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5 / 2018 
 

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

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

 
 

ORDRE DEL DIA  
  

- I -  
PART RESOLUTIVA  

  
1.- Ratificació, si s’escau, del canvi en la data de celebració de la sessió.  
2.- Aprovació, si s’escau, de l'acta corresponent a les sessions anterior, ordinària, de data 30 de 
maig de 2018, i extraordinària i urgent, de data 14 de juny  
3.- Informes de la Presidència.  
4.- Dació de compte i ratificació de resolucions de la Presidència de l'EMD per les quals s'aprova 
la certificació núm. 5 de l'obra de l'edifici per a manifestacions festives i de caràcter cultural – fase 
primera.  
5.- Aprovació de preus contradictoris i de la modificació contractual que comporta, de l’obra de 
l'edifici per a manifestacions festives i de caràcter cultural – fase primera.  
6.- Dació de compte de resolució sobre classificació d’ofertes i requeriment de documentació 
prèvia a l’adjudicació procediment obert simplificat de l'obra de l'edifici per a manifestacions 
festives i de caràcter cultural – fase segona.  
7.- Aprovació d’expedient de modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit a partides 
del capítol 6 del pressupost, finançat amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses 
generals resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017.  
8.- Aprovació encàrrec de gestió al Consell Comarcal Baix Ebre, per a la seva gestió mitjançant el 
COPATE, de determinats serveis en matèria de salubritat pública.  
9.- Renovació de conveni amb el Consell Comarcal del Baix Ebre per al manteniment del tècnic 
ocupacional.   

 -II-  
SEGUIMENT I CONTROL  

10.-  Mocions de grups polítics:  
10.1.-  Moció del grup d'ERC per a l’alliberament immediat dels peatges de l’AP-7 i la reversió de 
mesures imposades a la N-340.  
11.- Precs i preguntes.  
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El president obre la sessió, passant seguidament a tractar-se els diferents punts inclosos a l’ordre 
del dia: 
 
01.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CANVI EN LA DATA DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ. 
 
Per la Presidència es justifica en base a raons d'oportunitat el canvi en la data de celebració de la 
sessió. 
 
La Junta acorda per unanimitat ratificar el canvi en la data de celebració de la sessió. 
 
Seguidament es passa a tractar el segon dels punts inclosos a l’ordre del dia: 
 
02.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'ACTA CORRESPONENT A LES SESSIONS ANTERIOR, 
ORDINÀRIA, DE DATA 30 DE MAIG DE 2018, I EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 14 
DE JUNY DE 2018. 
 
El Sr. Damià Grau manifesta als assistents si tenen alguna observació a efectuar al contingut de 
les actes de les anteriors sessions  ordinària, de data 30 de maig de 2018, i extraordinària i 
urgent de data 14 de juny de 2018. 
 
No formulant-se més observacions, s'aproven totes dues actes per unanimitat de tots els 
membres de la Junta Veïnal. 
 
Seguidament es passa a tractar el tercer dels punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió: 
 
03.- INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA. 
 
Pel president es destaquen els següents tres temes: 
 
- S’informa de la situació del servei de Correus a Campredó que ha arribat a estar completament 
bloquejat tant pel que fa al disseminat com pel que fa al poble. La cartera que hi havia va 
finalitzar  la seva relació de serveis al mes de maig i al mes de juny es va incorporar un carter nou 
que no coneixia la zona, la qual cosa va provocar una situació de col·lapse. Eren nombroses les 
queixes de la gent en relació a que no els arribava el correu així com que moltes cartes que els 
havien d’arribar acabaven també sent retornades.  
 
En un principi ens vam adreçar al cap de zona de Correus traslladant-li les queixes formulades 
per la gent de que no arribava el correu. Ens van manifestar que en zona de disseminat Correus 
no tenia l’obligació d’efectuar el repartiment. Això no obstant, van dir que mirarien d’arreglar-ho. 
 
Les queixes continuaven arribant, així que vam decidir de fer un comunicat públic. Així mateix, 
vam tenir un nou contacte amb Correus i se’ns va dir que els féssim arribar la nostra queixa per 
via «on line» que és el procediment actual per fer arribar les queixes relatives al funcionament del 
servei. 
 
