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Srs./Sres. Assistents: 
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GRAU ARASA, DAMIÀ LLUÍS 
 
Vocals: 
MARCH MAYO, GERARD 
BEL PRÍNCEP, ROSER 
SUBIRATS SEBASTIÀ, EMIGDI 
ESQUERRE NAVARRO, JOSEP 
RIPOLL DURAN, ROGER 
MARCH MAYO, ÀNGEL 
COLOMÉ CASANOVA, MARIA JESÚS 
CASTELLS ANDREU, DIEGO 
 
Secretari: 
FRANCISCO JAVIER DOMINGO RODRÍGUEZ 

Campredó, sent les vuit del vespre del dia 
TRENTA de MAIG de DOS MIL DIVUIT prèvia 
convocatòria girada a l’efecte, es reuneixen, 
en primera convocatòria, a la Sala de 
reunions de la seu de l'EMD, els membres de 
la Junta Veïnal de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Campredó que al marge 
es relacionen, a l’objecte de realitzar sessió  
ordinària sota el següent 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

I - PART RESOLUTIVA  
1.- Ratificació, si s’escau, del canvi en la data de celebració de la sessió.  
2.- Aprovació, si s’escau, de l'acta corresponent a la sessió anterior, ordinària, de data 26 de març 
de 2018.  
3.- Informes de la Presidència.  
4.- Dació de compte i ratificació de resolucions de la Presidència de l'EMD per les quals s'aproven 
les certificacions núms. 3 i 4 de l'obra de l'edifici per a manifestacions festives i de caràcter cultural 
– fase primera. 
5.- Dació de compte de la licitació i resolució d'adjudicació del servei de guingueta d'estiu a la 
piscina municipal de Campredó per a la temporada 2018, eventualment prorrogable a la 2019. 

 
II - SEGUIMENT I CONTROL  

6.- Mocions de grups polítics:  
6.1  Moció del grup d'ERC en suport del professorat de l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca. 
7.- Precs i preguntes.  
 

El president obre la sessió, primera de l’any 2018, passant seguidament a tractar-se els 
diferents punts inclosos a l’ordre del dia: 
 
01.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CANVI EN LA DATA DE CELEBRACIÓ DE LA 
SESSIÓ. 
 
Per la Presidència es justifica en base a raons d'oportunitat el canvi en la data de 
celebració de la sessió. 
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La Junta acorda per unanimitat ratificar el canvi en la data de celebració de la sessió. 
 
Seguidament es passa a tractar el segon dels punts inclosos a l’ordre del dia: 
 
02.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ 
ANTERIOR, ORDINÀRIA, DE DATA 26 DE MARÇ DE 2018. 
 
El Sr. Damià Grau manifesta als assistents si tenen alguna observació a efectuar al 

contingut de l'acta de la sessió anterior, de caràcter ordinari, celerada en data 26 de març 

de 2018. 

No formulant-se  observacions, s'aprova per assentiment de tots els membres de la Junta 

Veïnal. 

Seguidament es passa a tractar el tercer dels punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió: 

03.- INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA. 
 

Pel President, Sr. Damià Grau, s'informa dels següents temes: 
 

- De les gestions que s’estan fent en relació amb l’estat de semi-abandonament de l’edifici 
que hi ha al carrer Escardó Valls, la construcció del qual restà aturada fa molt temps. Hi ha 
hagut moltes queixes perquè hi entren els «crios» i es crea una situació de perill. Es va 
convocar els propietaris perquè el tapiessin. Es van posar només unes tanques i sembla 
que ja torna a estar obert. Es va fer un requeriment a través d’Urbanisme de l’Ajuntament 
a l'empresa que constava com a propietària, Distrito 96, SL, però aquesta ja no respon de 
l’immoble, que sembla que és de la Sareb o de la immobiliària Altamira del banc de 
Santander. En les properes setmanes es procedirà a efectuar un nou requeriment a 
Altamira i si no donen resposta es prendran les accions que siguin necessàries.  
 
- Que la reparació de l’enllumenat de Campredó que s’havia d’iniciar properament ha estat 
aturada per problemes interns de l’Ajuntament. L’empresa que du a terme el servei ha 
procedit a connectar novament el subministrament de corrent elèctric de forma provisional 
per tal de garantir el funcionament servei  però el sistema, degut a la seva pecarietat, pot 
tornar a fallar en qualsevol moment. 
 
