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5 / 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 

SETZE DE MAIG 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

29 de març de 2019. 

3.- Informes de la Presidència.  

4.- Dació de compte i ratificació de resolució de la Presidència  per la qual s'aprova la certificació núm. 2 de 

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

5.- Dació de compte de resolució de la Presidència mitjançant la qual es resol l'adjudicació del contracte del 

«Servei de guingueta d'estiu a la piscina municipal de Campredó». 

6.- Dació de compte de resolució de la Presidència mitjançant la qual es resol l’adjudicació  del contracte menor 

de les «Obres de construcció i condicionament d’una instal·lació destinada a Espai Jove i Zona Multiús en la zona 

esportiva, entre la pista poliesportiva i el camp de futbol, de Campredó». 

7.- Dació de compte de resolució de la Presidència per la qual s'atorga a la Sra. Núria Castells Castells llicència 

de gual per a l’accès per damunt de la vorera al local situat als baixos de la vivenda de la seva propietat situat al 

carrer Finisterre, 32, de Campredó. 

8.- Formulació de sol·licitud d'autorització a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de 

l'Ebre per celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de les festes de Sant Joan i Sant Jaume 2019, i 

aprovació del corresponent programa d'espectacles taurins. 
 

II - SEGUIMENT I CONTROL  

9.- Precs i preguntes.  

  

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

darrer ple de l’actual mandat. 

 

Seguidament passen a tractar-se els diferents punts inclosos a l’ordre del dia: 
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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 DE L'ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ANTERIOR, ORDINÀRIA, DE DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

29 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 l’acta de la referida sessió. 

 

Es pregunta pel Sr. Gerard  al secretari sobre si és mecessaro que estiguin recollides a l’acta 

les intervencions corresponents al torn del públic per a la formulació de precs i preguntes que 

es ve afegint a les sessions ordinàries de la Junta VeÏnal? 

 

El Secretari informa que malgrat que aquest torn del públic no ha estat regulat encara 

formalment per part de l’EMD a l’haver-se establert «de facto» i correspondre els precs i 

preguntes a matèries d’interès i relatives a assumptes de competència de l’EMD han estat 

igualment recollits en el redactat de l’acta corresponent. 

 

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 pel Sr. President que han transcorregut pràcticament els quatre anys d’aquest 

mandat, un temps que ha passat volant i durant el qual s’ha intentat potar-ho tot bé, donant 

la màxima informació i acceptant en la mesura del possible totes aquelles propostes que 

se’ns han fet arribar. Hem volgut que tothom fos sabedor de tot allò que estava passant al 

poble. Sé que per alguns de vosaltres és també un comiat i us vull donar les gràcies per la 

vostra participació i complicitat en la tasca que hem estat duent a terme. 

 

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

rellevant en relació a les seves respectives àrees: 

 

Hisenda.- Sr. Josep Esquerré 

 

S’informa de que donat l’incompliment de la regla de la despesa que ha posat de manifest 

l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, existeix l’obligació d’aprovar un 

pla econòmico financer per part de l’EMD com ja vam haver de fer fa uns anys. 
 

Governació.- Sr. Gerard March. 

 

Informa que s’esta procedint a efectuar el repintat de la senyualizació horitzontal i delimiació 

de zones d’aparcament en les vies públiques de Campredó. S’ha fet ja una bona part i resten 

encara zones a fer. 
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El Sr. Grau precisa que aquesta iniciativa s’ha dut a terme després d’haver demanat  en 

diverses ocasions sense resultat que es dugués a terme pel departament de serveis de 

l’Ajuntament de Tortosa.  Així que vam decidir de fer-ho nosaltres amb els nostres propis 

mitjans tot i no ser inicialment professionals en la matèria. 

 

Que s’ha dut a terme la licitació del servei de guingueta d’estiu a la piscina i que, d’acord 

amb el resultat d’aquesta, aquest servei es durà terme per les senyoretes Carla Castell i Iris 

Balagué. 

 

Que s’ha dut a terme el subministrament d’equipament ofimàtic per a les oficines 

municipals. 

 

Que s’està treballant en les actuacions a dur a terme, si s’escau amb assessoria/assistència 

externa, per assegurar el compliment de la vigent normativa legal i reglamentària sobre 

protecció de dades de caràcter personal.  

 

Benestar social i salut. Sra. Roser Bel 

 

Informa que enguany hem reeditat amb molt bona acceptació i satisfacció dels participants 

la celebració dels tastos de salut, una proposta d’activitats i tallers que es duen a terme 

durant la primavera amb l’objectiu d’ajudar-nos a millorar la nostra qualitat de vida. Es tracta 

de cinc tallers gratuïts dels quals ja s’han fet els quatre primers: Prevenció de Bullying (Oliva 

Curto i Míriam Segarra del SOAF de Gentis), Core (Judit Lamas), QI-GONGAMB (Jordi Calverol) 

i Zumba (Assun Allepuz) i resta per fer aquest proper 18 de maig el d’alimentacióp 

antiinflamatòria, a càrrec de Dúnia Mulet. 