A partir d’haver-ho fet d’aquesta manera alguna cosa es va moure i ja van posar una cartera a 
reforçar el servei. Es veu que la queixa havia arribat a la delegació de Catalunya i això ens va 
permetre tenir una reunió amb representants de referida Delegació que es van desplaçar a 
Campredó, entre d’altres amb el responsable de repartiment de Catalunya i el responsable de 
Tarragona. Ens van dir que no els havia arribat cap queixa i es van sorprendre de la situació. Ens 
van indicar que la situació també podia ser deguda a que hi ha moltes adreces que no estan ben 
indicades, carrers sense numeració, etc., circumstàncies que segons ells dificulten molt el 
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repartiment.  
 
Des de la referida reunió s’ha produït un a certa normalització del servei, però ens han assegurat 
que la situació no es resoldrà fins que no surti a concurs la plaça de carter, deixant llavors d’estar 
ocupada en règim de provisionalitat per passar a estar en règim d’interinatge. De moment no ens 
garanteixen un període de normalitat més enllà de tres mesos, que és el màxim de durada de les 
substitucions eventuals. El fet de que la plaça surti definitivament a concurs depén només de 
Madrid. 
 
Vam intentar assolir un acord. Nosaltres ens comprometiem a senyalitzar i posar les indicacions 
adequadament, així com numerar les parcel·les del disseminat. Per la seva banda, ells 
intentariern donar continuitat i una certa estabilitat a la persona que du a terme el servei i es 
comprometien també a intentar normalitzar el servei el màxim possible. 
 
Així mateix es va proposar la creació d’una zona de bústies on poder anar a recollir el correu 
postal. 
 
- El Sr. Emigdi Subirats deixa constància de que en els darrers quinze dies es pot dir que el 
servei ha anat funcionant prou bé.   
 
El Sr. Damià Grau manifesta que es calcula que hi havia un parell de mesos d’endarreriment en 
que no s’havia repartit com tocava. Ara sembla que la situació s’està normalitzant. Caldrà estar-hi 
damunt i fer el corresponent seguiment. 
 
- Seguidament pel President es dona la paraula als diferents membres del govern perquè informin 
d'allò més rellevant en relació a cadascuna de les seves àrees: 
 
Governació.- Sr. Gerard March. 
 
El Sr. Gerard March manifesta que s’ha comunicat per carta als veïns afectats els canvis en el 
nomenclàtor de carrers i que qualsevol persona que necessiti acreditar-ho per fer algun tràmit 
davant qualsevol administració o organisme públic se li expedirà el corresponent certificat 
d’equivalència en la denominació anterior i actual de vials. 
 
Que amb motiu de l’engalanament dels carrers per la celebració de les Festes s’ha efectuat una 
impressió de les banderes i de l’escut de Campredó. 
 
Sobre la situació del repartiment del repartiment del correu ja s’han donat complides explicacions 
pel President. 
 
Esports i Joventut 
 
S’informa que ja està en marxa el campus d’estiu amb 42 inscrits així com els cursos i activitats 
de piscina. Podem dir que la matrícula es manté en nombre d’inscrits tant pel que fa al mes de 
juliol com al d’agost en comporació amb les anualitats anteriors. 
 
Que també van anar molt bé les activitats que es van dur a terme amb motiu de le la presència 
dels cooperants internacionals que han participat en el camp de treball. A nivell de monitors 
aquests també van quedar satisfets. 
 
Que el proper 11 d’agost està previst que se celebri el 8è Triatló de Campredó.  

 

