
 

Entitat Municipal  

Descentralitzada 

de Campredó   

                                                    

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

43897 Campredó F977 59 70 50 

campredo@tortosa.cat 

1 

 

 
 

 

4 / 2019 

 

Srs./Sres. Assistents: 

President:  

GRAU ARASA, DAMIÀ LLUÍS 

 

Vocals: 

MARCH MAYO, GERARD 

SUBIRATS SEBASTIÀ, EMIGDI 

ESQUERRE NAVARRO, JOSEP 

BEL PRÍNCEP, ROSER 

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 VINT-I-

NOU DE MARÇ DE DOS MIL DINOU 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 

gener de 2019 i de les corresponents a les sessions extraordinàries celebrades en data 14 de 

febrer de 2019 i 7 de març de 2019.  

3.- Informes de la Presidència.   

4.- Dació de compte de resolució de la presidència mitjançant la qual s’aprova la liquidació 

del pressupost de l’exercici 2018.  

5.- Dació de compte de resolució de modificació pressupostària 2/2019 d’incorporació de 

romanents de tresoreria de l’exercici anterior per a la realització de despeses amb 

finançament afectat.  

6.- Dació de compte de resolució d’aprovació del certificat d’obra núm. 1, i de la factura 

corresponent, amb el conseqûent reconeixement d’obligació i ordenació de pagament, relatiu 

a l’obra «Edifici per a manifestaciones festives i de caràcter cultural – segona fase».  

7.- Dació de compte i ratificació de resolució de la Presidència de l'EMD per la qual s’aprova la 

certificació núm. 1, i la factura corresponent, de l’obra Pavimentació camí del Ranxero.  

8.- Aprovació licitació servei guingueta d’estiu a la piscina de l’EMD de Campredó per a la 

temporada 2019, eventualment prorrogable a la 2020.  

9.- Aprovació de declaració de suport a l’acord estratègic dels municipis de la comarca del 

Baix Ebre, per a la concertació territorial, en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament 

econòmic local.  

 

- II - 

SEGUIMENT I CONTROL   
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10.- Precs i preguntes.   

 

S’obre la sessió pel President, el qual dona la benvinguda als assistents, tot manifesant-los 

que aquest és el penúltim ple de l’actual mandat. 

 

Seguidament passen 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. 

 

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 DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS ORDINÀRIA, DE DATA 25 DE 

GENER DE 2019 I DE LES CORRESPONENTS A LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES 

CELEBRADES EN DATA 14 DE FEBRER DE 2019 I 7 DE MARÇ DE 2019.  

 

S'acorda per unanimitat de tots els membres de la Junta Veïnal, una vegada consensuat el 

seu redactat, l’aprovació de les actes de les referides actes. 

 

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

 

03.- INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA. 

 

S’informa de que el conveni entre l’Ajuntament de Tortosa i l’EMD ha entrat en fase de 

pròrroga confiant en la seva renovació a final d’any. 

 

Que es comunicarà a l’associació d’EMD’s la baixa de l’EMD de Campredó de la referida 

associació. 

 

Seguidament  dona la paraula als diferents vocals membres del govern perquè informin d’allò 

rellevant en relació a les seves respectives àrees: 

 

Governació.- Sr. Gerard March. 

 

Informa que s’ha procedit a la retolació del nou vehicle amb la identificació gràfica de l’EMD. 

 

Que també es preveu disposar de papereria amb la identificació gràfica corresponent de 

l’EMD. 

 

Que a partir del mes d’abril es començarà a dur a terme amb mitjans propis (personal i 

pintura) la senyalització horitzontal dels carrers de l’EMD. 

 

Que s’han iniciat els tràmits per obtenir la llicència d’activitat de l’edifici «la C». 
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Benestar social i salut. Sra. Roser Bel 

 

Informa que el passat 16 de març es va dur a terme a les instal·lacions esportives una sessió 

de fisioteràpia (Boot Camp) que proposa uns exercicis d’entrenament apropiats per a tothom, 

utilitzant el propi cos, sense aparells ni tècniques complicades, Els beneficis físics són molt 

amplis, ja que es treballa el cos tant a nivell de força com cardiovascular. 

 

Que s’està preparant una segona edició de «Tastos de Salut» que es durà a terme durant els 

propers mesos d’abril i maig. 

 

Que el proper 10 d’abril es preveu dur a terme el primer taller sobre la prevenció de 

l’assetjament psicològic escolar «bullying» i de les relacions abusives entre iguals i que anirà 

a càrrec del Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) de la Fundació 

Gentis. 

 

Que també es preveu dur a terme unes sessions d’acompanyament als nounats almenys un 

parell de cops l’any. 

 

 

 

Ensenyament.-  Sr. Damià Grau.   

 

Informa que es va rebre a la seu de l’EMD una visita dels alumnes del Col·legi de Campredó. 

Els mestres van voler donar a conèixer a l’alumnat com era el nostre funcionament i els 

alumnes van poder parlar directament amb l’alcalde i fer-li una bateria de preguntes. 

 

Que s’ha iniciat aquest més de març a la Biblioteca  el «club de lectura juvenil», acreçat a nois 

i nois del primer cicle d’ESO. Es trien lectures juvenils. Ja s’han fet dues sessions i n’esttem 

prou contents. 

 

Que per al dia 5 de juny es preveu la celebració de la festa de fi de curs de la ZER Mestral . 

 

Que l’escola de Campredó  també va participar en la celebració del dia Mundial de l’arbre. En 

aquesta diada es va organitzar una sortida als Argilers de Campredó. En aquest espai i dins el 

projecte LIFE de l’empresa CEMEX, la professora associada i tècnica de recerca de la 

Universitat de Barcelona Montserrat Jorba Peiró, va explicar a les xiquetes i als xiquets 

algunes de les accions del projecte de restauració de la predera i com s'estan 

executant. Durant la jornada, els alumnes van plantar diferents espècies de plantes 

autòctones, van seguir atentament les explicacions de la professora i amb ella van  realitzar 

també diversos experiments sobre l'erosió. 

 

Es pretén donar continuïtat a aquesta jornada, que s’ha de qualificar com a molt profitosa, 

tenint en compte la  la també propera celebració del Dia Mundial de la Biodiversitat  

 

Cultura i Patrimoni. Sr. Emigdi Subirats. 

 

Informa que a La Biblioteca Manuel Pérez Bonfill es va celebrar el passat 20 de febrer un 

https://www.ub.edu/web/ub/ca/
https://www.ub.edu/portal/web/dp-beeca/personal-fisiologia-vegetal/-/asset_publisher/NaDbz2s794IK/content/jorba-peiro-mont-1?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.ub.edu%2Fportal%2Fweb%2Fdp-beeca%2Fpersonal-fisiologia-vegetal%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NaDbz2s794IK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
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emotiu acte en commemoració del Dia Internacional de les llengües maternes. Enguany la 

parla homenatjada era el castellà d’Amèrica del Sud, atès que des de fa gairebé dos dècades 

algunes famílies equatorianes i colombianes han fet casa al nostre poble i s’hi han integrat 

completament. Els agraim també la seva implicació en la celebració d’aquest acte. 

 

Que el passat dia 8 de març, en commemoració del Dia internacional de les dones se celebrà 

un acte en el que tingué lloc la presentació de la novel·la «Els camins de la llum», de  

l’escriptora Coia Valls, amb mb la presència de  la també escriptora Sílvia Mayans autora de 

Cap llàgrima sobre la tomba». 

 

Que el passat dia 24 de març, en commemoració del Dia Mundial de la poesia va tenir lloec al 

pati de les antigues Escoles de Font de Quinto, l’acte de recitació poètica musicada 'Versos 

nostrats', que apleg més d'una vintena de poetes i ràpsodes que recitaren alguns dels més 

famosos poemes d'autoria ebrenca, combinats amb versos més contemporanis, amb 

acompanyament musical. Es recitaren poemes dels més notables autors territorials de tots 

els temps: Rector de Vallfogona, Abú Bakhr al Turtuisí, Joan Cid i Mulet, Roc Llop i Convalia, 

Gerard Vergés, Zoraida Burgos, Jesús Massip o Manuel Pérez Bonfill.  