 

Cultura i Patrimoni. Sr. Emigdi Subirats. 
 

Informa que s’han continuat duent a terme visites guiades a la torre i a la Casa del Prat. 

Remarca especialment la duta a terme pels Amics dels Castells de Tortosa que van  

manifestar molt d’interès i satisfacció en la visita.  
 

Que aquest any es duran a terme una vegada més les Jornades del Patrimoni de Campredó 

que compleixen la seua novena edició. Es tracta d'un certamen que considerem com a 

totalment consolidat, el qual s'ha dedicat alternativament al món templer i al Pas de l'Ebre de 

la Batalla de l'Ebre. Enguany tindran lloc, amb un format un xic diferent, dimecres 1 de maig i 

dissabte 4 de maig. Estaran dedicades, com a novetat, al trenet de via estreta. El Carrilet va 

marcar la vida del poble durant cinc dècades. Hi haurà dos escenaris diferents: la torre de 

Font de Quinto i l'estació de ferrocarril. A més de la recreació del Carrilet es durà a terme 

també una representació teatral. 
 

Que continuen programant-se les activitats que durem endavant amb motiu del cinquantenari 

de la mort del pintor Francesc Llop. Vam rebre la visita del Delegat de Cultura de la 
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Generalitat. S’estan preparant exposicions i altres activitats relacionades amb el pintor. 
 

 

Que una revista en llengua occitana té previst publicar en els propers dies un reportatge 

sobre les torres de Campredó. 
 

Joventut i Esports 

 

S’informa que a partir del dissabte 25 de maig s’inicia la temporada de la piscina d’estiu a 

Campredó.  piscina a Campredó. que restarà oberta fins a l’1 de setembre i en diferents 

horaris donarà servei a tots els usuaris. 
 

A banda del servei de piscina municipal s’ofereix la piscina a l’escola a centres de primària, 

secundària que vulguin aprofitar hores d’educació física amb activitats aquàtiques. Des del 

dia 27 de maig fins al 21 de juny hi haurà un horari especial per aquest tipus de grups. 

Continuaran també duent-se a terme diferents cursos, així com tot una sèrie de serveis i 

activitats que es programaran durant la temporada d’estiu a la piscina: servei de guingueta, 

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

Es desenvuluparan també durant unes hores al dia els diferents cursos de natació: En forma 

a l’aigua, aquagym, iniciació a la natació. Enguany com a novetat s’ha preparat nous cursos, 

familiaritzar-se amb el medi aquàtic curs adreçat per a nadons (1-2anys) amb les seves 

famílies, i un curs per perfeccionar la tècnica d’estils. Aquests cursos es realitzaran durant els 

mesos de juliol i agost. 

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

Els abonaments es realitzen presencialment a les oficines municipals de Campredó. Les 

tarifes dels abonaments, els preus dels cursets i l’entrada diària continuen amb els mateixos 

imports que l’estiu passat. 

Es preveu també la construcció d’una pèrgola de fusta per fer ombra amb cobriment de 

canyís. Es tractar d’una estructura desmuntable que realitzarem amb recursos propis. 
 

S’informa que ens ha estat adjudicada també, per segon any consecutiu, la realització del 24 

de juny al 8 de juliol d’un  d’un camp de treball,  la feina tècnica del qual se situarà al voltant 

de la Casa del Prat, amb objectiu de posar al descobert, recuperar i catalogar tot l’entramat 

emmurallat d’aquest conjunt de notable interès arqueològic i turístic. Es preveu que els 

participants tinguin estada a les escoles i que aquests es desplacin en bicicleta a la Casa del 

Prat on es duran a terme les activitats del camp. S’han organitzat diverses activitats 

complementàries durant la celebració del camp de treball adreçades als participants 

d’aquest. Cal remarcar la implicació i col·laboració de l’entitat Obre’t Ebre en el 

desenvolupament del projecte. Encara no sabem quin serà exactament el nombre de 

participants inscrits al camp de treball però calculem una participació similar a la de l’any 

passat.  
 

Que està també en marxa  la preparació del Oberta la inscripció Campus d'estiu 2019. Del 25 

de juny fins al 6 setembre. 
 

Urbanisme.  Sr. Roger Ripoll. 
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Informa que s’han tingut diverses reunions amb els tècnics i constructors de l’edifici «La C» en 

relació amb les incidències que van sorgint durant el desenvolupament de les obres. 