Seguidament pel President es dona la paraula als diferents membres del govern perquè 
informin d'allò més rellevant en relació a cadascuna de les seves àrees: 
 
Governació. Sr. Gerard March: 
 
Informa de que s’ha ampliat el nombre de plaques a proveir per a la senyalització dels 
carrers de Font de Quinto. S’ha detectat que faltaven plaques per a dur a terme la correcta 
senyalitzxació i se n’ha ampliat la comanda. 
Que posteriorment es canviaran les plaques del mateix Campredó essent l’objectiu final 
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que al final s’hagin canviat totes les plaques. 
 
Que s’ha endegat una campanya de publicitat de les activitats de l’Ajuntament i de les 
entitats. A tal efecte s’han subscrit quatre convenis amb mitjans de comunicació que se 
sumen a la publicitat que ja es ve fent amb mitjans propis (e-bando i canal web). 
 
Esports / Joventut. Informa el Sr. Damià Grau. 
 

S’informa dels treballs de ressembra de llavor i mitjançant catifa de gespa duta a terme al 
camp de futbol a càrrec de l’empresa Jardí-Delta. També s’ha dut a terme un a revisió del 
sistema de rec per aspersió. Ha millorat molt Ara començarem a veure els resultats i 
esperem aconseguir  que el camp es mantingui durant un bon temps en aquestes 
condicions. 
 
Que s’ha dut a terme la licitació per a l’adjudicació del servei de guingueta d’estiu a la 
piscina de Campredó i que l’adjudicatària ha estat la Sra. Alba Subirats Melich. 
 
Que igualment s’ha contractat amb l’empresa Also-Casals les tasques de manteniment de 
la piscina i amb l’empresa Actisport el servei de socorrisme i de les activitats aquàtiques 
que es duen a terme a la piscina. 
 
Que des del 26 de maig resta oberta la temporada de piscina a Campredó. Ho serà fins al 

2 de setembre. S’ha avançat l’obertura a finals de maig per a poder donar més servei als 

usuaris. Igual que ja es va fer l’any passat, s’ofereix la piscina a l’escola a centres de 

primària, secundària que vulguin aprofitar hores d’educació física amb activitats 

aquàtiques. S’ofereixen diferents cursets aquàtics per a mantenir-se en forma, així com tot 

una sèrie de serveis i activitats que es programaran durant la temporada: servei de 

guingueta, bibliopiscina, wifi d'accés lliure, solàrium amb servei d’hamaques gratuït, etc. 

Enguany s’han fet millores a la terrassa de la guingueta, àrea reservada per a vianants i 

l’ampliació d’horari d’activitats fins als dissabtes. 

Com a novetat cal destacar que s’ha prohibit entrar amb calçat a la zona de la piscina. 

Ja es poden adquirir els diferents abonament per a la piscina i els cursets que es 

realitzaran. Els abonaments es realitzen presencialment a les oficines municipals de 

Campredó. 

Que Diumenge 27 de maig, la Unió Esportiva Campredó organitza el VI Trofeu José Pagà 

dedicat a la categoria de benjamins del futbol base. Al camp municipal de la Forja 

s’enfrontaran 8 equips de la referida categoria. Els equips participants són: l’Ampolla, 

Roquetenc, Jesús i Maria, Remolins Bítem, Amposta, l’Ametlla, Masdenverge i UE 

Campredó. 
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Cultura i Patrimoni. Sr. Emigdi Subirats 

Informa que continuen les activitats a la Biblioteca de Campredó Manuel Pérez Bonfill, 

que acollirà la presentació de la última novel·la de l'escriptor Miquel Esteve "No deixis mai 

de mirar al cel". D’altra banda el club de lectura es dedicarà a aquest mateix autor 

mitjançant la lectura de la seva obra anterior «Llinatge». 

El proper trimestre les activitats del club de lectura estaran centrades en una novel·la 

juvenil de l’autor aldoverenc Valeri Gisbert  

Que la celebració del congrès que havia de tenir lloc sobre el món templer organitzat per 

la UNED ha estat ajornada al mes de novembre. 