 

Que es continua treballant en la preparació dels actes  de celebració de l’Any Francesc Llop 

(2020) en commemoració del 50è aniversari del traspàs de l’artista. 

 

Que continuem amb les visites guiades a la Torre de Font de Quinto (I Casa del Prat). 

Properament vindran els Amics dels Castells de Tortosa així com en el desenvolupament dels 

dos projectes d’interpretació dedicats, respectivament,  al món dels Templers i a la Batalla de 

l’Ebre. 

 

Urbanisme.  

 

Informa el Sr. Roger Ripoll. 

 

Informa de l’evolució de les obres de construcció de la segona fase de l’edifici «La C», que van 

avançant després d’haversofert un retard degut a algunes disfuncions entre els tècnics i 

l’empresa constructora. Es tracta de la construcció d’un edifici l’execució de la qual no es fàcil 

tècnicament parlant. L’important es que s’hagin resolt les incidències i al final quedi ben 

acabat. 

 

Que continuen les reunions amb els propietaris d’immbles ubicats als carrers Jacques de 

Molay, Sant Lluís i Solicrú en relació a afavoir la realització per part dels referits propietaris de 

cessions gratuïtes de terrenys afectats per la vialitat a canvi d’impulsar la paulatina realització 

per fases de les corresponents obres d’urbanització.  

 

Que per part d’ADIF s’està estudiant la nostra proposta sobre l’arrendament de l’edifici de 

l’estació. Sembla que si no hi estan d’acord faran una contraproposta i l’analitzarem. 

 

Serveis i Camins.  

Informa el Sr. Damià Grau que s’està desenvolupant la reforma dels antics vestuaris de 

Campredó. S’aprofitaran alguns dels elements existents, s’ampliarà el vestuari amb un de 

nou per a noies, es crearà una sala de reunions/local social de l’entitat esportiva. 
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Que s’està implantant ja el nou sistema de recollida de residus corresponent al contracte del 

servei de neteja viària i recollida de resiuds urbans de Tortosa. Ara s’anirà regularment a 

efectuar la recolllida de Font de Quinto.  

 

Que també restarà a disposició del públic un servei de eixalleria mòbil itinerant, amb els 

contenidors bàsics més altres de piles, Cd’s, etc. 

 

Que la brigada de l’EMD ha procdit a desbrossar i netejar diversos indrets del poble com les 

proximitats de la C-42. 

 

Que s’ha produït una reunió amb representants de la Conselleria d’Indústria i de l’empresa 

ENDESA per tal de posar fi a les continues oscil·lacions de tensió en el subministrament 

elèctric. Segurament s’hauran de fer millores en el cablejat del referit subministrament. 

 

Que s’ha repintat la rotonda de Font de Quinto i s’està estudiant la seva reestructuració de 

comú acord amb l’empresa Cítrics per tal de fer-la de més fàcil i segura utilització. 

 

Que es preveu instal·lar un parell o tres de fonts d’aigua potable al Recinte esportiu, als 

Gronxadors i a les antigues escoles de Font de Quinto. 

 

Que s’ha procedit a l’adquisició d’un grup electrògen per a satisfer necessitats de l’EMD. 

 

Que es preveu el desenvolupament de diversos cursos de jardineria i forestals mitjançant els 

quals es pretén dur a terme en la fase de formació pràctica el manteniment i millora de 

l’enjardinament i control de la vegetació en determinades zones.de Campredó. 

 

Que es preveu dur a terme l’arranjament de les voreres de davant del Consultori Mèdic. 

S’han tallat arrels de l’arbrat i posat formigó. Veurem el que dona. 

 

Que estem planificant l’arranjament de diversos camins com el de Salva-Aigües, el 

d’Amposta, el camí d’accés al Pont de la Pedrera, i el camí d’accés a la Casa del Prat. 

 

Que s’ha reparat el paviment d’alguns carrers com el C/Finisterre, entre Sant Felix i Sant 

Mateu. S’han picat algunes roques i s’ha efectuat pavimentació amb doble cap de reg 

asfàltic. 

 

Que s’ha acabat també l’obra de pavimentació del Camí del Ranxero. 

 

Que s’ha modificat també un revolt al camí de la Sirena. 

 

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

 

 

 

 

04.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA MITJANÇANT LA QUAL S’APROVA 

LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018.  

 

Pel Sr. President s'efectua dació de compte a la Junta Veïnal de la resolució de data ____ de 
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__________ de 2019, mitjançant la qual s'aprova la liquidació del pressupost de l'EMD 

corresponent a l'exercici 2018, amb el següent contingut literal:  

   

[...    

  

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA   

 

1. ANTECEDENTS  

  

1 L'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria-intervenció de la corporació.   

  

2 El secretari-interventor va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació del pressupost 

del 2018.   

  

3. El secretari-interventor ha emès l'informe sobre el compliment dels resultats obtinguts a la 

liquidació.  

  

4 El secretari-interventor va emetre informe sobre el càlcul dels objectius del compliment del 

principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la 

liquidació del pressupost de l'exercici 2018.   

  

5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2018 a 31 de desembre del mateix 

exercici, s'obté el següent resultat:   

 

1.5.1  Pressupost de despeses:  

  

1.5.2. Pressupost d’ingressos:  

  

1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici:  

  

1.5.4. Romanent de tresoreria:   
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Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 0,00 € i els creditors 

per devolucions d'ingressos (compte 418) són de 0,00 €. Per la qual cosa el romanent de 

tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 150.277,51€   

 

1.5.5. Romanents de crèdit:   

 

El total de romanents de crèdit estan formats pels romanents d’incorporació obligatòria i 

voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren com a ajustos en l'estat del Romanent de 

tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de finançament afectat: 

   

-Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos afectats, 

amb el següent detall:   

 

-.... per import de 41.405,14 € 

 

-Incorporació voluntària: -.... per import de 0,00 € -.... per import de 0,00 €   

 

Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos suficients, una 

vegada acordada la distribució del superàvit.   

 

1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del 

pressupost.   

 

L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició 

d'equilibri o superàvit pressupostari.   

 

El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost 1 

s'obté per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de 

despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la 

comptabilitat nacional i la pressupostària.   

 

L'entitat local presenta una capacitat / necessitat de finançament per import de 16.858,87 € 

d'acord amb el següent detall:   
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Quadre 1. Càlcul de 
l'estabilitat   

Ingressos no financers 654.869,47 

Despeses no financeres 638.316,73 

Superàvit no financer 16.552,74 

Ajustos d'ingressos   

Recaptació  306,13 

PTE 0,00 

Interessos 0,00 

Ajustos de despeses   

Compte 413 0,00 

Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 

Interessos  0,00 

Lísings 0,00 

Execució d'avals 0,00 

Aportacions de capital 0,00 

Ingressos ajustats 655.175,60 

Despeses ajustades 638.316,73 

Capacitat de finançament 16.858,87 

 

 

1.7. Compliment de la regla de la despesa   

 

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la 

Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2017 amb aquell que 

es desprèn de la liquidació del 2018.   

 

La despesa computable de l'exercici 2018 serà la no financera, exclosos els interessos del 

deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions 

Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions 

Locals, les despeses finançades amb superàvit de la liquidació i, si escau, aplicarem els 

ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la 

despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE.   

 

Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2018 a la qual aplicarem la 

taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2017 

al 2018 és del 2,1% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent 

(i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).   

 

En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 

pressupost 2018 no compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat 

local no compleix la Regla de la despesa amb un marge de 177.237,70 € 
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Concepte 

Liquidació 
exercici 2016 

Liquidació 
exercici 2017 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 504.194,00 638.316,73 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el 
SEC) 

0,00 0,00 

-Venda de terrenys i altres inversions reals.   0,00 

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.   0,00 

+/-Execució d'avals.   0,00 

+Aportacions de capital.   0,00 

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.   0,00 

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a 
pressupost. 

  0,00 

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les 
Associacions público privades. 