Cultura i Patrimoni. Sr. Emigdi Subirats. 
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Lamentar en primer lloc la defunció del Sr. Manuel Pérez Bonfill. Quan vam saber la trista noticia 
vam acordar emetre per part de l’EMD una nota de condol. Així mateix, s’ha rebut nova 
documentació per a l’arxiu del Sr. Pérez Bonfill. 
Que ens han estat reteornats, una vegada degudament restaurats pels tècnics de l’Escola d’Art 
de la Diputació, els quadres del pintor Francesc Llop que estaven a la Salaque du el seu nom del 
Casal, els quals havien estat sotmesos a un procés de restauració. 
Que així mateix en data 28 de setembre es farà un acte de presentació del quadre que s’ha 
adquirit del pintor Francesc Llop. 
Que el dia 25 de juliol tindrà lloc l’habitual acte de record del Pas de l’Ebre amb la presentació 
dels nous plafons de la batalla de l’Ebre i del soldat brigadista que s’instal·laran a la Torre de Font 
de Quinto. 
Que es va celebrar un acte literari a la Biblioteca amb motiu de la revetlla de Sant Joan, amb la 
presentació del llibre audiovisual de Vicent Pellicer. 
Que la novel·la de tardor del Club de Lectura de la Biblioteca serà “Salabror de riu” de l’escriptor 
deltebrenc Baltasar Casanova. 
Que s’ha realitzat el servei de bibliopiscina durant el més de juliol. 
Que hi ha hagut importants troballes arqueològiques durant el desenvolupament del camp de 
treball internacional dut a terme a la Casa del Prat. S’ha trobat cerámica romana i algun element 
patrimonial d’importància. A més hem rebut la visita dles arqueòlegs i historiadors de la 
Universitat Autónoma de Barcelona Helena Kirchner i Antoni Virgili així com del delegat territorial 
d’arqueologia dels serveis territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre, Joan Martínez. També en 
la jornada de clausura va fer acte de presencia la Sra. Marta Vilalta, directora general de Joventut 
a les Terres de l’Ebre. 
Que s’ha acabat també el projecte de neteja i adequació dels terrenys a redós de la Casa del Prat 
que ha dut a terme la brigada de la Fundació Pere Mata. Volem agrair la seva intervenció i 
felicitar-los per la feina realitzada. 
 

Comerç, treball i promoció.  
Que els passats dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol se celebrà la desena edició de la Fira Mestràlia 
amb un notable increment d’expositors i visitants, havent aconseguit també una important 
repercussió en els mitjans de comunicació. 
 
Que s’està començant a preparar també la celebració de la Fira de Nadal que enguany es preveu 
celebrar el dia 15 de desembre. 
 
Que tal i com figura en el punt nové de l’ordre del dia es preveu dur aterme la renovació del 
conveni amb el Consell Comarcal del Baix Ebre per disposar dels serveis d’un tècnic d’inserció 
ocupacional. 
 
 
Urbanisme. Sr. Roger Ripoll. 
 
Informa dels treballs de desbroçament que s'han dut a terme per la Brigada aportada per  la 
Fundació Pere Mata a l'entorn i el camí d'accès a la Casa del Prat.  Com també ha manifestat el 
Sr. Emigdi Subirats estem contents de com s'han realitzat tots aquests treballs. 
 
Que finalitzaran properament les obres de rehabilitació de la cantina del recinte de Festes. Ara  
hem de conscienciar els usuaris que perquè sàpiguen fer un bon ús de les instal·lacions. 
 
Que s'ha dut a terme la licitació de la segona fase de les obres de l'edifici per a manifestacions 
festives i decaràcter cultural (conegut com “La C”)., de la qual cosa se'n donarà compte en el punt 
corresponent d'aquesta sessió. 
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Ensenyament.-  Sr. Damià Grau.   
 
Que la direcció del Col·legi ha presentat la planificació de les activitats escolars del proper curs  
2018-2019. 
Que enguany també li correspon al col·legi organitzar la celebració de la festa de la ZER Mestral. 
Que estan també pràcticament ultimades totes les obres de reforma de l’edifici del Col·legi. 
 
 
Benestar social i salut.- Sra. Roser Bel. 
 
Informa que es durà a terme un curs de formació en l’ús dels aparells desfibril·ladors. 
 
Hisenda.  Sr. Josep Esquerré.  
 
Manifesta que s’ha procedit a efectuar la liquidació de transferències de capital per inversions per 
part de l’Ajuntament de Tortosa de l’aportació que correspon a l’EMD per import de 70.000 euros. 
A més, se’ns ha fet la liquidació de les transferències corrents de l’exercici anterior, per import de 
31.000 euros, però d’aquesta quantitat s’han descomptat 13.000 euros per tal de satisfer 
despeses de gestió energética, aportacions a la confederació hidrogràfica, etc. 
 
