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4 / 2017 
 

Srs./Sres. Assistents: 
President:  
GRAU ARASA, DAMIÀ LLUÍS 

 
Vocals: 
MARCH MAYO, GERARD 

BEL PRÍNCEP, ROSER 

SUBIRATS SEBASTIÀ, EMIGDI 
DOMÈNECH MARQUÉS, ALEXANDRA 

ESQUERRE NAVARRO, JOSEP 

MARCH MAYO, ÀNGEL 

COLOMÉ CASANOVA, MARIA JESÚS 

CASTELLS ANDREU, DIEGO 

 
Secretari: 
FRANCISCO JAVIER DOMINGO RODRÍGUEZ 

Campredó, sent les vuit del vespre del dia DISSET 
DE JULIOL de dos mil disset 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 25 de maig 
de 2017. 
3.- Informes de la Presidència. 
4.- Proposta de designació de les festes locals per a l’any 2018 en l’àmbit territorial de l’EMD de 
Campredó. 
5.- Proposta  d'acord d'imposició i aprovació de l'ordenança reguladora de la taxa per la utilització 
d'espais d'edificis i equipaments de l’EMD. 
6.- Proposta d'aprovació de l'afectació al servei públic de l'EMD de la casa del carrer Gandia, 
núm. 7. 

 -II- 
SEGUIMENT I CONTROL 

7.- Mocions de grups polítics: 
 
7.1   Moció del grup d’ERC per al desmantellament de les instal·lacions del projecte Castor. 
7.2 Moció del grup d’ERC per adherir-se al programa d’homogeneïtzació dels processos i 
mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials. 
 
8.- Precs i preguntes. 
 
El president obre la sessió, 4ª d'enguany, 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. 
 



 Entitat Municipal  

Descentralitzada 

de Campredó   

                                                    

C/Rafel Escardó Valls S/n T977 59 70 50 

43897 Campredó F977 59 70 50 

campredo@tortosa.cat 

2 

 

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 25 DE MAIG  
 
El Sr. Damià Grau manifesta als assistents si tenen alguna observació a efectuar al contingut de l'acta de la 
sessió anterior, de data 25 de maig de 2017. 
 
Una vegada consensuat el redactat de l'apartat de precs i preguntes d'acord amb les indicacions dels 
diferents portaveus l'acta s'aprova per unanimitat 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. 
 
- El Sr. Damià Grau manifesta que divendres 23 de juny, revetlla de Sant Joan, tingué lloc l'acte de rebuda 
de la Flama del Canigó amb assistència de President i regidors de l'EMD. Es va fer el traspàs de la flama per 

encendre la corresponent foguera i es va llegir un manifest en commemoració de la diada. 

 

- Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 7404, de data 4 de juliol, s'ha publicat l'anunci 

d'exposició pública de la proposta de bandera de l'EMD. 
 
- Que divendres dia 7 de juliol Campredó va rebre la visita de la Molt Hble. Consellera d'Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació. Sra. Meritxell Serret. A  a les instal·lacions municipals fou rebuda per l'alcalde i regidors de 

Campredó i regidors de Tortosa. Després de l’agraïment de la visita l'alcalde va destacar el potencial de la 

indústria agroalimentària a Campredó que dona ocupació a un nombre import de treballadors. La Consellera va 

oferir tots els serveis que disposa el Departament per a facilitar-lo a aquestes empreses, mitjançant els Serveis 

Territorial i animar a continuar en aquesta bona feina de dinamització des de Campredó. Després de signar al 

llibre d’honor de Campredó, la Consellera es va desplaçar a les instal·lacions de CITRICS TERRES DE L’EBRE. Es 

va fer així mateix una visita a la finca  Garcia Ballester i, aprofitant l'avinentesa, a la Torre de Campredó on la 

consellera va poder gaudir d’una magnífica vista del paisatge. Vam emplaçar la Consellera a efectuar, 

properament, una segona visita per tal de continuar coneixent les diferents explotacions i empreses. 

 

Esports-joventut 

 

- Que des del passat 27 de maig i fins el 3 de setembre, ja està en funcionament la temporada de la piscina 

municipal de Campredó. S'ha constatat un augment dels abonaments, tenint en compte els preus bonificats per 

a famílies i grups. 