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.   0,00 

+/-Arrendament financer.   0,00 

+Préstecs   0,00 

-Inversions realitzades per la Corporació local per compte 
d'altres Administracions Públiques 

  0,00 

Altres 

  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte 
interessos del deute 

504.194,00 638.316,73 

-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) 
a altres ens que integren la Corporació Local 

  0,00 

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de 
la Unió Europea o d'altres Administracions públiques 

240.808,24 192.162,17 

Unió Europea   0,00 

Estat   0,00 

Comunitat Autònoma 20.500,00 500,00 

Diputacions 220.308,24 191.662,17 

Altres Administracions Públiques 0,00 0,00 

- Transferències per fons dels sistemes de finançament   0,00 

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació   0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 263.385,76 446.154,56 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,021   

Despesa computable incrementada per la taxa de 
referència   

268.916,86   

+ canvis normatius que suposen increments permanents de 
la recaptació (3) 

0,00   

- canvis normatius que suposen decrements permanents de 
la recaptació (3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 268.916,86   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)   446.154,56 

Marge d'incompliment   -177.237,70 

% Variació de la despesa computable (5-1/1)   69,39% 



 

Entitat Municipal  

Descentralitzada 

de Campredó   

                                                    

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

43897 Campredó F977 59 70 50 

campredo@tortosa.cat 

14 

 

 

 

1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat   

 

1.8.1. Deute públic:   

 

L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al 

subsector de l’administració local.   

 

No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest 

percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats 

locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats   

 

El volum de deute viu a 31/12/2018, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents 

ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:   

 

    Nivell de deute viu Import 

1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 379.718,44 

2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00 

3   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2) 379.718,44 

4   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 0,00 

5   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 

6   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 0,00% 

 

  

1.8.2. Període mig de pagament  

  

El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 20,63 dies.   
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FONAMENTS DE DRET   

 

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 

pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les 

despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i 

els realitzats.   

 

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest 

les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions  

definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.   

 

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 

pressupost, s’hauran de determinar:   

   

a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 

desembre   

 

b) El resultat pressupostari de l’exercici   

 

c) Els romanents de crèdit   

 

d) El romanent de tresoreria 

 

4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà 

el compliment del principi d’estabilitat.   

 

L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer 

durant l'any en curs i el següent.  En aquest cas, l’entitat haurà d'adoptar les mesures 

oportunes a fi que al venciment d'aquell es compleixin es objectius d'estabilitat i regla de la 

despesa. 

  

5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del 

superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un 

superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre 

amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar 

a la reducció del deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on 

es regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.   

  

6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 

desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 

2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, 

abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions 

s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i 

entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions 

sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, 

vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de 

l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet 

relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o 
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necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de 

Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de 

la regla de la despesa i del límit del deute.   

  

7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 

segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.   

  

Per tant, RESOLC:   

  

1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, que en termes consolidats figura a 

la part expositiva d’aquesta resolució .  

  

2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.   

  

3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.   

 

Campredó, ___ de març de 2018 

 

El President de l’EMD - Damià Grau Arasa 

En dono fe, el secretari-interventor - Fco.Javier Domingo Rodríguez 

 

 ....] 

 

La Junta Veïnal en queda assabentada. 

 

  

Seguidament es passa a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia de la sessió: 
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05.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/2019 

D’INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE TRESORERIA DE L’EXERCICI ANTERIOR PER A LA 

REALITZACIÓ DE DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.  

  

Per la Presidència es dona compte a laJunta Veïnal de l’adopció de la següent resolució: 

 

[... Vist l'expedient de modificació 2/2019 al pressupost mitjançant generació de crèdit per 

incorporació de romanents de tresoreria de l’exercici anterior per a la realització de despeses 

amb finançament afectat que resulten de la liquidació del pressupost de l’EMD de l’exercici 

2018.  

  

RESOLC:  

  

PRIMER: Modificar el pressupost de despeses generant crèdit per incorporació de romanents 

de tresoreria de l’exercici anterior  per a despeses amb finançament afectat.  

  

A) Partides del pressupost de despeses en les quals es genera crèdit:  

Partida  Descripció  Import (€)  

  

330-622  

Inversions reals  

Inversió nova associada al 

funcionament operatiu dels 

serveis.  

Edificis i altres 

construccions.  

Edifici per a manifestacions 

festives de caràcter 

cultural  

  

  

156.860,79  

  

  

Crèdit inicial: 0,00  Crèdit generat:156.860,79  Crèdit total disponible: 156.860,79  

  

B) Recursos del pressupost d'ingressos amb els quals es finança el crèdit generat:  

Incorporació de romanents de tresoreria per a despeses amb finançament afectat.  

Partida  Descripció  Import (€)  

870.10  Romanent de Tresoreria 

per despeses amb 

finançament afectat  

22.869,79  

761.00  Transferències de capital 

de Diputacions.   

(Compromisos ferms 

d’aportació: subvencions)  

133.991.00  

  

Segon.- La modificació aprovada produirà efectes des de la data d'aquesta resolució i  

s'incorporarà d'immediat a la comptabilitat general de l'EMD.  ...] 

 

La Junta Veïnal en queda assabentada. 

  

Seguidament es passa a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia de la sessió: 
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06.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DEL CERTIFICAT D’OBRA NÚM. 1, I DE 

LA FACTURA CORRESPONENT, AMB EL CONSEQÛENT RECONEIXEMENT D’OBLIGACIÓ I 

ORDENACIÓ DE PAGAMENT, RELATIU A L’OBRA “EDIFICI PER A MANIFESTACIONES FESTIVES I 

DE CARÀCTER CULTURAL – SEGONA FASE».  

  

Per la Presidència es dona compte a laJunta Veïnal de l’adopció de la següent resolució: 

  

[... Vist el certificat núm.1, de data 31/01/2019 relatiu a l'execució de l'obra «EDIFICI  PER A 

MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – FASE SEGONA», adjudicada en sessió 

de la Junta Veïnal de data 8 d’agost de 2018 a ALSO CASALS INSTAL·LACIONS, SL per l’import 

total de CENT VINT-I-TRES MIL CENT VINT EUROS (123.120,00 €) IVA exclòs [CENT QUARANTA-

VUIT MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS, AMB VINT CÈNTIMS (148.975,20 €) IVA 21% 

inclòs], subscrit 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 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. 1 corresponents a l'execució de l'obra “EDIFICI  PER A 

MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – FASE SEGONA” , per l’import de 

22.317,66 € (18.444,35€ import net +3.873,31 en concepte d’IVA al tipus vigent del 21%) 

així com  la factura corresponent.   

    

SEGON.- Reconèixer l’obligació a favor de ALSO CASALS INSTAL·LACIONS, 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 2019, en 

correspondència amb el certificat d’obra i factura aprovada.   

    

TERCER.-  Notifiqui's aquesta resolució a ALSO CASALS INSTAL·LACIONS, SL  

   

 QUART.- Doni's compte a la Junta Veïnal per a la seva ratificació en la propera sessió que 

aquesta celebri.  ...]  

 

La Junta Veïnal en queda assabentada. 

   

  

Seguidament es passa a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia de la sessió:
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07.- DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE L'EMD PER LA 

QUAL S’APROVA LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1, I LA FACTURA CORRESPONENT, DE L’OBRA 

PAVIMENTACIÓ CAMÍ DEL RANXERO.  

  

Per la Presidència es dona compte a laJunta Veïnal de l’adopció de la següent resolució: 

 

[... Vist el certificat núm. 1, de data 29/03/2018, relatiu a l'execució de l'obra «PAVIMENTACIÓ 

DEL CAMÍ DEL RANXERO», adjudicada en sessió de la Junta Veïnal de 14 de febrer de 2019 a 

l’empresa Tecnología de Firmes, SA per l’import total de 38.574,80 € (Import net: 31.880,00 

€ + IVA 21%: 6.694,80 € )  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, sense perjudici d’allò que resulti de la certificació final d’aquesta, 

així com els imports que s'acrediten per al seu abonament,    

   

HE RESOLT   

   

PRIMER.- Aprovar el certificat núm. 1 corresponents a l'execució de l'obra “PAVIMENTACIÓ 

DEL CAMÍ DEL RANXERO per l’import de 38.574,80 € (import net: 31.880,00 € + IVA 21%: 

6.694,80 € ) així com  la factura corresponent.   

   

SEGON.- Reconèixer l’obligació a favor de TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA, 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 2019 en 

correspondència amb el certificat d’obra i factura aprovada.   