 

Que s’estan ultimant els avantprojectes d’urbanització dels carrers Sant Lluís, Jacques de 

Molay i Solicrú. 

 

Que com posteriorment se’n donarà compte s’han adjudicat les obres de construcció i 

condicionament de la instal·lació destinada espai jove i zona multiús a la zona esportiva, 

entre la pista poliesportiva i el camp de futbol. 

 

Que s’estant acabant també les obres de condicionament dels antics vestuaris de la U.E. 

Campredó. 

 

Serveis i camins.  
 

Que s’està treballan també en donar una solució tècnica a la rotonda de Font de Quinto. 
 

Que s’han fet gestions amb la Comunitat de Regants per solucionar els «passos» del Camí de 

Soldevila. Han aportat maquinària per fer el replenat de la part dreta i poder eixamplar el 

camí. Es condicionarà el desaigüe de la banda esquerra i es pavimentarà. 
 

Que també s’han dut a terme contactes per dur a terme la reparació del Camí de Rocacorba 

així com altres actuacions a «La pedrera», la Torre i el pont del canal. 
 

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

 

04.- DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA  PER LA QUAL 

S'APROVA LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L'OBRA «EDIFICI PER A MANIFESTACIONS FESTIVES I 

DE CARÀCTER CULTURAL – FASE SEGONA». 
 

Pel Sr. President s'efectua dació de compte a la Junta Veïnal de resolució de la Presidència,  

amb el següent contingut literal:  
    
[... Vist el certificat núm.2, de data 28/02/2019 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. 2 corresponents a l'execució de l'obra “EDIFICI  PER A 

MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – FASE SEGONA” , per l’import de 
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37.524,44 € (31.011,93 € import net +6.512,51 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: 
 

05.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA MITJANÇANT LA QUAL ES RESOL 

L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL «SERVEI DE GUINGUETA D'ESTIU A LA PISCINA 

MUNICIPAL DE CAMPREDÓ». 
  
Per la Presidència es dona compte a laJunta Veïnal de l’adopció, en data 2 de maig de 2019, 

la següent resolució: 
 

[--- Exp. 2019-CAM-C0204-000001: Contractació del servei de guingueta d'estiu a la piscina 

de la zona esportiva de l'EMD de Campredó. 

 

Adjudicació del contracte. 

 

Vist l’expedient, de tramitació urgent, dut a terme per a l’adjudicació, mitjançant procediment 

obert, del del contracte de referència. 

 

Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat conforme les previsions 

del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per RDLegislatiu 3/2011, de 

14 de novembre, així com allò disposat també en el decret llei 3/2016, de 31 de maig, de 

mesures urgents en matèria de contractació pública. 

 

Atès que en data 11 d’abril de 2019 fou publicat el corresponent anunci de la licitació al perfil 

del contractant de l’EMD de Campredó integrat en la Plataforma de serveis de Contractació 

Publica de Catalunya, havent finalitzat el termini de presentació d’ofertes en data 26 d’abril 

de 2019. 

 

Atès que es presentaren les següents ofertes: 

 

- Oferta núm. 1, presentada per les Sres. Carla Castells Homedes i Iris Balagué Chorto. 

 

Vistes les actuacions de la mesa de contractació reunida en sessió de data 30 d'abril de 

2019. 

 

Atès que per la mesa de contractació, en la referida sessió de data 30 d'abril de 2019 es 
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considerà que l'oferta més avantatjosa i adequada a l’interès públic. 

 

Atès que el licitador Carla Castells Homedes i Iris Balagué Chorto han presentat la 

documentació que es requereix amb caràcter previ a l’adjudicació i ingressat a la tresoreria de 

l'EMD el cànon corresponent a la present temporada, per l'import ofert de dos-cents quaranta 

euros (240,00 €). 

 

HE RESOLT 

 

PRIMER: Adjudicar per a la temporada 2019, eventualment prorrogable a la temporada 2018, 

al Sres. CARLA CASTELLS HOMEDES amb DNI 49636122Y i IRIS BALAGUÉ CHORTO amb DNI 

47475456Y. el contracte Servei de guingueta d'estiu a la piscina de la zona esportiva de l'EMD 

de Campredó, que l’adjudicatari haurà de desenvolupar d’acord amb els plecs de clàusules 

administratives particulars i prescripcions tècniques del contracte, així com les previsions de 

la seva memòria tècnica. 

 

SEGON.-  Comunicar aquesta resolució a l’adjudicatari i requerir-lo per tal que formalitzi el 

contracte en el termini legalment establert. 
  
TERCER.- Publicar l’adjudicació en el perfil del contractant de l’EMD accessible des de la 

plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya. 

 

QUART.- Notificar aquesta resolució al licitador esdevingut adjudicatari així com al licitador no 

adjudicatari. ...]