- Que igualment s’està duent a terme els cursets de natació i demés activitats aquàtiques a la piscina de 

Campredó, tots ells amb ocupació completa i funcionant correctament. També han augmentat les visites de 

l’activitat «piscina a l’escola». 

- Que com en temporades anteriors, amb motiu de la posada en marxa de la piscina, s'ha dut a terme elcontrol 

de les condicions higiènico-sanitàries d’aquesta per part de la Diputació de Tarragona. S'han efectuat 

observacions que posen en evidència algunes mancances de la instal·lació: manca d’elements d'accés per a 

persones amb discapacitat, deficiència en els comptadors que indiquen els nivells de ph i de clor, millorar de la 

formació del socorrista, dotar de renta-ulls i dutxa com a mesures de seguretat per als treballadors que duen a 

terme les tasques de manteniment de la piscina, dotació d'un pla d'auto-control i altres aspectes a solucionar 

com millorar la informació a l'usuari, cartelleria, quadre de neteges i actuacions als vestuaris, posar hores i dates 

de funcionament, dotació d'un seca-mans per als vestidors, diferenciació i senyalització de zona seca (amb 

calçat) i zona humida (per anar descalç). Es voluntat de seguir totes aquestes recomanacions per disposar d'un 

servei totalment ajustat a la normativa. 

Que s’està duent a terme el campus d’estiu amb una seixantena d’insripcions més o menys com l’any passat.  

Que s’ha dut a terme la recuperació de la gespa del camp de futbol de Campredó. Així mateix es procedeix 
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tallar la gespa adequadament mitjançant un tallagespa de nova adquisició. 
 
Cultura i Patrimoni: Sr. Emigdi Subirats. 
 
S’informa que continuen les activitats del club de lectura de Campredó. La propera escriptora convidada 
serrà Francesca Aliern.  
 
Que el proper 27 de juliol tindrà lloc a la Torre de Campredó lacte de signatura del conveni de col·laboració 
entre la Universitat Rovira i Virgili, l’Ajuntament d’Amposta, l’Ajuntament de l’Aldea i l’EMD  de Campredó, 
per impulsar una ruta històrico-cultural sobre la Batalla de l’Ebre. Es preveu l’assistència del rector de la 

Universitat Rovira i Virgili, Josep Anton Ferré, l’alcalde de Campredó, Damià Grau; l’alcalde d’Amposta, Adam 

Tomàs; l’alcalde de l’Aldea, Daniel Andreu; i el degà de la Facultat de Lletres de la URV i coordinador del projecte, 

Josep Sánchez Cervelló. 

 

Que aquest estiu també es du a terme el servei de bibliopiscina, dimarts i dijous, a la piscina de Campredó. 

 

Que el passat 14 de juliol es va inaugurar la intervenció artística corresponent al projecte artístic XYZ dut a terme 

per l'artista Jaume Vidal  a la torre de Font de Quinto així com a la torre de la Carrova d'Amposta, una iniciativa 

en la que col·aborem tant l'Ajuntament d'Amposta com l'EMD de Campredó.Pel que fa la torre de Campredó la 

intervenció ha suposat la conversió d'aquesta en una mena d’Hospital. Juntament amb una visita guiada a la 

torre, els visitants també podien gaudir d'una filmació templera que representa la història medieval de 

Campredó. El projecte contributeix a facilitar la difusió de l'actiu de les torres medievals, creant un nexe d'unió 

entre les dues construccions històriques. 

 
Ensenyament – Informa el Sr. Damià Grau. 
 
- Que s'estan executant les obres per arranjar les deficiències i vicis ocults de l'obra de construcció del 
CEIP Port-Rodó intentant que siguin compatibles amb el normal funcionament de l'activitat docent del 
centre escolar. 
 
Igualment s'instal·larà la nova aula prefabricada del primer cicle d'infantil " llar d'infants". Es preveu que les 
obres estiguin acabades abans de l'inici del curss però malgrat aquesta previsió és possible que en el 
moment de l'inici del curs s'hagi encara de compatibilitzar les obres amb l'activitat docent. Un cop 
finalitzades, millorarà molt la confortabilitat de l'edifici, així com l’accés a aquest. 
 