Serveis.  
S'informa de que s'ha adjudicat ja el nou contracte del servei de recollida de residus sòlids urbans 
i neteja viària de l'Ajuntament de Tortosa a l'empresa Acciona. Això comportarà la incoporació de 
nous camions i altres vehicles com màquines escombradores. Així mateix s'eliminaran els 
contenidors grisos. Igualment, els serveis de recollida selectiva ja non els prestarà el COPATE 
sinó que també els durà a terme la nova adjudicatària del contracte de Tortosa. Esperem com es 
va duent a terme el desplegament del nou contracte. 
 
Camins. 
S'informa que s'està duent a terme una revisió del sistema de camins. 
Que hi ha una petició de reparació del camí del Pont d'Arturet.  
Que s'han efectuat reparacions al Camí de Salva-aigües. 
Que com s'ha dit s'ha efectuat també el desbroçament del Camí entre la Casa del Prat i la Torre 
de Font de Quinto. 
Que s'ha demanat la redacció d'una memòria per a dur a terme la reparació del Camí del 

Ranxero fins al barranc dels Pixadors. 

 
 

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

 

04.- DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ DE RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DE L'EMD 
PER LES QUALS S'APROVA LA CERTIFICACIÓ NÚM. 5 DE L'OBRA DE L'EDIFICI PER A 
MANIFESTACIONS FESTIVES I DE CARÀCTER CULTURAL – FASE PRIMERA.  
 
Pel Sr. President es dona compte a la Junta Veïnal de la següent resolució dictada en data 19 de 
juny de 2018: 
 
APROVACIÓ DEL CERTIFICAT D'OBRA NÚM. 5, i DE LA FACTURA CORRESPONENT, AMB 
EL CONSEQÜENT RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ i ORDENACIÓ DE PAGAMENT, RELATIU 
A L'OBRA “EDIFICI  PER A MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER deCULTURAL – 
FASE PRIMERA”. 



 

Entitat Municipal  

Descentralitzada 

de Campredó   

                                                    

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

43897 Campredó F977 59 70 50 

campredo@tortosa.cat 

6 

 

 
Vist el certificat núm. 5 relatiu a l'execució de l'obra «EDIFICI  PER A MANIFESTACIONS 
FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – FASE PRIMERA», adjudicada en sessió de la Junta 
Veïnal de data 29 de desembre de 2017 a TECASS OBRES, SL, subscrita per la direcció 
facultativa i d'execució de l'obra, així com la factura corresponent presentada per l’empresa 
contractista per al seu abonament. 
 
Atès que resten degudament acreditats i conformats els treballs executats corresponents a la 
referida certificació d'obra així com els imports que s'acrediten per al seu abonament.  
 
D'acord amb allò que preveuen els articles 216 i 232 del Text Refós de la Llei de contractes del 
Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (D’aplicació en virtut 
de la D.Tª. 1ª Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic) 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. 5 corresponents a l'execució de l'obra “EDIFICI  PER A 
MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – FASE PRIMERA” , per l’import de 
28.280,35 € (23.372,19 € import net + 4.908,16 € en concepte d’IVA al tipus vigent del 21%) així 
com  la factura corresponent. 
 
SEGON.- Reconèixer l’obligació a favor de TECASS OBRES, SL, contractista de la referida obra, 
i ordenar-ne el pagament pel referit import amb càrrec a la partida corresponent del pressupost 
de l'EMD de Campredó,  per a l'exercici 2018, en correspondència amb el certificat d’obra i 
factura aprovada. 
 
TERCER.-  Notifiqui's aquesta resolució a TECASS OBRES, SL 
 
QUART.- Doni's compte a la Junta Veïnal per a la seva ratificació en la propera sessió que 
aquesta celebri. 
 
La Junta Veïnal en queda assabentada.   
 
Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l'ordre del dia de la sessió: 
 
05.- APROVACIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS I DE LA MODIFICACIÓ CONTRACTUAL 
QUE COMPORTA, DE L’OBRA DE L'EDIFICI PER A MANIFESTACIONS FESTIVES I DE 
CARÀCTER CULTURAL – FASE PRIMERA.  
 