 

La Junta Veïnal en queda assabentada. 

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

 

06.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA MITJANÇANT LA QUAL ES RESOL 

L’ADJUDICACIÓ  DEL CONTRACTE MENOR DE LES «OBRES DE CONSTRUCCIÓ I 

CONDICIONAMENT D’UNA INSTAL·LACIÓ DESTINADA A ESPAI JOVE I ZONA MULTIÚS EN LA 

ZONA ESPORTIVA, ENTRE LA PISTA POLIESPORTIVA I EL CAMP DE FUTBOL, DE CAMPREDÓ». 

  
Per la Presidència es dona compte a laJunta Veïnal de l’adopció, en data 9 d’abril de 2019, de 

la següent resolució: 

  
[... Atès que, mitjançant acord de la Junta Veïnal de data 29 de març de 2019 es va informar 

favorablement sobre la celebració d’un contracte menor, en els termes assenyalats en l’article 

118 en relació amb el 131.3 de la Llei 8/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, per a l’execució de l’obra  CONSTRUCCIÓ I CONDICIONAMENT D’UNA INSTAL·LACIÓ 

DESTINADA A ESPAI JOVE I ZONA MULTIÚS EN LA ZONA ESPORTIVA, ENTRE LA PISTA 

POLIESPORTIVA I EL CAMP DE FUTBOL, DE CAMPREDÓ, amb un pressupost d’execució per 

contracte, IVA inclòs, de 37.643,46 € [Import net: 31.110,30 € + IVA (21%): 6.533,16 €].

 

Resultant que en data d’avui, a l’haver estat considerada aprovada definitivament la 

modificació pressupostària 1/2019, mitjançant crèdit extraordinari, destinada al finançament 

d’inversions no previstes inicialment al pressupost, la qual fou exposada al públic mitjançant 

edicte publicat al BOPT de data 13 de març de 2019 sense que s’hagin formulat 

reclamacions o al·legacions, existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per finançar la 
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despesa corresponent. 

 

Atès que igualment ha estat aprovada definitivament, al no haver-se formulat tampoc 

al·legacions o reclamacions, la memòria valorada de l’obra, la qual fou exposada al públic 

mitjançant edicte publicat al BOPT de data 12 de març de 2019. 
 

Vist que s’han sol·licitat ofertes per a la realització de l’obra a les següents tres empreses: 

 

Abel Rodríguez Cid, amb DNI: 40929130D  

Construccions i Rehabilitacions Edamar, SLL, amb CIF B43712033 

Hàbitat Gauxachs, SL, amb CIF: B55722805 

 

Vistes les ofertes formulades en forma telemàtica i abans de les 14 hores del dia 29 de març 

de 2019 per les empreses Abel Rodríguez Cid, per import total, IVA inclòs, de 35.384,86 €, 

[Import net: 29.243,68 € + IVA (21%): 6.141,18 €] i Construccions i Rehabilitacions Edamar, 

SLL, per import total, IVA inclòs, de 36.509,45 € [Import net: 30.173,10 € + IVA (21%): 

6.336,35 €], essent que la tercera de les empreses invitades, Hàbitat Gauxachs, SL, ha 

declinat la formulació d’oferta. 

 

De conformitat amb les competències de la Presidència que resulten d’allò que preveu la 

disposició addicional segona de la llei 9/2017, de contractes del sector públic,  

 

HE RESOLT: 

 

PRIMER.- Tenir per aprovada definitivament la memòria valorada de l’obra CONSTRUCCIÓ I 

CONDICIONAMENT D’UNA INSTAL·LACIÓ DESTINADA A ESPAI JOVE I ZONA MULTIÚS EN LA 

ZONA ESPORTIVA, ENTRE LA PISTA POLIESPORTIVA I EL CAMP DE FUTBOL, DE CAMPREDÓ així 

com la modificació pressupostària 1/2019 mitjançant crèdit extraordinari destinat a finançar 

la seva execució. 

 

SEGON.- Adjudicar el Contracte menor de les obres per a la «CONSTRUCCIÓ I 

CONDICIONAMENT D’UNA INSTAL·LACIÓ DESTINADA A ESPAI JOVE I ZONA MULTIÚS EN LA 

ZONA ESPORTIVA, ENTRE LA PISTA POLIESPORTIVA I EL CAMP DE FUTBOL, DE CAMPREDÓ, 

que s’hauran de desenvolupar amb subjecció a les previsions de la corresponent memòria 

valorada, al contractista Sr. ABEL RODRÍGUEZ CID, el qual ha formulat la millor oferta 

econòmica, per un import total, IVA inclòs, de TRENTA-CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-

QUATRE EUROS, AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (35.384,86 €), dels quals VINT-I-NOU MIL DOS-

CENTS QUARANTA-TRES EUROS, AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS  (29.243,68 €) corresponen a 

l’import net i SIS MIL CENT QUARANTA-UN EUROS, AMB DIVUIT CÈNTIMS (6.141,18 €)  a l’IVA 

al tipus legal aplicable del 21%. 