Hi haurà reunions de coordinació entre la Direcció del Centre i el Departament d'Ensenyament per tal 
d'assegurar el normal funcionament del centre. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Promoció Econòmica i Turisme 

 
- S'informa que s'ha col·laboració amb l'associació culturtal Soldevila en la celebració d'una nova edició de 
la Fira Mestràlia que ha tingut lloc els passats dies 4, 5 i 6 de juliol de 2017, activitat que podem considerar 
del tot consolidada. 
 
- Que continua fent-se un seguiment dels plans d'ocupació juvenil i activitats de recerca d'ocupació en 
col·laboració amb el dispositiu d'inserció laboral del Consell Comarcal del Baix Ebre, servei que, amb el 
suport dels Ajuntaments, millora l’ocupabilitat i la inserció sociolaboral de persones en situació de 
desocupació, conjugant el treball amb les persones que tenen dificultats per incorporar-se al mercat de 
treball amb les empreses que tenen necessitat de crear nous llocs de treball. 
 
- Que amb motiu de la celebració del desè anniversari de les jornades de catalans a Londres s'han 
promocionat, de la mà del cuiner Noé Barea, diversos productes oferts per empreses i productors del 
territori representatius de Campredó i les Terres de l'Ebre. 
 
Salut i Benestar Social. Sra. Roser Bel.  
 
- S'informa que dintre de les habituals xerrades que es venen fent sobre temes de salut s'ha realitzat una 
xerrada sobre “Alimentació Infantil”. 
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- Tanbé que en relació amb l'anterior xerrada sobre l'Alzheimer i la possibilitat d'establir un taller preventiu 
d'estimulació cognitiva per un grup d’adults diverses persones s'han mostrat interessades i s'estudiarà la 
possibilitat de realitzar aquest taller durant tot l'any si es pot constituir aquest grup. 
 
Festes 

 
- S'informa de la celebració, coincidint amb la festivitat de Sant Joan, de la festa major de Font de Quinto, 
que ha aplegat al voltant de 360 persones. Es valora com un encert el fet d'haver traslladat la celebració de 
les Festes de Font de Quinto a la diada de Sant Joan. 
 
- Que ja estan en marxa els preparatius de les festes de Sant Jaume de Campredó seguint el mateix model 
de l'any passat de conveni amb la comissió de Festes. 
 
Hisenda i finançament. Sr. Josep Esquerré 

 
S'informa que s'ha efectuat la liquidació del pressupost del 2016 de l'Ajuntament de Tortosa i s'ha 
determinat l'aportació que correspon a l'EMD. 
 
Que la comptabilitat municipal està actualitzada. 
 
Urbanisme. Sra. Sandra Domènech 

 
- Manifesta que la reforma de ________ no requereix projecte. No obstant es demanarà oferta a tots els 
empresaris locals. 
 
- Que després d'haver-se comunicat amb ell per carta certificada, el Sr. Víctor Querol s'ha avingut a tenir 
una reunció en relació amb la proposta de millora urbanística a les vivendes i solars de la zona del 
C/Solicrú. Al setembre es presentarà una proposta d'alineacions de tot aquest sector. 
 
- Que s'ha elaborat ja l’avantprojecte de restauració de les muralles templeres de la “Casa del Prat”. 
 

- Que en relació amb la referida actuació es preveu dur a terme un pla de treball en el marc d’un conveni de 

col·laboració entre la Fundació La Caixa i l’Institut Pere Mata per a dur a terme tasques de neteja d’arbrat i restes 

vegetals. 

 
- Que igualment i en el marc del conveni que s’ha esmentat amb la URV juntament amb els Ajuntaments de 
l’Aldea i Amposta es posaran en valor les trinxeres i demés elements que resten de la batalla de l'Ebre  

 

Serveis/ alcaldia 

 

- S’informa que s’ha dut a terme l’adequació dels jardins al voltant de l’edifici de l’EMD el que ha suposat una 

millora quedant tot nou i bonic i suposant també una reducció dels costos i tasques de manteniment. 

 

- Que hi ha alguns problemes en l’enllumenat públic a la zona del Raval del Pom. Això se solucinarà amb la 

substitució dels quadres de comandament. 

 

- Que s’està duent a terme l’obra de pavimentació del camí de Salva-aigües des de Font de Quinto a la Torre. Es 

preveu dur a terme una segona fase en funció de la disponibilitat de la comunitat de regants.  