Pel President se sotmet a la Junta Veïnal l'aprovació de la següent proposta d'acord: 
 
[Vistos els antecedents obrants a l'expedient de convocatòria de licitació i adjudicació de les 
obres “Edifici per a manifestacions festives i de caràcter cultural – fase primera” que fou adjudicat 
per acord de la Junta Veïnal de data 29/12/2017 a l’empresa TECASS OBRES, SL, per un import, 
IVA inclòs, de 174.082,70 €.  
 
Atès que la direcció facultativa de l'obra ha referit mitjançant la corresponent memòria la 
necessitat de dur a terme la inclusió de noves unitats d'obra comportant la necessitat d'establir 
per totes elles els corresponents preus contradictoris. Atès que la realització de les esmentades 
execucions resulta subsumible en el supòsit de l'article 107.1.a) del TRLCSP, doncs els preus 
contradictoris són conseqüència de la inadequació de la prestació contractada que pretenen 
cobrir-se mitjançant el contracte a causa d'errors o omissions en la redacció del projecte. Atès 
que la modificació del contracte implica un increment del cost inferior al 10% del pressupost 
d'adjudicació, no afectant, per tant, una condició essencial del contracte, d'acord amb l'article 
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107.3.d) del TRLCSP. Atès que aquests preus han estat acordats per la direcció facultativa de les 
obres i per l'empresa adjudicatària, i atès, per tant, el consentiment prestat pel contractista als 
preus contradictoris mitjançant la subscripció de les actes corresponents, per la qual cosa pel que 
s'entén efectuat el tràmit d'audiència previst en els articles 234 del TRLCSP i 102 del RLGCAP. 
En compliment d'allò que disposen els articles 105, 107, 108, 210, 211, 219 i 234 del TRLCSP i 
als articles 102 i 158 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques que resulten d’aplicció en base a allò que disposa la Disp. Trans. 1ª de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic. De conformitat al fet que els preus 
contradictoris i demés modificacions del contracte cal aprovar-les durant l'execució del mateix. 
D'acord amb l'article 100 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i enl'article 213.2 del RDL 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. Atès que l'òrgan competent per aprovar els preus contradictoris és l'òrgan de contractació, 
d'acord amb l'article 210 del TRLCSP, i per tant la Junta Veïnal d’aquesta EMD. 
 
Per tot l'exposat, a la Junta Veïnal de l'EMD de Campredó proposo l'adopció dels següents 
ACORDS  
 
PRIMER.- Modificar el contracte de l’obra Edifici per a manifestacions festives i de caràcter 
cultural – primera fase, en el sentit d'aprovar els preus contradictoris, números 1, 2 i 3, 
corresponents a aquesta que són els següents:  
 
PC01 – m2 Increment per planxa d’acer 1,2 mm. cost execució material: 4,20 €  
 
PC02 – m² Especejament amb “berenjenos” (en català “matavius”) cost execució material: 5,81 €  
 
PC03 - ml. Perfil hidroexpansiu. cost execució material: 17,40 €  
 
SEGON.- Aprovar les noves unitats d'execució de l'esmentada obra contingudes en 
corresponents actes preus contradictoris, incorporant a tots els efectes els preus contradictoris 
aprovats als quadres de preus del contracte referència als efectes del lliurament de les 
corresponents certificacions de l'obra executada.  
 
TERCER.- Assumir la despesa que la modificació contractual per inclusió dels esmentats preus 
contradictoris comporta.  
 
QUART.- Adjudicar al propi contractista l'obra, TECASS OBRES, SL, la realització de la 
modificació contractual acordada.  
 
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució a la direcció facultativa i al contractista de l'obra.] 
 
La Junta Veïnal, per unanimitat dels seus membres, acorda aprovar la transcrita proposta. 
 
Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l'ordre del dia de la sessió: 
 
06.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ SOBRE CLASSIFICACIÓ D’OFERTES I 
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT DE L'OBRA DE L'EDIFICI PER A MANIFESTACIONS FESTIVES I DE 
CARÀCTER CULTURAL – FASE SEGONA.  
 