   

TERCER.-  Notifiqui's aquesta resolució a TECNOLOGÍA DE FIRMES, SA   

   

QUART.- Doni's compte a la Junta Veïnal per a la seva ratificació en la propera sessió que 

aquesta celebri.  ...] 

   

La Junta veïnal en queda assabentada i n’acorda la seva ratificació. 

 

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

 

08.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI GUINGUETA D’ESTIU A LA PISCINA 

DE L’EMD DE CAMPREDÓ PER A LA TEMPORADA 2019, EVENTUALMENT PRORROGABLE A LA 

2020. 

 

Per la Presidència es proposa a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la següent 

proposta: 

 

[... Vist l’expedient tramitat per a l’adjudicació del contracte del SERVEI DE GUINGUETA 

D'ESTIU A LA PISCINA DE LA ZONA ESPORTIVA DE L'EMD DE CAMPREDÓ, a la Junta Veïnal 

proposo l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Aprovar l’expedient administratiu per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, 

del contracte SERVEI DE GUINGUETA D'ESTIU A LA PISCINA DE LA ZONA ESPORTIVA DE L'EMD 

DE CAMPREDÓ durant l’anualitat 2019, eventualment prorrogable a l’anualitat 2020. 

 

SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que hauran de regir el 

contracte. 

 

TERCER.- Declarar aquest expedient de contractació de tramitació ordinària. 

 

QUART.- Convocar la licitació mitjançant procediment obert d’acord amb les especificacions i 

condicions d’explotació que es detallen als plecs, essent el tipus mínim de licitació el següent:  

Un cànon mínim per temporada de DOS-CENTS EUROS (200,00 €), millorable a l’alça pels 

licitadors/es en la seva oferta. 

 

CINQUÈ.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contracant de l’EMD de Campredó 

integrat en la plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya amb un termini de 

presentació d’ofertes  (en format paper) no inferior als quinze dies naturals posteriors a la 

publicació de la licitació.  ...] 

 

La Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó acorda, per unanimitat, 

aprovar en la seva integritat la transcrita proposta i adoptar els acords continguts en aquesta. 

--ooOoo-- 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE 

GUINGUETA D'ESTIU A LA PISCINA DE LA ZONA ESPORTIVA DE L'EMD DE CAMPREDÓ.- 

 

ARTICLE 1.- OBJECTE: És objecte d'aquesta contractació l’adjudicació, mitjançant procediment 

obert,  del servei de guingueta d'estiu a la piscina de la zona esportiva de Campredó. 

 

L'EMD de Campredó ostenta les prerrogatives a les quals es refereix l'article 190 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant LCSP). 
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ARTICLE 2.- CONTRAPRESTACIÓ: L'adjudicatari haurà d'abonar a l'EMD de Campredó en 

concepte de contraprestació econòmica (cànon) per l'explotació durant la termporada d’estiu 

de la guingueta de la piscina de la zona esportiva la quantitat mínima de DOS-CENTS EUROS 

(200,00 €), millorable a l'alça en l'oferta segons el disposat en els criteris d'adjudicació 

contemplats en la clàusula vuitena d'aquestes clàusules administratives particulars. 

 

La contraprestació econòmica s'haurà de satisfer a la tresoreria de l'EMD de Campredó 

mitjançant ingrés al compte bancari que aquesta determini en el moment de formalització del 

contracte i amb caràcter previ a l'inici de la temporada de funcionament de la piscina.  

 

El cànon que resulti de l'acord d'adjudicació és invariable, en cap cas podrà ser minorat i el 

contractista resulta obligat al seu abonament íntegre en virtut del valor determinat en l'acord 

d'adjudicació resultant del consignat per l'adjudicatari en la seva oferta. 

 

L'adjudicatari haurà de satisfer, si s’escau, totes les despeses i tributs inherents a l'explotació. 

 

L'EMD facilitarà la connexió dels subministraments de llum i aigua i se'n farà càrrec de les 

despeses corresponents. Qualsevol altres servei o subministrament que sigui necessari serà 

de compte i càrrec de l'adjudicatari. 

 

El licitador que resulti adjudicatari resta exempt de constituir garantia definitiva. 

 

ARTICLE 3.- DURADA: La contractació que resulti de l'adjudicació es per la temporada d'estiu 

2019 (des de l’obertura el dia 27 de maig fins el tancament el dia 1 de setembre) i podrà 

prorrogar-se, si hi ha acord de voluntats formalitzat entre l'adjudicatari i la Presidència de 

l'EMD, per una temporada més, la corresponent a l’exercici 2020, ingressant-se novament el 

cànon d'adjudicació compromés per a la primera temporada. 

 

ARTICLE 4.- REQUISITS: Podran concórrer al procediment d'adjudicació les persones naturals 

o jurídiques, amb residència o domicili social a Campredó o compromís de residir-hi o tenir-hi 

el referit domicli, que es trobin en plena possessió de la seva capacitat jurídica i d'obrar, i no 

estiguin compreses en cap de les circumstàncies que impossibilitin la contractació previstes 

en l'article 71 de la LCSP. 

 

Els que acudeixin a la licitació podran fer-ho per si o representats per persona autoritzada 

mitjançant poder bastant. 

 

Quan en representació d'alguna societat civil o mercantil concorri algun membre d'aquesta 

haurà de justificar documentalment que aquest està degudament facultat per fer-ho. 

 

Els concurrents hauran de justificar la seva solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional demostrant que compten amb els coneixements tècnics, eficàcia experiència i 

fiabilitat suficient per desenvolupar l'objecte del contracte la qual cosa s'acreditarà mitjançant 

un o varis dels mitjans establerts als articles 87 i 90 de la  LCSP. 

ARTICLE 5.- FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSCIONS. Les proposicions es 

presentaran en tres sobres en paper i hauran d'ajustar-se al document model descrit al final 

d'aquests plecs de clàusules, que s'inclourà al sobre “C”. A la proposició s'acompanyaran 

també els sobres “A” i “B” amb el contingut que per a cadascun d'ells, respectivament es 
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descriu. Els tres sobres es presentaran, juntament amb el document de lliurament de sobres 

que figura com annex núm. 2, al Registre d'entrada de documents de l'EMD de Campredó, 

amb seu al C/Rafael Escardó Valls, s/n, 43897 – Campredó, adreçats al President de l'EMD. 

En els sobres figurarà la inscripció “Proposició per a prendre part en la contractació del servei 

de guingueta d'estiu a la piscina de la zona esportiva de Campredó. 

 

Els sobres es presentaran en horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres, en dies feiners, 

d’11 a 14 hores i dimarts i dijous, de 17 a 19 hores), fins el dia 26 d’abril de 2019. La 

licitació es farà pública en el perfil del contracant de l'EMD de Campredó, integrat a la 

plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya i accessible des del següent 

enllaç  

 

 https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/campredo 

 

El contingut dels sobres serà el següent: 

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ GENERAL. 

 

Haurà de contenir la següent documentació: 

 

1.- Document acreditatiu de la personalitat de l'empresari i de la representació, si és el cas, 

del signant de la proposició, consistent en: 

 

- Document Nacional d'Identitat del licitador quan es tracti de persona física o empresaris 

individuals, mitjançant fotocòpia compulsada per l'EMD, o escriptura de constitució de la 

societat mercantil, degudament inscrita en el Registre Mercantil, o aquell en que fos 

preceptiu, quan l'empresari fos persona jurídica, amb el CIF d'aquesta i el Dni de la persona 

que n’actuï en representació. 

 

(L’apoderament o facultats de representació de la persona física que actuï en representació 

d’una persona jurídica o d’una altra persona física resten subjectes a la posterior validació 

que correspon efectuar al secretari-interventor.) 

 

2.- Declaració responsable del licitador fent constar que no es troba sotmès a les prohibicions 

de contractar enumerades en l'art. 71 de la LCSP, així com estar al corrent en el pagament de 

les obligacions amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social i demés aspectes que figuren al 

model de declaració que figura com annex 3 d’aquest plec. 