 

TERCER.- El termini màxim d’execució de les obres serà de dos mesos, comptats des de la 

notificació de l’adjudicació, i no podrà ser objecte de pròrroga ni de revisió de preus, de 

conformitat amb el que disposen els articles 19.8 i 103.2 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic.  

 

QUART.- Aplicar la despesa corresponent a la prestació del servei amb càrrec a la partida 337-

622 del vigent Pressupost d’aquesta EMD. 

 

CINQUÈ.- L’EMD de Campredó designarà la direcció de l’obra i la coordinació de seguretat i 
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salut essent responsable del contracte aquell qui sigui designat per l’EMD director facultatiu 

de l’obra. 

 

SISÈ.- Notificar la resolució a les empreses licitadores, entenent-se formalitzat el contracte 

amb l’adjudicatària amb l’acceptació d’aquesta de la present notificació d’adjudicació del 

contracte. 

 

SETÈ.- Fer pública en el perfil del contractant de l’EMD de Campredó, integrat en la 

plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya, l’adjudicació del contracte. ...] 

 

La Junta Veïnal en queda assabentada. 

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

07.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA PER LA QUAL S'ATORGA A LA SRA. 

NÚRIA CASTELLS CASTELLS LLICÈNCIA DE GUAL PER A L’ACCÈS PER DAMUNT DE LA VORERA 

AL LOCAL SITUAT ALS BAIXOS DE LA VIVENDA DE LA SEVA PROPIETAT SITUAT AL CARRER 

FINISTERRE, 32, DE CAMPREDÓ. 

 

Per la Presidència es dona compte a laJunta Veïnal de l’adopció, en data 13 de maig de 

2019,  de la següent resolució: 
 

[... Vist l'expedient tramitat a instància de la Sra. NÚRIA CASTELLS CASTELLS, amb DNI 

40935765-C, relatiu a sol·licitud de llicència de gual en local situat als baixos de vivenda de la 

seva propietat situat al carrer Finisterre, 32 de Campredó. 

 

Resultant que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb les previsions de l’ordenança sobre guals 

i reserves d’estacionament aprovada per la Junta Veïnal d’aquesta EMD i publicada en el 

Butlletí Oficial de la Província núm. 31 de data 16 de febrer de 2019. 

 

Atès que per la Sra. NÚRIA CASTELLS CASTELLS s’ha aportat la resta de documentació 

requerida en virtut d’allò que disposa l’article 3r. de la referida ordenança i s’ha satisfet, en règim 

d’autoliquidació, l’import de la taxa per l’atorgament de la llicència corresponent. 
 
HE RESOLT 

 
PRIMER.- Atorgar al Sra. NÚRIA CASTELLS CASTELLS llicència de gual per a l’accés per damunt de la 
vorera al local situat als baixos de vivenda de la seva propietat situat al carrer Finisterre, 32 de Campredó. 
 
SEGON.- La llicència que s’atorga implica l’obligació del titular de complir les obligacions inherents 
d’aquesta que resulten de l’ordenança corresponent entre les quals es troba el manteniment de les 
condicions i circumstàncies sota les quals s’ha atorgat, la conservació del gual i la seva adequada 
senyalització, la correcta execució de les obres així com la periòdica satisfacció de les taxes per ocupació 
del domini públic establertes en la corresponent ordenança fiscal i, quan s’extingeixi la llicència per 
qualsevol causa, reposar la vorera, el paviment i demés elements constructius al seu estat original. 
 
TERCER.- Per a la senyalització del gual el titular de la llicència s’haurà de proveir a les oficines de l’EMD, 
de la placa oficial numerada, corresponent-li el núm. 6 de les llicències de gual atorgades per l’EMD de 
Campredó. 
 
QUART.- Advertir el titular de la llicència de les causes d’extinció, resolució i revocació de la llicència 
previstes en l’article 8 de l’ordenança sobre guals i reserves d’estacionament  de l’EMD de Campredó, així 
com del corresponent règim sancionador. 
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CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució NÚRIA CASTELLS CASTELLS, fent-li saber que aquesta posa fi a la 
via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del 
Contenciós-Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva 
notificació, o bé, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la Presidència de l’EMD de Campredó 
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació i, contra resolució expressa o 
presumpta d’aquest, recurs contenciós-administratiu davant l’esmentat Jutjat del Contenciós-Administratiu 
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la resolució desestimatòria del recurs o en el 
termini de sis mesos a comptar des del dia següent a aquell en que es produeixi la desestimació presumpta 
del recurs. ...] 
 