Es dona compte  de la següent resolució dictada en data 18 de juliol per la presidència de l’EMD: 
 
[Exp. 2018-CAM-C0201-000001: Contractació d'obres “Edifici per a manifestacions festives de 
caràcter cultural – fase segona” 
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Classificació d’ofertes, identificació del licitador més avantatjós i requeriment a aquest de 
presentació de documentació prèvia a l’adjudicació.  
 
Vist l’expedient dut a terme per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat, del 
contracte de l'obra “Edifici per a manifestacions festives de caràcter cultural – segona fase”, que 
fou aprovat per la Junta VeÏnal en sessió de data 14 de juny de 2018, el qual s’ha desenvolupat 
conforme les previsions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
- El pressupost de licitació fou de 129.637,02 € sense IVA, (156.860,79 € IVA 21% inclòs). 
 
- L'anunci de la licitació fou publicat en data 22/06/2018 en el 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 12/07/2018 a les 14 hores. 
 
- La presentació d’ofertes s’ha efectuat de forma electrònica mitjançant la utilitat Sobre Digital 2.0. 
 
- El sistema ha certificat la presentació de dues ofertes pels pels licitadors Also Casals 
Instal·lacions, SL, amb CIF B43831593 i  Ramon Ruana Font, amb DNI 39849379Q. 
 
Atès que, reunida la mesa de contractació en sessió de data 17 de juliol de 2018, s’acordà 
admetre tots dos licitadors en base a la declaració responsable presentada per aquests. 
 
Atès que en la referida sessió foren obertes així mateix en acte públic al qual foren invitats a 
assistir tots dos licitadors les ofertes econòmiques contenint també les dades del termini 
d'execució ofert per aquests, com a criteris d'adjudicació avaluables tots ells de forma automàtica 
mitjançant fórmules, amb el següent resultat: 
 
 
 
 

 
Licitador 
 

oferta econòmica 
(import net,  
IVA exclòs) 

oferta econòmica 
(import total,  
IVA 21% inclòs) 

Reducció 
termini d'execució 
(setmanes) 

Also Casals Instal·lacions, 
SL 

123.120,00 148.975,20 > 6 * 

Ramon Ruana Font 126.205,45 152.708,59 > 6 * 

 
(*) Ambdues ofertes assoleixen la reducció màxima puntuable del termni d’execució, establerta 
en 6 setmanes. 
 
Dades de les que resultaren, aplicant les formules corresponents, les següents puntuacions: 
 

Licitador 
 

oferta econòmica 
Reducció termini 
d'execució 

TOTAL 

Also Casals Instal·lacions, 
SL 

90,00 10  100,00 

Ramon Ruana Font 87,74 10    97.74 

 
D’acord amb la proposta efectuada per la mesa de contractació,  
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HE RESOLT: 
 
Primer.- Classificar les ofertes presentades a la licitació de l'obra “EDIFICI PER A 
MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – SEGONA FASE”, d’acord amb la 
puntuació obtinguda pels licitadors, en la següent forma: 
 

1r.-  Also Casals Instal·lacions, SL 
2n.- Ramon Ruana Font 
 

Segon.- Reconèixer com oferta més avantatjosa, en la qual haurà de recaure normalment 
l’adjudicació del contracte, la formulada pel licitador Also Casals Instal·lacions, SL. 
 
Tercer.- Requerir al licitador Also Casals Instal·lacions, SL, que ha formulat l’oferta considerada 
més avantatjosa perquè presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d'haver constituït la 
garantia definitiva per import de 6.156,00 €, corresponents al 5% de l’import d’adjudicació del 
contracte, IVA exclòs, o bé faci constar davant aquesta EMD la constitució de la referida garantia 
mitjançant retenció del preu en la primera o successives facturacions, si amb la primera no fos 
suficient, que presenti.  
 
Quart.- Requerir igualment Also Casals Instal·lacions, SL perquè acrediti els requisits de 
personalitat, capacitat, representació i solvència/classificació empresarial exigits segons les 
demés previsions de la clàusula 31ª del plec de clàusules administratives particulars del contracte 
excepte aquelles dades que constin acreditades mitjançant incripció en el RELI o ROLECE, si fos 
el cas. 
 