Que enguany la celebració de la revetlla de Sant Joan tindrà un caràcter cultural 

realitzant-se un seguit d’actes a la Biblioteca a partir de la presentació del llibre “Terres de 

l’Ebre i Matarranya encisadores” de l’escriptor jesusenc Vicent Pellicer. Novament tindrem 

l'arribada de la Flama del Canigó, que ens portaran els membres d’Òmnium Cultural de 

les Terres de l’Ebre, que completarem amb una vetllada juvenil per als usuaris i les 

usuàries de la biblioteca per donar la benvinguda a l’estiu d’una manera lúdica i cultural. 

Que hi ha la intenció de fer a la Torre de  Font de Quinto un petit centre d’interpretació de 

la Batalla de l’Ebre de forma coordinada amb les diferents actuacions que s’estan duent a 

terme amb Amposta i l’Aldea.  Per la nostra part documentarem la presència de la XIV 

Brigada Internacional ' La Marsellesa ' la col·laboració en la sega del blat, recrearem la 

figura d’un soldat btigadista, etc.  

També tornarem la visita a la Torre de la Carrova juntament amb l’associació «Lo riu» de 

la Fatarella i «Terres de Cruïlla» i recrearem el pas de l’Ebre a l’altra banda.  

Que amb documentació procedent de l’arxiu de Manel Pérez Bonfill i documentació 

periodística de Campredó des del segle XIX fins el 1975 s’està preparant una exposició 

als antics Sequers del Sindicat. 

Ensenyament. Sr. Damià Grau.  

S'informa que s’està a punt de dur a terme el camp de treball internacional amb joves 

vinguts d'arreu del món que passaran unes setmanes a Campredó i treballaran en una 

intervenció arqueològica a la Casa del Prat. El Camp de treball començarà el 24 de juny i 

acabarà el 8 de juliol. En total hi participaran 11 persones. La intervenció servirà per a 

promoure l'actiu medieval de la Casa del Prat. La vida cultural i associativa del municipi 

s’enriqueix amb amb l'experiència d'estos joves d'arreu del món que han vingut a conèixer 

també el territori, molts d'ells, per primer cop. Hi ha joves procedents de diferents 

nacionalitats: Mèxic, itàlia, Turquia, Corea, Irlanda, etc. Hi haurà una interacció amb les 
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entitats del poble, cursos de català, de dansa, construcció d’una guitarra, etc, Club de 

Rem, realització d'una excursió a Tortosa, etc. 

Que un un any més tindrà lloc el Festival de Fi de Curs i jornada de portes obertes de 

l’Escola Port Rodó, que se celebrarà el divendres, dia 8 de juny, amb diverses activitats 

previstes i sota l’organització de l’AMPA i el Consell Escolar. També se celebrarà la 

cerimònia de lliurament de les orles a l’alumnat que promociona d’Educació Infantil a 

Educació Primària (P5) i d’Educació Primària a Educació Secundària (6è). 

Que entre el 30 de juny i el 2 de juliol, organitzada per l’associació cultural Soldevila i amb 
el suport i col·laboració de l’EMD, tindrà lloc una nova edició de Mestràlia, mostra de 
lutiers i artesans dels instruments, tradicionals. Dintre de l’ampli ventall d'actes paral·lels 
es durà a a terme un curs/taller de construcció de guitarres. 

Comerç i Promoció econòmica. 
S'informa que el passat dissabte 26 de maig, organitzada per l’associació Campredó Jove, 

tingué lloc una nova edició de la ruta de tapes, amb una tarda i vespre per degustar les 

diferents elaboracions culinàries que diversos bars i restaurants del municipi han preparat 

per a l'ocasió. Els establiments participants foren Restaurant Can Joan - Restaurant 

Grèvol - Bar Lo Pati - Restaurant Machí – L'Estació Bar Sport - Restaurant 7 de pas  

Sanitat i Benestar Social. Roser Bel. 

S'informa que s’estan duent a terme els darrers tallers de tastos de salut, concretament el 

darrer ha estat el de risoteràpia, dinàmica terapèutica ideal per alliberar tensions, relaxar i 

ajudar a aprendre a portar millor el pes de la vida diària, que ha tingut lloc el passat 26 de 

maig al casal Francesc Llop. 

El Sr. Josep Esquerré lamenta que malgrat la publicitat que s’ha fet no hàgim estat 

capaços de captar més assistents i aconseguir una major reposta de la gent, malgrat que 

les activitats han estat de molt nivell. 

Que el proper 10 de juny tindrà lloc la festa anual de l’associació de jubilats. 