La Junta Veïnal en queda assabentada. 
 

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

 
08.- FORMULACIÓ DE SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ A LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL 

GOVERN DE LA GENERALITAT A LES TERRES DE L'EBRE PER CELEBRAR FESTES 

TRADICIONALS AMB BOUS AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT JOAN I SANT JAUME 2019, I 

APROVACIÓ DEL CORRESPONENT PROGRAMA D'ESPECTACLES TAURINS. 
 

Per la Presidència se sotmet a l’aprovació de la Junta Veïnal la  següent proposta d’acord:  

  
[... L'Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, dintre dels actes que s'organitzen amb 

motiu de les Festes de Sant Joan i Sant Jaume, ve duent a terme la celebració d'espectacles 

tradicionals amb bous.  
Vist allò que disposa el marc normatiu corresponent, integrat per la Llei 34 / 2010, d’1 

d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous i pel Reglament de desplegament 

d'aquella aprovat per Decret 156 / 2013, de 9 d’abril.  

  
Atès que la Llei 34 / 2010, d’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous, 

estableix a l’article 6.1 b) que, per tal d’obtenir l’autorització d’un espectacle tradicional amb 

bous per part de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya, és 

necessari un acord plenari  (En el cas de l'EMD de Campredó acord de la Junta Veïnal) pel 

qual s’aprova la celebració de la festa amb el programa d'espectacles taurins que aquesta 

inclou.   

  
Per tot això, es proposa a la Junta Veïnal de l'EMD de Campredó l'adopció dels següents 

acords:   

  
Primer.-  Sol·licitar autorització a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les  

Terres de l'Ebre per celebrar festes tradicionals amb bous amb motiu de les Festes de Sant  

Joan i Sant Jaume 2019 de l'EMD de Campredó.  

 
Segon. -  Aprovar el programa d’espectacles taurins següent:  

 

 

Data 
Hora 

d’inici 

Hora de 

finalització 
Modalitat Lloc on és realitza l’activitat 

JUNY 

21/06/19 20h 20:50h Bou Capllaçat 
Carrers: Coves d'En Guillen, Escardó 

Valls, Avinguda Don Álvaro, Benicarló, del 
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Ferrer i Francesc Llop Marqués  

21/06/19 22h 22:50h Bou Capllaçat 

Carrers: Coves d'En Guillen, Escardó Valls, 

Avinguda Don Álvaro, Benicarló, del Ferrer i 

Francesc Llop Marqués 

JULIOL 

19/07/19 19h 19:50h Bou Capllaçat 

Carrers: Coves d'En Guillen, Bonavista, Eivissa,  

Benicarló, Francesc Llop Marqués, Escardó Valls, 

Avinguda Don Álvaro i del Ferrer. 

20/07/19 18:30h 21:30h Correbous 
Final carrer Coves d'En Guillen  
 (Zona Esportiva) 

20/07/19 22h 22:30h Embolat 
Final carrer Coves d'En Guillen  
 (Zona Esportiva) 

21/07/19 18:30h 21:30h Correbous 
Final carrer Coves d'En Guillen  
 (Zona Esportiva) 

22/07/19 18:30h 21:30h Correbous 
Final carrer Coves d'En Guillen  
 (Zona Esportiva) 

24/07/19 18:30h 21:30h Correbous 
Final carrer Coves d'En Guillen  
 (Zona Esportiva) 

26/07/19 18:30h 21:30h Correbous 
Final carrer Coves d'En Guillen  
 (Zona Esportiva) 

26/07/19 22h 22:50h Bou Capllaçat 

Carrers: Coves d'En Guillen, Escardó Valls, 

Avinguda Don Álvaro, Benicarló, del Ferrer i 

Francesc Llop Marqués 

27/07/19 18:30h 21:30h Correbous 
Final carrer Coves d'En Guillen  
 (Zona Esportiva) 

27/07/19 22h 22:30h Bou embolat 
Final carrer Coves d'En Guillen  
 (Zona Esportiva) 

 

Tercer.- Assumir com entitat organitzadora dels referits espectacles taurins tots aquells 

compromisos normativament exigits.  

  
Quart.- Traslladar certificat d'aquest acord a la Delegació Territorial de la Generalitat de 

Catalunya a les Terres de l'Ebre. ...]  

 

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: 

 

09.- PRECS I PREGUNTES 

 

La Sra. Txus Colomé pregunta si es coneixen les dates de celebració de la Fira Mestràlia? 

 

El Sr. Damià Grau respon que les dates seran divendres 5, dissabte 6 i diumenge 7 de juliol. 