 

- Que s’està fent també el tractament fitosanitari de les vores dels camins. 

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

04.- PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2018 EN L’ÀMBIT 
TERRITORIAL DE L’EMD DE CAMPREDÓ. 
 

Per la Presidència se sotmet a l’aprovació de la Junta Veïnal la següent proposta d’acord: 
 
[La Generalitat de Catalunya ha d'establir el calendari de festes laborals per l’any 2018. 
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L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals dues tindran 
caràcter local, les quals són fixades per Ordre del Departament d'Empresa i Ocupació a proposta 
dels municipis. 
 
L'Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó considera oportú proposar que, dintre del 
municipi de Tortosa les dues festes locals corresponent a l'EMD de Campredó siguin  
 
A)  21 de maig, dilluns, Pasqua granada. 
B) 25 de juliol, dimecres, Sant Jaume. 
 
Per tant, es proposa a la Junta Veïnal, per a la  seva aprovació si s’escau, l’adopció dels 
següents 

A C O R D S 
  

Primer.- Designar els dies 21 de maig i 25 de juliol com a festes locals de l'EMD de Campredó 
per a l'exercici 2017. 
 
Segon.-  Trametre aquest acord a l'Ajuntament de Tortosa perquè ho inclogui dintre de la 
proposta de Festes Locals del municipi que es faci arribar a la Conselleria de Treball, Afers 
Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya] 
 

La proposta es aprovada per unanimitat dels membres de la Junta Veïnal  
 

Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos a l’ordre del dia de la sessió: 
 
05.- PROPOSTA  D'ACORD D'IMPOSICIÓ I APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA 
DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'ESPAIS D'EDIFICIS I EQUIPAMENTS DE L’EMD. 
 
Per la Presidència se sotmet a l’aprovació de la Junta Veïnal la següent proposta d’acord: 
 

[ Vist el procediment establert en els articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Atès que en el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. 
 
A la Junta Veïnal es proposa l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer.- Aprovar la imposició de la TAXA PER A LA UTILITZACIÓ D´ESPAIS EN EDIFICIS I 
EQUIPAMENTS DE L’EMD. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal reguladora de la taxa que s’imposa que figura 
com annex a aquest acord. 
 
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’EMD l’anterior acord provisionalment 
adoptat, així com el text complet de l'ordenança fiscal aprovada durant el termini de trenta dies 
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenança els qui tinguin un interès directe o resultin 
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afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats 
sense necessitat d’ulterior acord. 
 
Quart- Els esmentats acords, una vegada siguin considerats definitivament aprovats seran 
objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. ] 
 
- El Sr. Damià Grau manifesta que la taxa està pensada per la utilització d’espais públics pels serveis 
postals o altres activitats empresarials. 
 
- El Sr. Àngel March manifesta que grup del PDECat s’abstindrà en la votació  
 
La proposta es aprovada per sis vots a favor corresponents al grup d’ERC i tres abstencions corresponents 

al grup del PDECat                      ................... 

 
ORDENANÇA FISCAL  

 
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ D´ESPAIS EN EDIFICIS I EQUIPAMENTS DE L’EMD. 
 
Article 1. Fonament legal  
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 i 132 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals 
aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i d’acord amb el que disposa l’apartat 
tercer de la Disposició Addicional quarta de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General 
Tributària, aquesta EMD estableix la taxa per o taxa per utilització d’espais en edificis i 
equipaments de l’EMD que es regidrà pel disposat en aquesta ordenança. 
  
Article 2. Obligació de pagament  
  
1. L´obligació de contribuir neix a partir del moment en què s´inicia la utilització dels espais en els 
edificis i equipaments municipals, i estaran obligats al pagament dels drets assenyalats en 
aquesta Ordenança les persones físiques o jurídiques que efectuïn la corresponent sol.licitud, a 
excepció d’aquelles activitats que es realitzin per entitats sense ànim de lucre amb el suport o en 
col.laboració, total o parcial, amb l´EMD. El pagament és un requisit previ per a la utilització de 
l’edifici o equipament municipal. 
 