Que també destinat als jubilats ha intugt lloc, amb gran acceptació i valoració positiva, una 

xerrada adreçada a la gent gran a càrrec dels mossos d’esquadra . 

Hisenda Sr. Josep Esquerré. 

Manifesta que s'ha gestionat l'obtenció de subvencions extraordinàries per a la realització 

dels actes commemoratius de la batalla de l'Ebre. 

 

Que s'ha treballat per fer posisible la liquidesa de tresoreria. En relació amb les  
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certificacions de l'edifici de manifestacions festives i de caràcter cultural, “la C”, hem 

avançat el pagament de fins a quatre certificacions de l'obra amb caràcter previ a la 

recepció de la subvenció.  

Ara ja aprovat l'atorgament de subvencions del PAM de la Diputació per a la realització de 

la 2ª fase de l'obra durem a terme la licitació d'aquesta amb la intenció de que a final d'any 

pugui estar acabada. 

Serveis, camins 

S’informa que que s'està millorant en general la jardineria tant pel que fa a la plantació de 

flors a la Plaça del Forn que se'n cuidaran els veïns com en la millora de la franja del 

polígon. A la zona enjardinada del propi edifici municipal, davant l'estanc i també a Font de 

Quinto. 

Que enguany s'ha dut a terme l'apedaçament de tots els camins municipals en una sola 

actuació que abans es feia en dues tandes. Només resta la zona del pont d'Arturet. 

Que s'incorporarà en pràctiques administratives la Sra. Joana Domingo. 

Urbanisme. Sr. Roger Ripoll 

Informa de la intenció de dur a terme l'anivellament del C/Sant Llluís 

Que s'està duent a terme el desbroçament del camí entre la torre i la Casa del Prat. En 

mes estarà la feina enllestivda. 

Que les obres de la primera fase de l'edifici de manifestacions festives i culturals (La C) 

estan pràcticament enllestides. 

Que s'està duent a terme diverses tasques de rehabilitació al recinte de Festes que 

comporten treballs de fontaneria, electricitat, paleteria, esperem tenir-ho acabat per al mes 

de juny. 

Que s'està fent una planificació de manteniments. 

Seguidament es passa a tractar el següent punt inclòs en l'ordre del dia de la sessió: 

04.- DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ DE RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DE L'EMD 

PER LES QUALS S'APROVEN LES CERTIFICACIONS NÚMS. 3 I 4 DE L'OBRA DE L'EDIFICI 

PER A MANIFESTACIONS FESTIVES I DE CARÀCTER CULTURAL – FASE PRIMERA. 

Pel President es dona compte de resolució de la Presidència dictada en data 16 d’abril de 2018 

d’APROVACIÓ DEL CERTIFICAT DÒBRA NÚM. 3, i DE LA FACTURA CORRESPONENT, 

AMB EL CONSEQÜENT RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ i ORDENACIÓ DE 

PAGAMENT, RELATIU A L'OBRA “EDIFICI  PER A MANIFESTACIONS FESTIVES DE 
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CARÀCTER CULTURAL – FASE PRIMERA”, amb el següent contingut literal:  

  
[ ... Vist el certificat núm. 3, de data 29/03/2018, relatiu a l'execució de l'obra «EDIFICI  PER A 
MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – FASE PRIMERA», adjudicada en 
sessió de la Junta Veïnal de data 29 de desembre de 2017a TECASS OBRES, SL, per l’import de 
57.897,13 € (47.848,87 € import net + 10.048,26 € en concepte d’IVA al tipus vigent del 21%), 
subscrita per la direcció facultativa i d'execució de l'obra,  així com la factura corresponent 
presentada per l’empresa contractista per al seu abonament.  
  
Atès que resten degudament acreditats i conformats els treballs executats corresponents a la 
referida certificació d'obra així com els imports que s'acrediten per al seu abonament.   
  
D'acord amb allò que preveuen els articles 216 i 232 del Text Refós de la Llei de contractes del 
Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i sense perjudici 
de la seva ratificació per la Junta Veïnal en la seva condició d'òrgan de contractació,   
  
HE RESOLT  
  
PRIMER.- Aprovar el certificat núm. 3 corresponents a l'execució de l'obra “EDIFICI  PER A 
MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – FASE PRIMERA” , per l’import de 
57.897,13 € (47.848,87 € import net + 10.048,26 € en concepte d’IVA al tipus vigent del 21%) 
així com  la factura corresponent.  
  