Cinquè.- Fer pública aquesta resolució al perfil del contractant de l’EMD de Campredó integrat en 
la Plataforma de serveis de Contractació Pública de Catalunya i notificar-la a ambdós licitadors 
per al seu coneixement i als efectes que correspongui, amb l’advertiment que si no es compleix 
adequadament el requeriment en el termini legalment establert pel licitador primer classificat, 
s’entendrà que aquest ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a requerir la mateixa 
documentació al licitador següent, per l’ordre en què han quedat classificades les ofertes.  
 
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta Veïnal de l’EMD de Campredó en la propera 
sessió que celebri. 
 
La Junta Veïnal en queda assabentada. 

 
Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l'ordre del dia de la sessió: 
 
07.- APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MITJANÇANT 

SUPLEMENT DE CRÈDIT A PARTIDES DEL CAPÍTOL 6 DEL PRESSUPOST, FINANÇAT AMB 
CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS RESULTANT DE 

LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017.  
 
Per la Presidència es proposa a la Junta Veïnal l’aprovació de la següent proposta d’acord: 
  
[...  Antecedents de fet:  
  
1.- La Junta Veïnal de l'EMD de Campredó va aprovar el pressupost que ha de regir per a 
l'anualitat 2018.  
  
2.- En el capítol d’inversions figurava inicialment la previsió de 156.860,79 per a dur a terme la 2ª 
fase de l'obra de l'edifici per a manifestacions festives i de caràcter cultural. Així mateix es 
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dugué a terme la modificació pressupostària 1/2018 d'incorporació de romanents de tresoreria de 
l'exercici anterior, per import de 174.082,70, per a la realització de despeses amb finançament 
afectat per tal de poder dur a terme l'execució de la 1ra. fase de la referida obra que s'havia 
adjudicat a finals de l'exercici 2017.  
  
3.- En la previsió pressupostària d'una i altra fase de l'obra no es tingué en compte la variació 
d’amidaments unitats d’obra o la possible aparició de preus contradictoris que excedissin les 
previsions de finançament.  
  
4.- S'aprovà la liquidació del pressupost de 2017 de l'EMD amb resultat positiu de romanent de 
tresoreria per a despeses generals.  
  
5.- Per resolució de la Presidència de l'EMD s'ha disposat l'inici de modificació pressupostària 
mitjançant suplement de crèdit finançat amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a despeses 
generals resultant de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017.  
  
7.- El Secretari-Interventor de l'EMD ha emès informe favorable a la present modificació 
pressupostària.  
  
Fonaments de dret:  
  
1.- Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març.  
  
2.- RD 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.  
  
3.- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.  
  
4.- Bases d'execució del pressupost de l'EMD del vigent exercici.  
   
Per tot l'exposat, a la Junta Veïnal, proposo l'adopció dels següents   
  
ACORDS:  
  
Primer.- Aprovar provisionalment l'expedient de modificació pressupostària número 2/2018, 
mitjançant suplement de crèdit a partides d'inversió finançat amb càrrec al romanent de 
tresoreria, tal i com seguidament s'indica:  
  
a) Partides del pressupost de despeses en les quals es creen crèdits:  
  

Partida  Descripció  Import (€)  

  
330-622  

Inversions reals  
Edifici per a manifestacions 
festives caràcter cultural   

  
38.316,83  
  

  TOTAL  38.316,83.-  
 
  
b) Recursos del pressupost d'ingressos amb els quals es finança el referit  crèdit extraordinari:  
  

Partida  Descripció  Import (€)  
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870.00  

Actius financers.  
Romanent de Tresoreria.  
Romanent per a despeses 
generals.  

  
38.316,83  
  

  TOTAL  38.316,83  
 
 Segon.- Exposar al públic la modificació pressupostària acordada durant el termini  de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d'anuncis de l'EMD i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona. Cas de no presentar-se reclamacions l'acord serà ferm sense necessitat d'ulterior 
acord. En cas contrari, la Junta Veïnal disposarà del termini d'un mes comptat des de la 
finalització del període d'exposició pública per resoldre-les. ...] 
 
La Junta Veïnal acorda aprovar per unanimitat la transcrita proposta. 
 