2. La liquidació i recaptació les durà a terme mitjançant les pròpies unitats administratives de 
l’EMD. 
 
Article 3. Quota tributària  
  
1. Les tarifes aplicables seran les següents :   
  
- Activitats promogudes per aquells que realitzin funcions de servei públic a les oficines de l’EMD 
(superfície 6 m2): 80 euros / mes 
 
- Utilització de la Sala del Casal Francesc Llop (superfície 150 m²) 
 
a) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre amb el suport i col·laoració de l’EMD de 
Campredó:  0 € / mes  
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b) Activitats promogudes per empreses o particulars amb ànim de lucre: 150 € / dia. 
    
Article 4. Exempcions i bonificacions  
  
1.- Estaran exempts de pagament les activitats que es realitzin per entitats sense ànim de lucre, 
amb el suport i col·laboració de l’EMD de Campredó. 
  
2.- L´EMD de Campredó,  en atenció a raons socials i d´interès públic que concorrin en la 
utilització dels espais d´equipaments i edificis de la seva titularitat per part d´escoles, 
associacions i altres entitats o organismes, podrà establir convenis de durada no superior a un 
exercici pressupostari, estipulant les tarifes especials que aquests hauran de liquidar.  
  
Article 5. Infraccions i sancions  
  
En tot allò relatiu a la qualificació d´infraccions tributàries i de les sancions que els correspongui 
en cada cas, hom s´ajustarà al que disposen els articles 77 i següent de la Llei General 
Tributària.   
   
Disposició final:  
  
La present Ordenança Fiscal, aprovada definitivament per la Junta Veïnal en sessió celebrada en 
data __________________________ i publicada en el BOP número ______, de data 
________________________________,  regirà a partir de l’endemà de la seva publicació i es 
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 

Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió: 
 
06.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'AFECTACIÓ AL SERVEI PÚBLIC DE L'EMD DE LA 
CASA DEL CARRER GANDIA, NÚM. 7. 
 
Per la presidència es proposa a la Junta Veïnal l’adopció de la següent proposta d’acord: 
 



 

            Entitat Municipal   

            Descentralitzada 

            de Campredó         

 

 

 
 
 
[Aquesta EMD és propietària, segons adquisició acordada en el seu dia i formalitzada en escriptura pública en 

data 10 de juny de 2015, d'un immoble ubicat al carrer Gandia núm. 7, de Campredó, el qual figura inscrit al 

Registre de la Propietat de Tortosa núm. 1 al tom 1852, Llibre 960, foli 38, alta 12. A l'esmentat immoble li 

corresponen la referència cadastral 3552405BF9135B0001HM. 

 

Atès que el referit immoble està destinat a usos públics que impliquen la seva afectació com a bé demanial. 

 

Atès  que malgrat l'anterior no es pot considerar la seva afectació implícita en no correspondre a cap dels 

supòsits legalment previstos per considerar aquesta en l'art. 204.2 del TRLMRLC. 

 

Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 20 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per 

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per alterar la qualificació jurídica dels béns municipals cal instruir el 

corresponent expedient. 

 

Per tot el qual a la Junta Veïnal es proposa l'adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Iniciar l'expedient per a l'alteració de la qualificació jurídica de l'immoble que consta referit en l'epígraf 

relatiu a altres immobles de l'inventari de bens de l'EMD com “Edifici carrer Gandia 7”, per tal que sigui qualificat 

com a bé demanial en base a la seva afectació als serveis públics d'aquesta EMD. 

 

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública per termini de 20 dies hàbils, mitjançant edicte que es 

publicarà al BOPT de Tarragona. 

 

Tercer.- En el cas que, transcorregut el referit termini d'informació pública, no s'hagin presentat al·legacions  o 

reclamacions es procedirà per aquesta Junta Veïnal a aprovar la pertinent modificació de la qualificació jurídica 

de l'immoble en l'inventari de béns resultant de la referida afectació, que s'haurà de fer constar així mateix, 

juntament amb la prohibició d'alienació que comporta, en el Registre de la Propietat.] 

 

La proposta es aprovada per unanimitat de tots els membres de la Junta Veïnal. 