 

La Sra. Txus Colomé pregunta si en relació amb les dates que s’han indicat d’obertura i 
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tancament de la piscina podria plantejar-se el fet d’obrir més tard i també posposar-ne el 

tancament? 

 

El Sr. Damià Grau manifesta que quan es va perllongar l’obertura a les darreries del període la 

venda d’entrades va caure significativament i l’ús de la instal·lació era molt baix donat que ja 

entravem en el període de festes de la Cinta a Tortosa i la gent ja té altres distraccions i es va 

veure que no era una situació sostenible atesos els costos de funcionament i manteniment de 

la instal·lació. En canvi, avançar l’obertura a primers de juny permet que en facin ús els 

col·legis que es troben a la fi del curs escolar. 

 

La Sra. Txus pregunta per l’adjudicació de la guingueta de la piscina, indicant que les 

adjudicatàries ja s’havien postulat com a concessionàries abans l’adjudicació formal 

d’aquesta. 

 

El Sr. Damià Grau indica que la licitació s’ha dut a terme com sempre amb total publicitat i 

s’ha donat la circumstància de que només s’ha presentat una oferta -havent-se pogut 

presentar-ne altres-, per les noies que finalment han resultat adjudicatàries. 

 

La Sra. Txus Colomé pregunta per la construcció de la pèrgola que s’ha indicat que es durà a 

terme a la piscina amb mitjans propis. Quins són aquests mitjans? 

 

El Sr. Damià Grau manifesta que els mitjans personals de que actualment disposa l’EMD per 

a aquestes comeses són: l’operari fix, el Sr. Germà Machí amb dedicació parcial, un paleta del 

pla d’ocupació del Consell Comarcal i un operari del pla de treball de l’Ajuntament de Tortosa 

que actualment està de baixa. 

 

- La Sra. Txus Colomé pregunta si, en relació a la netejadora que hi ha contractada actualment 

hi alguna previsió sobre la finalizació de la seva relació laboral i, en aquest cas, si hi ha previst 

algun mecanisme de substitució? 

 

El Sr. Damià Grau manifesta que a efectes de preveure aquesta circumstància es posarà en 

marxa la corresponent borsa de treball. 

 

- La Sra. Txus Colomé pregunta quin cost té el campus d’estiu i si es finança amb els 

ingressos que genera? 

 

El Sr. Josep Esquerré manifesta que hi ha un equilibri aproximat entre ingressos i despeses i, 

malgrat les despeses poguessin en algun cas ser superiors als ingressos, s’ha de tenir en 

compte que la seva realització constitueix un bé social. 

 

- La Sra. Txus Colomé pregunta per l’ús de la zona configurada com «espai jove». 
 

- El Sr. Damià Grau manifesta que tot i que se l’ha denominat «espai jove» no  és només una 

zona destinada als joves sinó que té també altres utilitats; s’ha configurat com un espai obert 

polivalent que podrà ser usat tant a l’estiu en que es podrà cobrir com a l’hivern o fins i 

celebrar-hi actes de petit format. S’ha transformat la imatge de tot un rogle de les 

instal·lacions. 

 

- La Sra. Txus Colomé manifesta que s’hauria pogut també pensar en satisfer altres 

necessitats com les d’una pista de pàdel. I en canvi s’hauria pogut destinar als joves la cosa 
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del costat del casal dels jubilats i instal·lar-hi una tenis taula i futbolins. 

 

- El Sr. Josep Esquerré manifesta que solament es fan aquelles activitats per a la qual es 

disposa de finançament i que la inversió a fer a l’esmentada casa és molt important. 

 

- La Sra. Txus Colomé manifesta que més que qüestió de diners és qüestió de voluntat. 

Podrien qüestionar-se també els diners destinats a la Fira Mestràlia. 

 

-  El Sr. Damià Grau manifesta que discrepen respecte això atès que quan es governa s’han 

de prendre decisions. Algunes deriven de situacions precedents i altres s’han de prendre 

sobre la marxa. Però aquestes han de respondre al criteri de la majoria. 

 

- El Sr. Josep Esquerré manifesta  que mitjançant l’e-cataleg es cobreix un 80% de les festes i 

són els números que sabem però no la resta. 

 

Finalment, la Sra. Txus Colomé aprofita l’avinentesa per a acomidar-se com a membre de la 

Junta Veïnal. He estat bé en tot aquest temps atès que no ens hem pogut barallar molt atès 

que vosaltres ereu majoria i nosaltres minoria però no puc queixar del tracte rebut. Agrair-vos 

el que heu fet pel poble perquè heu treballat també de valent. I entri qui entre que sigui no 

per ideologia sinó per continuar treballant pel poble perquè la gent de Campredó s’ho mereix. 