SEGON.- Reconèixer l’obligació a favor de TECASS OBRES, SL, contractista de la referida obra, i 
ordenar-ne el pagament pel referit import amb càrrec a la partida pressupostària 330-622 del 
pressupost de l'EMD de Campredó,  per a l'exercici 2018, en correspondència amb el certificat 
d’obra i factura aprovada.  
  
TERCER.-  Notifiqui's aquesta resolució a TECASS OBRES, SL  
  
QUART.- Doni's compte a la Junta Veïnal per a la seva ratificació en la propera sessió que 
aquesta celebri. ...] 
 
Igualment dona compte de resolució de la Presidència dictada en data 23 de maig de, 2018, 

d’APROVACIÓ DEL CERTIFICAT DÒBRA NÚM. 4 i DE LA FACTURA CORRESPONENT, 

AMB EL CONSEQÜENT RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ i ORDENACIÓ DE 

PAGAMENT, RELATIU A L'OBRA “EDIFICI  PER A MANIFESTACIONS FESTIVES DE 

CARÀCTER CULTURAL – FASE PRIMERA”, amb el següent contingut literal:  

 [ ... Vist el certificat núm. 4, de data 30/04/2018, relatiu a l'execució de l'obra «EDIFICI  PER A 
MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – FASE PRIMERA», adjudicada en 
sessió de la Junta Veïnal de data 29 de desembre de 2017a TECASS OBRES, SL, per l’import de 
24.854,39 € (20.540,82 € import net + 4.313,57 € en concepte d’IVA al tipus vigent del 21%), 
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subscrita per la direcció facultativa i d'execució de l'obra,  així com la factura corresponent 
presentada per l’empresa contractista per al seu abonament.  
  
Atès que resten degudament acreditats i conformats els treballs executats corresponents a la 
referida certificació d'obra així com els imports que s'acrediten per al seu abonament.   
  
D'acord amb allò que preveuen els articles 216 i 232 del Text Refós de la Llei de contractes del 
Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i sense perjudici 
de la seva ratificació per la Junta Veïnal en la seva condició d'òrgan de contractació,   
  
HE RESOLT  
  
PRIMER.- Aprovar el certificat núm. 4 corresponents a l'execució de l'obra “EDIFICI  PER A 
MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – FASE PRIMERA” , per l’import de 
24.854,39 € (20.540,82 € import net + 4.313,57 € en concepte d’IVA al tipus vigent del 21%) 
així com  la factura corresponent.  
  
SEGON.- Reconèixer l’obligació a favor de TECASS OBRES, SL, contractista de la referida obra, i 
ordenar-ne el pagament pel referit import amb càrrec a la partida pressupostària 330-622 del 
pressupost de l'EMD de Campredó,  per a l'exercici 2018, en correspondència amb el certificat 
d’obra i factura aprovada.  
  
TERCER.-  Notifiqui's aquesta resolució a TECASS OBRES, SL  
  
QUART.- Doni's compte a la Junta Veïnal per a la seva ratificació en la propera sessió que 
aquesta celebri. ...] 
 
La Junta Veïnal, per unanimitat dels seus membres, acorda adoptar els acords continguts 
en la transcrita proposta. 
 

 

Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l'ordre del dia de la 

sessió: 

 
05.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LICITACIÓ I RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE 
GUINGUETA D'ESTIU A LA PISCINA MUNICIPAL DE CAMPREDÓ PER A LA TEMPORADA 
2018, EVENTUALMENT PRORROGABLE A LA 2019. 
 

Per la Presidència es dona compte de resolució de la Presidència de data 15 de maig, amb el següent 

contingut literal: 

 
[ ... Exp. 2018-CAM-C0204-000001: Contractació del servei de guingueta d'estiu a la piscina de la zona esportiva 
de l'EMD de Campredó. Adjudicació del contracte.  

Vist l’expedient dut a terme per a l’adjudicació del contracte de referència.  
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Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme les previsions del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, així com també a allò disposat en el decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria 
de contractació pública.  

Atès que en data 29 de març de 2017 fou publicat el corresponent anunci de la licitació al perfil del contractant de l’EMD 
de Campredó integrat en la Plataforma de serveis de Contractació Publica de Catalunya, havent finalitzat el termini de 
presentació d’ofertes en data 6 d’abril de 2017.  