 

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

 -II- 
SEGUIMENT I CONTROL 

 
07.- MOCIONS DE GRUPS POLÍTICS 

 

07.1 MOCIÓ DEL GRUP D’ERC PER AL DESMANTELLAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL 
PROJECTE CASTOR. 

 
Pel portaveu del grup d’ERC, Sr. Gerard March es dona lectura al contingut de la moció: 
 

[ EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor format per tres grans 

infraestructures: una planta marina davant la costa de la Ràpita, Vinaròs i Alcanar, per aprofitar com a magatzem 

de gas un jaciment petrolífer esgotat; un gasoducte de 30 quilòmetres, i una planta d’operacions terrestre situada 

al terme municipal de Vinaròs, però físicament més propera als nuclis de població catalans d’Ulldecona i Alcanar.  

 

Des del primer dia, aquest projecte va ser rebutjat per les poblacions d’Alcanar i de la Ràpita, així com de molts 

altres municipis de les Terres de l’Ebre i del Sénia, i també per la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, 

moviment social que ha liderat l’oposició al projecte. Han estat diverses les denúncies, al·legacions, queixes, 
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mocions, preguntes i iniciatives que s’han presentat des de diverses institucions exposant els dèficits, les 

mancances, les incògnites, l’opacitat, els dubtes i les possibles irregularitats que oferia el projecte.  

 

Fa pocs dies es van fer públics documents interns dels ministeris d’Indústria i Energia en què es detallava com 

l’empresa, just abans de començar les obres, va triplicar el cost de les instal·lacions, i es va passar d’un 

pressupost inicial de 400 MEUR el gener de 2007 als 1.272 MEUR de l’any 2010. A més, també es va saber que 

no hi va haver un sistema transparent d’adjudicació de l’obra, de manera que, a la pràctica, va ser una 

‘autoadjudicació’. Així va ser com només s’hi va poder presentar una única empresa, l’ACS de Florentino Pérez, 

qui, a la vegada, era el principal accionista de l’empresa gestora del magatzem de gas Escal UGS. Segons un 

informe redactat l’any 2012 per la Secretaria d'Estat d'Energia, pertanyent al Ministeri d'Indústria, l’empresa ACS 

podria haver incrementat fins al 17 % el benefici industrial gràcies a la construcció del Castor.  

 

El 13 de juny de 2013 es començà a injectar el gas natural al magatzem submarí i, després que s’enregistressin 

centenars de terratrèmols, el 26 de setembre, el Ministeri d’Indústria i Energia ordenava el cessament de 

l’activitat del magatzem de gas, una instal·lació que encara estava en fase de proves i que, per tant, no estava 

operativa. 

 

El juliol de 2014, Escal UGS va renunciar a la concessió de l’explotació i el 3 d’octubre del mateix any el Govern 

espanyol aprovava un Reial Decret Llei pel qual s’encarregava a Enagás la hivernació de les instal·lacions del 

magatzem de gas Castor i s’aprovava el pagament, en el termini de 35 dies, d’una indemnització a l’empresa 

concessionària de 1.350 MEUR. Aquesta quantitat més els respectius interessos durant 30 anys, la pagaran els 

consumidors mitjançant el rebut del gas.  

 

El 3 de maig de 2017, el Ministeri d’Energia feia públic l’informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

que certificava allò que altres organismes i científics ja havien advertit amb anterioritat; és a dir, que la injecció de 

gas al magatzem submarí Castor va originar el miler de terratrèmols. Cal recordar que la Declaració d’Impacte 

Ambiental de les instal·lacions del Castor no va incloure cap estudi per avaluar els riscos sísmics associats al 

projecte, malgrat la proximitat d’una falla a la plataforma marina. I això que tant l’Observatori de l’Ebre com 

l’Institut Geològic de Catalunya i la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia havien apuntat i demanat la 

necessitat de fer estudis detallats sobre el risc sísmic de l’activitat. 

 

El Ministeri, arran de l’informe del MIT, va anunciar que el magatzem de gas s’haurà de desmantellar quan sigui 

segur i que continuarà en estat d’hibernació, això sí, amb un cost anual de 15,7 MEUR que també recaurà en la 

factura del gas que paguen els consumidors.  