 

3.- Solvència tècnica o professional, econòmica i financera demostrant que compten amb els 

coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat suficient per a desenvolupar l'objecte 

del contracte, la qual cosa s'acreditarà mitjançant algun dels mitjans establerts als articles 87 

i 90 de la LCSP. 

 

SOBRE B: DOCUMENTACIÓ AVALUABLE MITJANÇANT LA FORMULACIÓ D'UN JUDICI DE VALOR: 

 

Contindrà la següent documentació: 
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A) Proposició tècnica. Memòria relativa a l'explicació del projecte d'explotació presentat, 

serveis oferts i qualitat d'aquests, preus a cobrar i qualsevol altre aspecte que pugui ser 

rellevant en relació amb l'explotació o qualsevol detall o millora que, sense contravenir allò 

establert en aquest plec, pugui convenir per a una millor realització de l'objecte del contracte. 

Important la presentació d’un calendari d’activitats per la dinamització del servei. S’ajustarà a 

allò que preveu el model de l’annex 4 d’aquest plec. 

 

B) (Opcionalment) Declaració, si és el cas, de que l'associació o entitat (persones jurídiques) 

té uns fins socials no lucratius i que els ingressos que obtingui aquesta derivats activitats 

activitats econòmiques que desenvolupi, de caràcter complementari, o accessori a l'objecte i 

fins principals descrits en els seus estatuts, una vegada deduïdes les despeses realitzades 

per a la seva obtenció, estaran afectes i adscrits exclusivament, d'acord amb el caràcter no 

lucratiu d'aquesta, a la realització de l'objecte i fins que li són propis. 

 

C) (Opcionalment) Acreditació de la situació econòmica social i familiar (persones físiques) en 

funció dels ingressos declarats anuals (base imposable IRPF) i de les càrregues familiars 

(llibre de família). 

 

SOBRE C: Proposició econòmica. Contindrà una sola proposició, expressada d'acord amb el 

model que figura com annex 5. En cas de discrepància entre l'import del cànon ofert 

expressat en lletra i l'expressat en xifra, prevaldrà la quantitat que consigni en lletra, excepte 

que dels documents que formin part de la proposició es desprengui una altra cosa. 

 

ARTICLE 6.- MESA DE CONTRACTACIÓ. Per a la qualificació de la documentació general i 

l'avaluació tècnica i econòmica de les ofertes es constituirà una mesa de contractació, 

presidida pel President de l'EMD i amb assistència del Secretari-Interventor. La mesa podrà 

comptar per a la valoració de les ofertes amb el suport tècnic que cregui necessari. 

 

ARTICLE 7.- QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ i VALORACIÓ DE LES OFERTES. L'acte 

d'obertura de les proposicions tindrà lloc el dia següent hàbil a aquell en què finalitzi el 

termini de presentació de proposicions, començant pel sobre A i notificant als interessats en 

el procediment els possibles defectes materials en la documentació presentada perquè 

procedeixin a la seva subsanació en el termini de tres dies hàbils. Posteriorment s'avaluarà la 

documentació continguda en el sobre B mitjançant la formulació del corresponent judici de 

valor i finalment i una vegada feta pública la referida valoració s'obrirà el sobre C amb el 

cànon ofert. 

 

 

L'EMD de Campredó es reserva el dret de declarar deserta la licitació si, en la seva lliure 

apreciació, considera que cap de les proposicions presentades resulta convenient als seus 

interessos, sense que per això es pugui exigir indemnització per part dels licitadors. 

 

ARTICLE 8.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ. 

 

Els criteris que han de servir de base per a l'adjudicació són els següents: 

 

a).- Cànon ofert. Fins a 50 punts. S'atorgaran 50 punts a l'oferta d'import de cànon més elevat 

i es valoraran la resta proporcionalment mitjançant regla de tres simple directa. 
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b).- Valoració de la memòria o projecte presentat. Fins a 40 punts. S'atorgaran els 40 punts a 

la memòria que es consideri més satisfactòria i es valoraran la resta proporcionalment 

d'acord amb allò que resulti de l'informe de valoració corresponent. 

 

c).- Valoració de la concurrència de fins socials no lucratius per a les persones jurídiques. o de 

la situació econòmica, social i familiar de persones físiques en funció dels ingressos declarats 

anuals (base imposable IRPF) i de les càrregues familiars (llibre de família). Fins a 10 punts. 

 

ARTICLE 9.- Efectuada la classificació de les ofertes es requerirà el licitador més avantatjós 

perquè en el termini de deu dies hàbils comptats des de que se li formuli el corresponent 

requeriment presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de 

les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com efectuï a la tresoreria de 

l’EMD l'ingrés del cànon que hagués ofert. 

 

Una vegada s'hagués aportat la referida documentació i efectuat l’esmentat ingrès a la 

tresoreria de l’EMD es resoldrà favorablement l'adjudicació del contracte, el qual haurà de 

formalitzar-se en document administratiu en el termini legalment establert. 

 

Si el contracte no es formalitza dintre del termini indicat per causes imputables a 

l'adjudicatari l'EMD podrà acordar la resolució d'aquest. 

 

ARTICLE 10.- OBLIGACIONS BÀSIQUES DEL CONTRACTISTA: Seran obligacions bàsiques del 

contractista les següents: 

 

a) Prestar, al seu risc i ventura sense que l'EMD garanteixi uns ingressos mínims ni respongui 

d'un possible dèficit d'explotació, el servei de la guingueta d'estiu a la piscina de la zona 

esportiva de Campredó havent de dur a terme aquest en els locals i instal·lacions posades a 

disposició per l'EMD de Campredó. El contractista haurà d'explotar directament aquesta no 

sent transmissible el contracte a tercers. 

 

b) Dur a terme el referit servei de forma coincident amb el termini de durada de la temporada 

d'estiu de la piscina de l'EMD, essent de compte i càrrec del contractista les despeses que 

ocasioni en general el funcionament d'aquest excepte l'aigua i la llum que facilitarà l'EMD de 

Campredó. 

 

c) Conservar les construccions i instal·lacions que es posin a la seva disposició i mantenir-les 

en perfecte estat de funcionament, neteja i higiene fins la conclusió del termini contractual en 

què les haurà de deixar novament, lliures de qualsevol element de l'explotació, a disposició de 

l'EMD.  

 

d) El contractista acreditarà disposar d'una pòlissa d'assegurança que asseguri la reparació o 

reposició de qualsevol dany o deteriorament que poguessin patir les instal·lacions que es 

posin a la seva disposició. 

 

e) El contractista haurà d'admetre a l'ús del servei a tota persona que compleixi els requisits 

reglamentaris sense poder fer cap discriminació prohibida constitucionalment. 
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f) No alienar ni gravar bens o instal·lacions que siguin propietat de l'EMD de Campredó. 

 

g) El contractista serà igualment responsable de la seguretat de les instal·lacions i del 

compliment de les normes específiques d'ús d'aquestes. 

 

h) Retornar les claus de les instal·lacions al finalitzar la temporada d'explotació. 

 

i) Tenir a disposició dels usuaris els preceptius fulls de reclamacions i posar cartell indicatiu 

d'això. 

 

j) Respectar  la normativa de venda d'alcohol i tabac a menors. 

 

k) No interrompre per cap motiu injustificat la prestació de seus serveis dintre de l'horari 

establert per cap motiu, sense estar prèvia i expressament motivat i autoritzat pel President 

de l'EMD. 

 

l) L'adjudicatari estarà obligat a complir qualsevol ordre, dictada per la Presidència de l'EMD, 

per tal d'assegurar el bon funcionament del servei. 

 

m) El contractista resta obligat a desenvolupar la seva activitat d'acord amb les normes legals 

i reglamentàries que regulin aquesta. 

 

n) El contractista estarà obligat a guardar sigil respecte les dades o antecedents que, sense 

ser públics o notoris, conegui per raó de l'objecte del contracte o estiguin relacionats amb 

aquest. 

 

o) El contractista estarà obligat fer la neteja de la zona de gespa de la piscina i dels voltants 

de la Guingueta dels residus produïts per l’activitat de la mateixa. També estarà obligat a fer 

un correcte tractament d’aquest residus envasos/orgànic/resta. 