Atès que es presentà només una oferta subscrita per la Sra. Alba Subirats Melich, amb DNI 47829147A  

Vistes les actuacions de la mesa de contractació i que figuren en l'acta corresponent, i atès que en la referida sessió es 
considerà, una vegada qualificada satisfactòriament la documentació continguda en l’oferta i, no havent-hi altres ofertes, 
que l'oferta formulada per la Sra. Alba Subirats Melich era necessàriament la més avantatjosa i adequada a l’interès 
públic.  

Vista la resolució d’aquesta Presidència de classificació d’ofertes i requeriment a la Sra. Alba Subirats Melich per a 
l’ingrès del cànon i presentació de documentació prèvia a l’adjudicació.  

Atès que la Sra. Alba Subirats Melich ha presentat satisfactòriament la documentació que es requereix amb caràcter 
previ a l’adjudicació i ingressat a la tresoreria de l'EMD el cànon corresponent a la present temporada d’estiu 2018, per 
l'import ofert de DOS-CENTS EUROS (200,00 €).  

HE RESOLT  

PRIMER: Adjudicar per a la temporada 2018, eventualment prorrogable a la temporada 2019, a la Sra. ALBA 
SUBIRATS MELICH, amb DNI 47829147A. el contracte de SERVEI DE GUINGUETA D'ESTIU A LA PISCINA DE LA 
ZONA ESPORTIVA DE L'EMD DE CAMPREDÓ, que l’adjudicatària haurà de desenvolupar d’acord amb els plecs de 
clàusules administratives del contracte, així com les previsions de la seva memòria tècnica.  

SEGON.-Comunicar aquesta resolució a l’adjudicatària i requerir-la per tal que formalitzi el contracte en el termini 
legalment establert.  

TERCER.-Publicar l’adjudicació en el perfil del contractant de l’EMD de Campredó integrat en la plataforma de serveis 
de contractació pública de Catalunya.  

QUART.-Notificar aquesta resolució, no havent-hi altres licitadors, a la licitadora Sra. Alba Subirats Melich esdevinguda 
adjudicatària. ...] 
 
La Junta Veïnal en queda assabentada. 
 
Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l'ordre del dia de la 

sessió: 

06.- MOCIONS DE GRUPS POLÍTICS:  
 
06.1  MOCIÓ DEL GRUP D'ERC EN SUPORT DEL PROFESSORAT DE L'IES PALAU DE SANT 
ANDREU DE LA BARCA. 
 

Pel portaveu del Grup d’ERC, Sr. Gerard March Mayo, es demana a la Junta Veïnal 
l’aprovació de la següent 
 

 

 



 

 
 

Entitat Municipal 
Descentralitzada 
de Campredó 

 

[ ... MOCIÓ EN SUPORT AL PROFESSORAT DEL IES PALAU DE SANT ANDREU DE 
LA BARCA QUE PRESENTA L’ASSEMBLEA DE PROFESSORAT D’EL PALAU I LA 
PLATAFORMA DE SUPORT 9 DEL PALAU DE SANT ANDREU DE LA BARCA 

 
El dilluns de Sant Jordi, 23 d’Abril de 2018, es feia pública a través dels mitjans de 
comunicació la denúncia de la Fiscalia especialitzada en odi i discriminació envers nou 
docents de l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca. Segons aquesta, els dies 2 i 20 
d’octubre de 2017 alguns professors del centre haurien vexat els fills de guàrdies civils per 
raó de la seva nacionalitat i injuriat als cossos de seguretat de l’Estat. Ni en la denúncia ni 
en la divulgació oficial que se’n va fer es va prendre en consideració les declaracions del 
professorat realitzades en el mes de gener davant la Guàrdia Civil, que negaven 
taxativament aquelles infonamentades acusacions. 
 
Els docents afirmen que els debats sorgits a les aules sobre els fets de l’1 d’octubre es 
van fer partint dels valors que promou i reivindica l’escola pública catalana i que l’INS El 
Palau sempre ha fet seus: respecte, empatia, diversitat i esperit crític. Les expressions 
que s’atribueixen a la denúncia a alguns docents del centre no són certes i tergiversen les 
diverses intervencions a les classes.  Tot i que fins a dia d'avui no s'ha registrat cap queixa 
formal, ni al centre ni als serveis d'inspecció, el mateix 3 d'octubre ja es van activar els 
mecanismes docents habituals per generar espais de trobada entre alumnat, docents, 
institució educativa i AMPA, amb l’objectiu d’abordar la situació, contrarestar el relat 
esbiaixat que s’estava projectant i garantir la intimitat de l’alumnat. 
 