 

Davant la necessitat de desmantellar de manera immediata les instal·lacions marítimes i terrestres del Castor, i 

de dirimir les responsabilitats polítiques, tècniques i econòmiques dels que van autoritzar, tramitar, gestionar i 

aprovar la posada en funcionament del Castor, el Grup municipal d’Esquerra Republicana a l’EMD de Campredó 

proposa al Ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer. Demanar al Govern espanyol una ordre de clausura definitiva del magatzem de gas submarí Castor, que 

se segellin els pous i se’n desmantellin immediatament totes les instal·lacions marítimes i terrestres, com també 

que es reverteixi als propietaris les servituds afectades pel gasoducte, l’enretirada del gasoducte, la restitució 

ambiental i paisatgística dels espais afectats pel projecte i l’estudi de rescabalament per afectacions, tant del 

projecte com dels terratrèmols, fins i tot en els casos de lucre cessant de finques i empreses dels propietaris. 

 

Segon. Demanar al Govern espanyol la creació d’una Comissió Informativa de seguiment de les accions per 

desmantellar les instal·lacions del Castor, de la qual en formaran part els ajuntaments i governs autonòmics 

directament afectats pels terratrèmols provocats pel Castor. 

 

Tercer.  Demanar al Govern espanyol l’elaboració d’un informe jurídic sobre l’operativitat de les instal·lacions del 

Castor, tant en el moment de l’inici dels terratrèmols com avui dia; d’una auditoria tècnica del projecte, i d’un 

informe sobre l’estabilitat i el risc sísmic que presenta actualment la zona que va patir els sismes. 
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Quart. Demanar al Govern espanyol que faci arribar tota la informació i documentació contractual, administrativa, 

jurídica i econòmica sobre el Castor al Tribunal de Cuentas, perquè fiscalitzi tot el procés economico-administratiu 

relacionat amb el projecte, investigant-ne els costos, les despeses i el dèficit generat per aquesta actuació. 

 

Cinquè. Demanar al Congrés de Diputats la creació, en seu parlamentària, d’una Comissió d’Investigació per 

determinar les responsabilitats polítiques, tècniques i econòmiques dels que van autoritzar, tramitar, gestionar i 

aprovar la posada en funcionament del Castor i emprendre les accions legals pertinents que se’n derivin. 

 

Sisè. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al Ministre d’Energia, a tots els grups 

parlamentaris del Congrés de Diputats i del Senat, al Tribunal de Cuentas, a la Plataforma en Defensa de les 

Terres del Sénia, i al comissari de Medi Ambient de la Unió Europea. ] 

 

La moció és aprovada per unanimitat de tots els membres de la Junta Veïnal. 

 

Seguidament es passa tractar la segona de les mocions incloses en l’ordre del dia: 

 

07.2 MOCIÓ DEL GRUP D’ERC PER ADHERIR-SE AL PROGRAMA D’HOMOGENEÏTZACIÓ 
DELS PROCESSOS I MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS I 
COTITZACIONS SOCIALS. 
 

Pel portaveu del grup d’ERC, Sr. Gerard March es dona lectura al contingut de la moció: 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El desplegament de les competències de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) forma part del Pla de Govern de 

l’XI Legislatura que preveu crear la hisenda pròpia de Catalunya sota els paràmetres de l’administració tributària 

del segle XXI, amb un model d’administració més propera i una relació de confiança entre administració i 

ciutadania. Els darrers mesos, el Govern ha dotat l’ATC dels mecanismes que li han de permetre assumir 

directament la gestió dels diferents tributs, propis i cedits, en totes les seves fases, així com ampliar la 

col·laboració administrativa amb tots els ens locals i altres entitats del sector públic que ho sol·licitin, segons el 

marc competencial vigent. Alhora, es troba en tramitació al Parlament de Catalunya la Llei de l’Agència Catalana 

de Protecció social, que ha de ser l’ens que gestioni en el futur el gran gruix de la protecció social que sigui 

competència de la Generalitat de Catalunya en cada moment. 

 

L’adequació de l’estructura organitzativa i el desplegament territorial de la hisenda catalana i de l’Agència de 

Protecció Social de Catalunya permetran la seva consolidació per adaptar-la als nous reptes i requeriments a què 

ha de fer front una administració moderna. 

 

En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està desenvolupant una estratègia d’optimització, 

homogeneïtzació i simplificació dels processos de presentació i pagament dels tributs estatals i les cotitzacions 

socials que les administracions públiques de Catalunya han de satisfer a l’Agència Estatal d’Administració 

Tributària (AEAT) i a la Tresoreria General de la seguretat Social (TGSS). L’objectiu principal és facilitar els 

processos i millorar l’eficiència de tots els agents implicats en base al component tecnològic i les economies 

d’escala que es poden assolir amb aquesta col·laboració. 