 

p) El contractista estarà obligat al compliment de l’horari del servei de piscina i demés 

estipulacions previstes en les «normes d’ús i funcionament» de l’annex 1 

 

q)  L’empresa adjudicatària es compromet a acreditar que tot el personal que tingui contacte 

amb menors no ha estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 

indemnitat sexual, mitjançant l’aportació dels certificats negatius del Registre central de 

delinqüents sexuals (transitòriament, fins a la creació d’aquest registre, s’acreditarà 

mitjançant l’aportació del certificat d’antecedents penals corresponent, de conformitat amb 

l’article 8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de protecció a la infància i l’adolescència). 

 

ARTICLE 10.- INFRACCIONS: Les infraccions i sancions es regularan per l'establert en aquest 

plec i demés disposicions que resultin d'aplicació. 

 

1.- SÓN INFRACCIONS MOLT GREUS: 

 

-  L'oposició a la funció inspectora i a les ordres emeses per l'EMD de Campredó. 

- Fer ús o cedir material de l'EMD sense l'autorització expressa d'aquesta així com utilitzar-lo 
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per a fins distints als autoritzats o en condicions diferents a les establertes en aquest plec. 

-  Cedir, subcontractar o traspassar el servei objecte del contracte. 

-  Vendre alcohol o tabac o altres productes no autoritzats a menors d'edat o en horaris o 

dates no autoritzades. 

-  Aplicar preus distints als autoritzats o disminuir el volum de producte compromès en relació 

amb el preu establert. 

- No seguir les indicacions d'explotació establertes en aquest plec o desobeir les instruccions 

complementàries dictades per l'EMD de Campredó. 

- Exercir l'activitat fora dels horaris o períodes d'explotació autoritzats per l'EMD de Campredó. 

 

2.- SÓN INFRACCIONS GREUS: 

 

- Realitzar defectuosament les tasques descrites en aquest plecs, sempre que no 

constitueixin falta molt greu. 

- El tracte incorrecte amb els usuaris del servei. 

- L'incompliment de la normativa vigent en matèria laboral, fiscal i de Seguretat Social així 

com de seguretat i salut en el treball i prevenció de riscos laborals, així com les obligacions 

derivades de la Legislació corresponent a l'activitat professional o industrial desenvolupada 

mitjançant l'explotació del servei. 

-  L'oposició lleu a la funció inspectora de l'EMD de Campredó. 

- Interrompre la prestació del servei de forma injustificada sense estar prèviament autoritzat 

de forma expressa per l'EMD de Campredó. 

- No seguir les instruccions emanades de la Presidència de l'EMD en relació amb la prestació 

del servei. 

- No tenir cura de l'adequada neteja i conservació i manteniment del material de la instal·lació. 

- No observar en tot moment una conducta de respecte i correcció envers els usuaris de la 

instal·lació i les autoritzats i personal de l'EMD de Campredó. 

 

 

 

 

3.- SÓN INFRACCIONS LLEUS: 

 

- Qualsevol altra infracció a les obligacions imposades en aquest plec de condicions que no 

s'hagi tipificat com a greu o molt greu. 

 

ARTICLE 11.- RÈGIM SANCIONADOR 

 

La comissió de faltes donarà lloc a la imposició per la Presidència de l'EMD de les següents 

sancions: 

 

-  De fins a 100 euros, podent incloure fins i tot la resolució del contracte, per la comissió 

d'una falta molt greu. 

-  De fins a 75 euros per la comissió d'una falta greu. 

-  De fins a 50 euros per la comissió d'una falta lleu. 

 

Si les obligacions derivades del contracte fossin incomplertes pel contractista l'EMD de 
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Campredó resta facultada per exigir el seu compliment o declarar la resolució del contracte. 

 

No es preveuen modificacions del contracte sense perjudici d'allò que en relació a la 

modificació d'aquest preveu la LCSP. 

 

ARTICLE 12.- FI DEL DRET A DISPOSAR DE LES INSTAL·LACIONS.  

 

Al final del termini de vigència del contracte, sense perjudici de pròrroga, l'EMD de Campredó 

haurà de disposar novament de les instal·lacions que es posin a disposició del contractista per 

al desenvolupament de l'objecte del contracte, havent de trobar-se en perfecte estat i lliures 

de qualsevol impediment. Si restés qualsevol material aquest es considerarà abandonat i 

l'EMD tindrà la potestat de retirar-lo fora de les instal·lacions. 

 

ARTICLE 13.- LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules així com per les 

normes d’ús i funcionament de la instal·lació que figuren com a document annex núm. 1, 

essent ambdós part integrant del contracte. Tindrà també caràcter contractual l'oferta 

econòmica i tècnica que hagi formulat el contractista en el procediment de licitació així com el 

propi document en què es formalitzi el contracte. 

 

Així mateix, les parts queden sotmeses expressament, amb caràcter general, a la normativa 

següent: 

 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei 

de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les 

dues disposicions esmentades anteriorment. 

e) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les 

normes de dret privat. 

 

Igualment l'adjudicatari restarà subjecte a allò que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 

de prevenció de riscos laborals, i aquelles altres disposicions d'inferior rang normatiu que la 

desenvolupen. 

 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 

documents contractuals que en formen part, de la normativa vigent aplicable a l'objecte del 

contracte així com de les instruccions o altres normes o obligacions que siguin exigibles en 

l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'adjudicatari de l'obligació de complir-les. 

 

ARTICLE 14.- RÈGIM DE RECURSOS. Les qüestions que sorgeixen sobre la interpretació, els 

dubtes que ofereixi el compliment, la modificació i la resolució d'aquest contracte es resoldran 

per l'òrgan de contractació, els acords del qual posen fi a la via administrativa. 
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Contra aquests acords, i també contra els d’adjudicació, es pot interposar un recurs potestatiu 

de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte o bé un recurs contenciós administratiu, 

de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa.  

 

ARTICLE 15.- JURISDICCIÓ. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a 

la resolució de les qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el 

compliment i l’extinció d’aquest contracte.  

 

ANNEX 1 

 

NORMES D'ÚS i FUNCIONAMENT DE LA GUINGUETA 

 

1.- L'EMD de Campredó facilitarà les claus de la guingueta i permetrà a l’adjudicatari l'accés a 

les instal·lacions de la zona esportiva en la mesura necessària per tal de poder dur a terme 

l'explotació que constitueix l'objecte del contracte. 

 

2.- L'adjudicatari estarà obligat al funcionament del servei durant l’horari d'aquest, que 

s'ajusarà al d'obertura i funcionament de la piscina: d'11.00 a 13.30 hores i de 16.30 a 

20.00 hores. Es podrà ampliar l’horari de servei com a màxim fins les 24:00 hores, sempre 

per compte i criteri del contractista exceptuant la setmana de Festes en la qual no podrà 

perllongar-se l’horari. Qualsevol altra variació de l'horari establert requerirà l'autorització 

prèvia de la Presidència de l'EMD.  

 

 

 

 

Durant el període de funcionament el contractista no haurà d'abandonar la guingueta i en 

qualsevol cas l'EMD no es responsabilitza de qualsevol perjudici sofert si aquesta és 

abandonada ni es compromet a la vigilància d'aquesta fora de l'horari del seu funcionament. 

 

3.- És obligació de l'adjudicatari efectuar el control d'accessos a la piscina i de col·laborar en la 

recaptació dels ingressos per la venda d'entrades als usuaris que no disposin d'abonament. 

 

4.- No es podran realitzar activitats o serveis a la guingueta que no siguin conformes a la 

pròpia naturalesa i fins de l'activitat. 

 

5.- S'haurà de respectar en tot moment la normativa sobre venda d'alcohol i tabac a menors, 

així com qualsevol altra aplicable als recintes esportius o espais públics. 

 

6.- L'EMD només es responsabilitza del subministrament d'aigua i electricitat. El proveïment 

de qualsevol altre subministrament o servei serà de responsabilitat i càrrec de l'adjudicatari. 

 

7.- Per a la instal·lació de màquines o aparells elèctrics se sol·licitarà autorització expressa de 

l'EMD i s'haurà de disposar, en el seu cas, de les llicències o permisos corresponents. 
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8.- L'adjudicatari es responsabilitza que els productes i consumicions s'ajustin a la normativa 

alimentària vigent i estiguin sempre en condicions d’aptitud per al  consum. 