 

- El Sr. Àngel March també aprofita l’ocasió per acomiadar-se dels membres de la Junta. Si en 

la nostra tasca d’oposició hem pogut fer fet alguna cosa mal feta us demanem disculpes i 

desitgem tota la sort als que vinguen de nou i als que es quedin. Sort a tots. 

 

- Així mateix, el Sr. Diego Castells també posa de manifest la seva satisfacció per l’experiència 

viscuda salvant algun moment de tensió superat i dona gràcies a tots desitjant-los sort en la 

nova etapa que comença. 

 

-  El Sr. Damià Grau agreix les paraules manifestades per la Sra. Colomé, el Sr. March i el Sr. 

Castells i reprenent aquestes manifesta que malgrat haver-hi diferents visions a l’hora 

d’afrontar les situacions, mai s’ha de confondre la rivalitat amb l’enemistat que maig hauria 

de ser present en l’actuació política i comporta una pèrdua de credibilitat. Des del govern hem 

tingut la voluntat de tractar tothom per igual i així ho hem intentat fer sempre, ja sigui a l’hora 

de contractar una persona o a l’hora d’arreglar un camí. Quan estàs al govern tens 

responsabilitat i has de tindre la capacitat de recollir altres propostes i també rebre i acceptar 

algunes crítiques perquè evidentment no tot es fa bé. Tothom hauria de passar per un lloc de 

responsabilitat com aquest. 

 

I amb això, a reserva del torn del paraules del públic, posem fi als punts inclosos a l’ordre del 

dia d’aquest darrer acte de la legislatura. 

 

Finalment, fora de l’ordre del dia i de comú acord de tots els membres de la Junta Veïnal 

s’obre un torn de paraules adreçat al públic assistent amb les següents intervencions: 

 

 

El Sr. Benjamin Casals pregunta en què consisteixen els passos que s’ha dit que es fan al 

Camí de Soldevila? 

 

El Sr. Damià Grau manifesta que són les conduccions dels desaigües que travessen el camí 
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atès que ara s’eixampla el camí deixant només un sòl desguàs només a una banda. 

 

El Sr. Benjamín Casals pregunta com pot participar la ciutadania en els projectes que s’han 

indicat que s’estan posant en marxa? 

 

El Sr. Gerard March manifesta que hi ha diversos canals de comunicació interactiva (via web, 

etc) amb l’EMD de Campredó a través dels quals la ciutadania pot participar.  

 

El Sr. Damià Grau manifesta que els canals indicats són una via de participació però que en el 

cas de l’aprovació dels projectes d’obres hi ha tot un procediment administratiu i un període 

d’exposició pública abans de la seva aprovació definitiva, així com l’encàrrec previ d’un 

projecte tècnic, així com després un procediment de licitació previ a l’adjudicació de l’obra. 

Per tant hi ha tot un seguit de mecanismes reglats que cal conèixer i dels quals tampoc no 

ens hem poder sortir. En són un exemple el Camí del Ranxero i abans el camí de la Torre. 

 

El Sr. Josep Esquerré manifesta que en alguns casos hem recorregut a fer un projecte per 

solucionar un problema previ, com és el cas dels polígons urbanístics en que no s’havien 

executat les obres d’urbanització. 

 

El Sr. Benjamín Casals pregunta si no hi hauria d’haver hagut un tècnic que supervisés l’obra 

d’Aigües de Tortosa? 

 

El Sr. Damià Grau manifesta que en aquest cas va quedar un clot que no es va acabar 

d’arreglar. Però l’EMD tampoc no té serveis tècnics i prou personal (bàsicament un peó, un 

administratiu i el secretari) per controlar les obres que fan altres administracions o empreses 

públiques que moltes vegades tampoc no són de la seva competència. Per això  és important 

que la gent s’involucre i ens faci arribar les seves queixes i suggeriments. 

 

Es pregunta també com serà l’actuació que es durà a terme a la Rotonda de Font de Quinto? 

El Sr. Damià Grau manifesta que se cediran terrenys, dels quals una bona part correspon a 

lligallo. Hi ha un acord amb l’empresa Cítrics per tal de faciliar-nos els materials. Pensem que 

es trobarà una solució que, tot limitant la velocitat, resulti satisfactòria i segura. 

 

També ren relació amb l’ampliació, pavimentació i millora del camí d’accés als nuclis de Font 

de Quinto, Raval del Pom i Mas de la Missa vam fer la feina que tocava, demanant 

s’efectuessin les expropicions però ara correspon a Territori fer l’obra però s’ho ha tret de 

damunt i ho ha passat a Economia. S’ha fet la petició de la redacció de projecte a 

insfraestructures. La pilota està en mans de territori. Després els projectes s’han de licitar. 

Hem inisistit molt però no hem arribat al final encara. També el 155 i la situació de 

pressupost prorrogat han complicat una mica més la cosa. 

---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