El dia 27 d’octubre, els Serveis Territorials del Baix Llobregat responien als representants 
sindicals en la Junta de Personal que la Inspecció havia dut a terme les pertinents 
indagacions i que no s’havia trobat cap indici d’actuació indeguda. Alhora,  l’Ajuntament de 
Sant Andreu de la Barca, convocava a les famílies implicades i al Director de l’Institut a 
una trobada, a la qual les famílies afectades no s’hi van presentar.  El dia 6 de novembre, 
el Consell Escolar – òrgan màxim responsable de la cura de la convivència en el centre i 
en el que hi tenen representació el professorat, les famílies, els alumnes i l’Ajuntament- 
aprovava per assentiment unànime un comunicat en el qual es rebutjaven les greus 
acusacions contra el professorat i es defensava la professionalitat dels docents.  
 
Durant aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal tant a l’alumnat com als 
docents, que havíem optat per no incentivar el debat públic per deixar espai a la dinàmica 
educativa, prioritzant-la per damunt de la defensa envers les crítiques i la hostilitat que ha 
rebut i continuen rebent. Malgrat tot, enlloc d’arxivar el cas, la Fiscalia ha impulsat l'inici 
d'un procediment judicial tant desorbitat com inadequat, utilitzant els qualificatius del 
Síndic de Greuges en el seu informe de 2 de maig del 2018. Així, el dia 24 d’abril, després 
de l’aparició en premsa de la denúncia de la Fiscalia, l’assemblea de professors va decidir 
trencar el silenci, tot mantenint sempre la intimitat i el respecte d’uns i altres.  
 
La divulgació de la denúncia i la posterior publicació dels noms, cognoms i fotografies del 
professorat afectat (El Mundo 29/4/18), va tenir ressò en alguns mitjans de comunicació 
en clau d’escarni i d’instrumentalització política, causant l'assenyalament del professorat 
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implicat, però també dels alumnes que s’hi citen, danyant a tota la comunitat educativa. 
Aquella malintencionada divulgació ha desatès tota ètica, en no respectar la presumpció 
d'innocència i limitar-se a una reproducció mecànica de la denúncia. 
D’altra banda, el Govern de l’Estat va enviar dos secretaris d’Estat per a reunir-se amb les 
persones denunciants i expressar el seu suport a la seva versió dels fets, sense tan sols 
sentir la posició del propi institut i el professorat. Al contrari, per endurir la seva ofensiva, 
el Ministerio de Educación ha fet uns requeriments per investigar més suposats casos, la 
majoria ja arxivats pel Departament i la pròpia fiscalia. 
 
Malgrat l'energia i els mitjans desplegats per bastir una acusació sense fonament, les 
mostres de suport es multipliquen, com en la concentració de l’1 de Maig convocada per 
ex-alumnes a les portes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’acte amb la lectura 
el dia 10 de Maig del comunicat de suport de pares i mares de l’institut. 
 
Es vol utilitzar el procés d’El Palau –juntament amb el de La Seu- per desacreditar el 
model educatiu públic català, atribuint-li una funció adoctrinadora i promotora d’una divisió 
inexistent. A banda d'atemorir tota la comunitat educativa, cerca convertir-los en símbol 
d’un suposat trencament de la convivència a Catalunya.  
 
Per tot plegat l’assemblea de professorat d’El Palau i la Plataforma de suport 9 del Palau 
de Sant Andreu de la Barca, proposa el següent acord al ple Municipal: 
 

• Mostrar la solidaritat amb el professorat i tota la comunitat educativa de l’INS El 
Palau de Sant Andreu de la Barca, així com altres que puguin trobar-se en situació 
similar. 

• Instar a la Fiscalia que retiri les acusacions i demani l’immediat arxiu del 
procediment judicial obert contra professorat d’El Palau i d’altres procediments 
judicials oberts amb la mateixa motivació contra docents de l’escola pública 
catalana. 