 

9.- Quan s'hagi de resoldre qualsevol situació imprevista la decisió recaurà en el President de 

l'EMD de Campredó. 
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ANNEX 2 

MODEL DE LLIURAMENT DE SOBRES A LA LICITACIÓ 

 

 

Sr./a ___________________________________________________________ 

en representació de l’empresa ______________________________________ 

domicili _____________________________ núm. _____ pis ____ porta _____ 

Població _______________________ DNI ____________ telèfon __________ 

 

 

EXPOSO 

 

 

Que assabentat/da de la licitació del contracte "SERVEI DE GUINGUETA D’ESTIU A LA PISCINA DE 

LA ZONA ESPORTIVA DE L’EMD DE CAMPREDÓ" mitjançant procediment obert,  i estic 

interessat/da en participar-hi. 

 

Que presento 3 sobres (A, B i C) amb la documentació que es requereix al Plec de clàusules del 

contracte. 

 

 

SOL·LICITO 

 

 

Que tingui present aquesta sol·licitud per participar a l’esmentada licitació. 

 

Campredó, ____ de ____________ de 2019 

 

Signatura del licitador 

 

 

Il·lm. Sr. President de l’EMD de Campredó 
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ANNEX 3 

 

declaració responsable  

 

El senyor/a ............................................................................................... com apoderat/ada de 

l’empresa ....................................... declara sota la seva responsabilitat que l’empresa a la qual 

representa, com a licitadora del contracte «SERVEI DE GUINGUETA D’ESTIU A LA PISCINA DE LA 

ZONA ESPORTIVA DE L’EMD DE CAMPREDÓ»: 

 

a) Està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que té la 

capacitat d’obrar i la solvència requerida i (indicar l'opció escollida):   

 

 ( __ ) Atorgo caràcter substitutiu a la present declaració en allò que fa referència a 

l'aportació de la documentació acreditativa del compliment dels esmentats requisits i 

em comprometo a aportar la referida documentació en cas de ser proposada per a 

l'adjudicació, amb caràcter previ a aquesta.   

 

 ( __ ) Adjunto els documents acreditatius del compliment dels esmentats requisits. 

 

b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 

pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 

c) No es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per 

contractar establertes en l’article 71 de la LCSP. 

 

d) No forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat 

cap persona d’aquelles a què fa referència la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació 

dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de 

l’Administració general de l’Estat, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i la Llei 

13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei 

de la Generalitat. 

 

 

e) No incompleix cap d’aquelles circumstàncies a què es refereix la Llei 

5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del 

Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, així com la Llei 21/1987, 

de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la 

Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels 

alts càrrecs al servei de la Generalitat. 

 

f) Compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a 

la seva obertura, instal·lació i funcionament legal. 
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g) La informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut 

absolutament cert. 

 

h) Autoritza l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans 

administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si 

escau, a l’adjudicació contracte, i per formalitzar les possibles pròrrogues i/o 

modificació del contracte. 

 

i) Que (si s'escau) està inscrita en el Registre les dades que consten en el Registre de 

Licitadors de la Generalitat de Catalunya (o en el ROLECE o altra llista oficial d’operadors 

econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït) i les dades que conté la 

referida inscripció són plenament vigents (en el supòsit que no sigui així, indicar quines dades 

són vigents i quines no ho són, aportant els documents de les dades no vigents).  

 

j) Que disposa de l’adreça electrònica _____________________ en la qual acdcepto rebre les 

comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si escau, els posteriors tràmits 

d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del 

contracte. Que igualment en l'esmentada adreça electrònica accepto rebre els avisos de les 

posades a disposició de les notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM. 

 

Així mateix manifesto que com a signant d’aquesta declaració tinc la capacitat suficient, en 

la   representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar-la així com per signar la resta 

de documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica. 

 

I perquè consti signo aquesta declaració responsable. 

 

 

 (lloc i data )  

 

 

Signatura  
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ANNEX 4 

                    MODEL DE MEMÒRIA TÈCNICA 

 

 

En  relació  amb  la  licitació  del contracte “SERVEI DE GUINGUETA D’ESTIU A LA 

PISCINA DE LA ZONA ESPORTIVA DE L’EMD DE CAMPREDÓ”, 

__________________________________________________________ amb DNI 

_____________en nom propi / en representació de l’empresa 

____________________________________________, amb CIF________ presenta 

l’oferta tècnica següent: 

 

 

Proposta tècnica:  

!!br0ken!!

 

1.  Descripció general i detallada del projecte de servei presentat.  

 

 

2. Informació relativa a la concurrència i acreditacióde fins socials no lucratius 

en cas de persones jurídiques o de la situació econòmica, social i familiar de les 

persones físiques en funció dels ingressos declarats anuals i de les càrregues 

familiars.  

 

 

 

ANNEX 5 

MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

(a incloure al sobre C) 

 

....………………………………….............., amb el Document Nacional d'Identitat núm. .........……..., 

amb domicili a ...................., carrer ………………………………….., núm. ………...en nom propi (o en 

representació de ...............…………………..…, segons acredita mitjançant apoderament que 

declara suficient i vigent, assabentat dels plecs de clàusules que han de regir l'adjudicació del 

SERVEI DE GUINGUETA D'ESTIU A LA PISCINA DE LA ZONA ESPORTIVA DE L'EMD DE 

CAMPREDÓ així com de les normes d’ús i funcionament de la instal·lació. 

 

Em comprometo davant l'EMD de Campredó a dur a terme el referit servei de guingueta 

d'estiu amb estricta subjecció a les condicions esmentades, oferint com a contraprestació 

econòmica en concepte de cànon la quantitat de ____________________________ EUROS 

(__________,__ €) per tota la temporada. 

 

 

Campredó, _________ de ____________________de 2019. 

 

 

Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos a l’ordre del dia de la sessió: 
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09.- APROVACIÓ DE DECLARACIÓ DE SUPORT A L’ACORD ESTRATÈGIC DELS MUNICIPIS DE LA 

COMARCA DEL BAIX EBRE, PER A LA CONCERTACIÓ TERRITORIAL, EN L’ÀMBIT DE L’OCUPACIÓ I 

EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL. 

 

Per la Presidència es proposa a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la següent 

proposta: 

 

[... En els darrers anys, a la comarca del Baix Ebre s’està produint un procés encaminat a 

l’organització de les polítiques públiques en l’àmbit del desenvolupament local i l’ocupació 

d’acord a un nou model basat en la cooperació entre les entitats locals, així com amb els 

actors privats d’aquest territori. 

 

Principalment en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”, durant aquests anys s'han 

realitzat diferents accions de cooperació i suport entre el sector públic i el sector privat, 

encaminades a teixir complicitats al voltant del valor de cooperar conjuntament vers del 

desenvolupament social i econòmic, posant al centre l'ocupació decent com a objectiu i com a 

mitjà de cohesió i inclusió social. 

 

Exemples d'aquestes accions conjuntes a nivell territorial, han estat la creació d'un dispositiu 

d'atenció a les persones, que treballa descentralitzadament arreu del territori, així com 

nombroses accions de suport directe a la professionalització i millora del teixit empresarial. 

Paral·lelament, en l’actualitat s’està reorganitzant l’equip tècnic d’atenció a les persones i a 

les empreses del Consell Comarcal, per tal de poder oferir un servei coordinat i de qualitat. En 

els dos casos els resultats han estat i estant essent molt satisfactoris, tant per les persones 

ateses al dispositiu, com per les empreses participants. 

 

En aquest marc, a partir de l’any 2017 s’ha fet un pas més per avançar en el procés de 

cooperació territorial fomentant de forma explícita la possibilitat d’arribar a un acord entre el 

sector públic, el sector privat i la comunitat educativa, per tal d’enfortir i madurar aquest 

treball tècnic orientat a la millora de l’ocupació i activitat econòmica. Concretament, en 

aquests darrers mesos s’ha treballat per a crear un espai de confiança mútua i de treball 

conjunt entre aquests tres actors amb la voluntat de possibilitar i avançar en la definició i 

posterior desplegament d’una estratègia territorial comuna, al voltant de l'ocupació decent i el 

desenvolupament de l’activitat econòmica. 