 

Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de 

tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat mitjançant 

Acord de Govern de 25 d’abril de 2017, complementat per Acord del Govern de data 11 de juliol de 2017 

 

Atès que segons l’article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària, li corresponen a l’ATC les 

funcions que li siguin atribuïdes per conveni administratiu, per encàrrec de gestió o per qualsevol altra fórmula 

jurídica establerta per la normativa vigent.  

 

Atès que l’Agència Catalana de Protecció social serà l’encarregada de la tramitació de les cotitzacions socials a la 

que es refereix el Programa. I que mentre no estigui creada correspon a la Direcció General de Protecció Social 

del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 



 

            Entitat Municipal   

            Descentralitzada 

            de Campredó         

 

 

 

Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s’està desplegant una intensa col·laboració de l’administració 

tributària del Govern de la Generalitat i els conjunt de les administracions locals del nostre país, amb la voluntat 

de prestar servei, de cercar economies d’escala i de millorar l’eficiència del conjunt de les administracions 

tributàries catalanes. 

 

Atès que el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les 

cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat permet l’adhesió voluntària de tots els 

ens locals i les entitats del seu sector públic que en vulguin formar part. 

 

Per tots aquests motius es proposa d’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- Que Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó subscrigui amb l’Agència Tributària de Catalunya el 

Conveni que s’adjunta com a annex I, per a l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació 

dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l’Agència Estatal de 

l’Administració Tributària. 

 

Segon.- Que Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó subscrigui amb el Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies el Conveni que s’adjunta com a annex II, per a l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes 

interns de tramitació de les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics 

de Catalunya a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

 

Tercer. Traslladar l’acord d’adhesió al programa a les entitats que depenen d’aquest ens per impulsar la 

subscripció dels convenis per part seva: Organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials locals, 

les societats mercantils locals i qualsevol altre ens o entitat local amb personalitat jurídica pròpia que formi part 

del sector públic d’aquest Ajuntament. 

 

Quart. Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la Secretaria General de Treball, 

Afers Socials i Famílies, així com a les entitats municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Associació de 

Municipis per la Independència) l’aprovació de la present moció.] 

 

El Sr. Damià Grau manifesta la importància de la moció pel que representa en el moment polític que vivim. 

 

La moció és aprovada per unanimitat de tots els membres de la Junta Veïnal. 

 
08.- PRECS I PREGUNTES 

 
- El Sr. Àngel March pregunta quina funció tenen els trossos de tronc de palmera que ha vist a les 
instal·lacions municipals? 

 
- El Sr. Damià Grau manifesta que es preveu utilitzar-los de forma experimental com a mobiliari urbà o en la 
urbanització de l’espai públic. 
 
- El Sr. Àngel March pregunta si al camí d’Amposta una vegada passes el «pont del gas», seria possible 
segar els canyars i altres plantes que envaeixen el camí? 

 
- El Sr. Damià Grau manifesta que li consta que la comunitat de Regants ha anat segant els vorals de les 
sèquies i demanarem que ho facin en aquella zona també. 
 
- El Sr. Àngel March demana per  la possibilitat de cobrar a l’associació de jubilats una taxa per la utilització 
del casal i el bar d’aquest? 

 
- El Sr. Damià Grau manifesta que és una entitat sense ànim de lucre i interès social i per tant l’exempció de 
la taxa estaria justificada. 
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- La Sra. Txus Colomé pregunta per la retirada de les restes que ha deixat la celebració d’un «botelló» a la 
plaça? 

 
- El Sr. Damià Grau manifesta que la primera tasca que es farà serà la retirada de les deixalles de la plaça. 
 
- Finalment el Sr. Emigdi Subirats pren la paraula per manifestar que s’ha fet públic la llista amb els 65.590 
condemnats injustament pel règim franquista consultable després que el Parlament declarés nuls, amb la 
unanimitat de totes les forces polítiques, els consells de guerra en el seu moment celebrats. Cal recordar 
que entre les persones injustament condemnades hi va haver sis campredonencs. 
 

---ooOoo---  
  

I essent les nou hores i trenta minuts 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 

         El President 