• Reclamar de les institucions educatives i polítiques la protecció del nostre 
professorat. Que es facin públiques les indagacions realitzades per la inspecció 
educativa que exonerava el professorat d’El Palau i es doni suport públic al 
professorat. 

• Exigir que s’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva contra 
l’ensenyament  públic català, que és  l’escola de tots i totes. 

• Manifestar el nostre més absolut compromís amb la convivència i la pau entre totes 
les persones que viuen en el nostre país, així com també amb la resta de pobles de 
l’Estat espanyol, Europa i el món. ...] 
 

El Sr. Emigdi Subirats manifesta que aquesta és una moció que que ens agradaria no 

haver de presentar contra l'atac al model educatiu català i al sistema d'immersió 

lingüística. Miracle cultural. Denúncies des de l'odi de fets que no han existeit. En cap 

moment hi ha hagut adoctrinament. Instar la protecció professorat. Compromís amb la 

convivència i la pau. L'atac pot ser contra qualslevol de natros. Tots som professors del 
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Palau.  

 

El. Sr. Àngel march manifesta que el grup del PdeCat també s’adhereix al contingut i 

votarà conseqüentment a favor de la moció. 

La Junta Veïnal acorda aprovar per unanimitat l’adopció dels acords continguts en la 
transcrita moció. ...] 

 -II- 
SEGUIMENT I CONTROL 

 
Seguidament es passa a tractar el darrer dels punts inclosos en l'ordre del dia de la 
sessió: 
 
07.- PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Àngel March demana que consti en acta si es pot complir la data marcada per al ple 

i si es pot rebre la documentació en termini tal i com marca la norma. 

També fa un prec sobre si es pot fer alguna gestió amb Correus pel tema dels carters. 

El Sr. Damià Grau manifesta que el carter que estava actualment acaba el seu contracte i 

que ara n'haurà de venir un de nou que d'entrada no coneixerà res de Campredó. Venim 

demanant que es garanteixi una mica de continuitat en el servei i no contractes de curta 

durada. 

 

El Sr. Àngel March pregunta si s'ha intentat actualitzar amb el nou nomenclator de carrers 

les dades de google Maps jaque encara no surten reflectides. 

 

El Sr. Damià Grau respon que al padró i al registre ja està canviat però ignora perquè 

encara no surt al google maps. Es mirarà que s'hi pot fer. 

El Sr. Àngel March pregunta pel pressupost de l'actuació del C/Sant Lluís. Quin cost 

tindrà?. 

El Sr. Josep Esquerré manifesta que aquesta actuació s'ìnclourà al setembre dintre dels 

pressupost de l'exercici proper. 

El Sr. Damià Grau. Hem de saber primer que ens costarà. Si hi ha disponibilitat 

pressupostària es durà a terme.  

El Sr. Roger Ripoll manifesta que els pressupostos de que disposem actualment  es pot 
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calcular un cost d'entre 3.500 a 4.900 euros. 

El Sr. Àngel March manifesta la seva condemna pel vandaliste contra els bancs pintats de 

groc. 

La Sra. Txus Colomé posa de manifest que en les jornades del Patrimoni celebrades l'1 

de maig s'havia de reconèixer la celebració de la baldanada organitzada pels Quintos. 

Manifesta la seva preocupació perquè el “jardí del capellà”, referint-se al de  l'església 

parroquial, no s'hi té l'adequada cura i fa pena.  S'ha mort un arbre recentment. De tant en 

tant algú l'hauria de regar. 

El Sr. Damià Grau manifesta que aquest jardí no és de l'Ajuntament i per aquesta 

circumstància tampoc disposa de rec automatitzat. S'intenta mantindre net en la mesura 

del possible però el que no pot ser es com era abans que l'operari no es movia d'allí donat 

que té també moltes altres comeses a realitzar.   

Intentem arribar a tot arreu, tant al poble de Campredó com a Font de Quinto. Intentarem 

de trobar-hi una solució legal de manera que puguem assumir la gestió a canvi d'algun 

tipus de cessió a veure si el mossèn ho accepta. Hem tingut algun contacte al respecte i 

de moment sembla ser que la reacció no va ser negativa. 

---ooOoo--- 
  

I essent dos quarts de nou del vespre i no havent-hi més assumptes a tractar el President 
aixeca la sessió  de la qual, com a secretari, estenc aquest acta. 
 
El Secretari        Vist-i-plau 