 

Els resultats fins ara han estat satisfactoris, doncs després de les activitats portades a terme 

s'han pogut identificar sensibilitats compartides entre el sector públic, el sector privat, i la 

comunitat educativa, i es comença a visualitzar de forma compartida que  la concertació 

territorial és una oportunitat pel territori per revertir el despoblament i millorar la qualitat de 

vida de les persones, a través del disseny conjunt i participat de polítiques públiques, de 

manera que responguin a les necessitats reals de les persones i les empreses. 

 

Reflexions al voltant de la concertació territorial pel desenvolupament local a la comarca del 

Baix Ebre: 

 



 

 Entitat Municipal  

Descentralitzada 

de Campredó 

   

 

                                                    

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

43897 Campredó F977 59 70 50 

campredo@tortosa.cat 

35 

 

Problemes com la desocupació, el despoblament, la manca de competitivitat de les 

empreses, la pèrdua de capital social que representa el fet que els joves marxin a estudiar 

fora i no retornin, la manca de perfils adequadament formats en les empreses de la comarca, 

la desconnexió entre l’oferta formativa existent i les necessitats de les empreses, etc. no es 

poden resoldre únicament a través de l’acció municipal, atès que les lògiques sòcio-

econòmiques la sobrepassen i no entenen de delimitacions administratives. 

Per tant, el desenvolupament econòmic i social s’esdevé en un territori i sobrepassa la 

municipalitat, i és per això que creiem que cal crear un espai de cooperació entre els 

municipis afectats, per tal de transformar les polítiques públiques municipals en una 

estratègia territorial comuna, ferma i amb sentit. 

 

Concertar vol dir definir espais de governança participativa entre els diferents municipis del 

territori, conjuntament amb el sector privat i la comunitat educativa, essent aquests els 

principals actors compromesos amb el territori. És des d’aquest espai que té sentit la 

configuració d’una estratègia conjunta, construïda de baix a dalt, que doni resposta als 

principals reptes del territori, i amb la voluntat i compromís ferm per poder-la desenvolupar. 

 

Un dels trets diferencials de la concertació és que respon a un model democràtic de baix a 

dalt, que combina la representació i la participació ciutadana. Els actors participants són 

capaços de reconèixer-se mútuament el rol sobirà i democràtic a l’hora de prendre decisions 

sobre les polítiques públiques a realitzar. 

 

La concertació significa crear espais de reflexió conjunta que faciliti la definició de reptes amb 

sentit i la presa de decisions entre el sector públic, representat pels diferents municipis, el 

sector privat i la comunitat educativa. Concertar vol dir crear un ens de governança, organitzat 

al voltant d’un acord territorial, que permeti la creació d’una estratègia conjunta a mida del 

territori i que faciliti la seva implementació. 

 

Concertar, planificar i fer conjuntament ha de millorar necessàriament la consciència 

ciutadana, augmentar i millorar la identitat col·lectiva, millorar l’eficàcia dels recursos públics, 

així com centrar-se en la solució dels problemes reals de les persones, i en definitiva enfortir 

el teixit social i econòmic del territori. 

 

A més a més, els territoris que comptin amb una estratègia conjunta, concertada i definida 

des de la cooperació i des de baix, i amb una coordinació tècnica i financera organitzada per 

desenvolupar l’esmentada estratègia, estaran més preparats per assumir els reptes de 

despoblament i la desocupació. 

 

Per tal de donar continuïtat a aquest procés de cooperació, l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Campredó, conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Ebre i els 

Ajuntaments de la comarca, manifesta  la seva voluntat i compromís de:  

 

1) Donar continuïtat al procés de concertació territorial entre el sector públic, el sector privat i 

la comunitat educativa de la comarca del Baix Ebre, per tal de configurar un text conjunt i 

consensuat, que manifesti un acord territorial al voltant d’una estratègia conjunta, per a la 

millora de l’ocupació decent i el desenvolupament econòmic, que permeti donar resposta a 

les principals problemàtiques del territori, així com situar a la comarca del Baix Ebre en el nou 
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escenari creat per  la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació del 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

 

2) Treballar conjuntament per a la reorganització dels serveis tècnics de suport a les persones 

i a les empreses, que actualment presten les entitats esmentades, recollint les iniciatives i 

projectes que actualment duen a terme, per tal de teixir una xarxa tècnica coordinada i 

descentralitzada alhora, que permeti la implementació d’una estratègia conjunta i actuï sota 

criteris de qualitat. 

 

 

 

3) Ampliar la base social de la concertació, a través de la configuració d’una xarxa de grups de 

treball específics als diferents municipis, al voltant de l’ocupació i el desenvolupament 

econòmic, que donin resposta a les necessitats reals de les persones i les empreses, arreu 

del territori.  ...] 

 

La Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó acorda, per unanimitat, 

aprovar en la seva integritat la transcrita proposta i adoptar els acords continguts en aquesta. 

 

 

- II - 

FASE DE SEGUIMENT I CONTROL 

 

Seguidament, i dintre de la fase de seguiment i control de l’acció de govern, es passa a tractar 

el darrer punt de l’ordre del dia: 

 

 

 

10.- PRECS I PREGUNTES 

 

− El Sr. Àngel March pregunta si es té coneixement per part de l’EMD de que ADIF té 

previst efectuar una inversió d’un milió d’euros per a la renovació del tram ferroviari 

entre Tortosa i l’Aldea? I si de pas en podem treure algun profit. 

 

− El Sr. Damià Grau manifesta que esbrinaran en que consisteix la referida actuació i si, 

es el cas, en què ens podria beneficiar. 

 

− La Sra. Txus Colomé manifesta que passejant amb el gosset per darrera de «la 

palometa» i no sap si allò és espai públic o recinte privat. 

 

− El Sr. Damià Grau respon que si allò fos públic no es podria tancar. Podria ser lligallo. 

Ho esbrinarem. 

 

− La Sra. Txus Colomé pregunta per la situació del lloc d’operària/ari de neteja? 

 

− El Sr. Damià Grau manifesta que la treballadora ha manifestat la seva intenció de 

retirar-se i si és així s’haurà d’efectuar una convocatòria pública per cobrir el lloc de 
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treball. Es important tindre personal amb estabilitat laboral en el personal i es preveu 

convocar una borsa de treball per a tindre cobertes les futures necessitats de personal 

laboral temporal. 

 

−  El Sr. Josep Esquerré pregunta quan s’ han canviar els contenidors de recollida de 

deixalles com s’ha fet a Tortosa. Quan es farà a Campredó. 

 

− El Sr. Damià Grau manifesta que està pendent d’una reunió amb el regidor de Serveis 

de Tortosa, Sr. Domingo Tomàs. Es preveu la instal·lació d’una nova illa de contenidors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment i fora de l’ordre del dia s’obre un torn de paraules adreçat al públic assistent amb 

les següents intervencions: 

 

− El Sr. Benjamín Casals manifesta el seu agraïment  al govern per haver posat una font 

a Font de Quinto. 

− També demana que a les cartelleres que hi ha a Font de Quinto i Raval del Pom la idea 

d’haver-les instal·lat ha estat bona però quan fa vent o humitat s’hauria de ficar una 

protecció. 

− El Sr. Damià Grau manifesta que s’està pensant en posar un sistema de protecció o 

tancament. 

− El Sr. Benjamín Casals posa en coneixement que al camí que va vora el riu a l’altura de 

Font de Quinto hi ha un clot a la banda del sequiol  tot just després del pont de Font de 

Quinto i s’hauria d’arranjar. 

− També pregunta per la rectificació del traçat de la rotonda.  Senyalitzar-ho fins la 

Sirena.  

− Sr. Damià Grau. S’està treballant el tema amb la guàrdia urbana. Es un punt perillós 

− Pregunta també per la possibilitat de fer visites guiades a la Torre. 

− El Sr. Emigdi Subirats informa que la visita són 3 euros. Si pot va ell personalment però 

si no es demana la clau a les oficines de l’EMD. Es facilita la clau sempre que estigui 

disponible. La visita pot ser tant guiada com individual. 

 

---ooOoo--- 

  

 

I essent les 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 
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 El President 