Per la Presidència s’indica que la modificació pressupostària aprovada inclou tant els excessos 
d’amidament i la modificació per incorporació de preus contradictoris de la primera fase de l’obra 

com la previsió d’aquestes circumstàncies durant l’execució de la segona fase. 
 
08.- APROVACIÓ ENCÀRREC GESTIÓ AL CONSELL COMARCAL BAIX EBRE, PER A LA 
SEVA GESTIÓ MITJANÇANT EL COPATE, DE DETERMINATS SERVEIS EN MATÈRIA DE 
SALUBRITAT PÚBLICA.  
 
Per la Presidència de l’EMD es proposa a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la 
següent proposta: 
 
[... L’article 25.2 j) de la Llei Reguladora de Bases del Règim Local, aquest contempla una competència 
genèrica en matèria de salubritat pública:  
 
“2. El Municipi exercirà en tot cas com competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i 
de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries:  
j) Protecció de la salubritat pública.”  
 
Es considera una plaga el conjunt d’éssers vius que, en un lloc determinat, per la seva abundància o 
per les seves característiques poden causar molèsties, perjudicis, problemes sanitaris o econòmics a 
les persones  
 
És important controlar aquestes plagues urbanes per protegir la salut de les persones i per mantenir la 
via pública i els edificis municipals d'ús públic sanejats i poder garantir-ne la salubritat. Per tant, el 
control de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital importància per a les implicacions en la salut 
pública i en la qualitat de vida dels ciutadans.  
 
Emparant-nos en aquesta previsió, els Ajuntaments es veurien possibilitats per a delegar les 
competències en aquesta matèria a favor dels Consells Comarcals, i per tant, aplicar un sistema similar 
al que es segueix en l’Àrea de residus analitzat a l’apartat anterior i que s’ajusta a la legalitat vigent. 
 
L’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, com a gestor del risc per a la salut, ha de mantenir 
la salubritat en els espais públics  i en els edificis de titularitat municipal, i vetllar perquè en els espais 
de titularitat privada no es desenvolupi cap plaga que pugui afectar la salubritat del lloc o crear 
molèsties entre la ciutadania. 
 

L’EMD de Campredó no disposa de la capacitat tècnica per poder dur a terme la gestió o la 
contractació dels servei per poder realitzar un control correcte i acurat de la població de mosquits.  
És evident, a més, que el control d’aquests. no es pot realitzar de forma aïllada al terme municipal sinó  
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que és del tot necessari realitzar una actuació conjunta en la globalitat de territori deltaic. 
Des de l’any 1990 i fins l’actualitat, el control de les poblacions de mosquit es venia realitzat pel 
Consorci per a la desinsectació i desratització de delta de l’Ebre del qual aquest Ajuntament era 
membre consorciat. 

 
Així, l’EMD de Campredó en l’exercici de la competència de protecció de la salubirat pública, ha de 
vetllar per la continuïtat d’aquest control i, tal com hem exposat, considera que la gestió ha de ser 
realitzada per un mateix  organisme de forma conjunta i efectiva.  
 
L’article 10 de la Llei 26/2010 disposa que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de 
serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser 
encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra 
de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. 
L’encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici i, per tant, és responsabilitat de l’òrgan, organisme o entitat pública que l’ha 
fet dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic que hi donin suport o en què s’integri l’activitat 
material concreta objecte de l’encàrrec.  
 
L’article 25.1.c) del decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el tex refós de la llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, disposa que la comarca exerceix Les competències que li deleguin o li 
encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les 
mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades 
pels títols X i XI del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar 
acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los. 
L’article 164.1 del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, disposa que l’establiment dels serveis comarcals requereix la justificació de la 
implantació en els aspectes tècnic, jurídic i econòmic, la qual s’ha de contenir en una memòria, llevat 
que la implantació figuri en el programa d’actuació de la comarca. Així, el Programa d’Actuació 
Comarcal del baix Ebre per al període 2018-2011, preveu la següent actuació: 

105 SALUBRITAT PÚBLICA – PLANIFICACIÓ, GESTIÓ, TRACTAMENT I CONTROL 
 DE PLAGUES 

 

 
Situació del servei / activitat / obra: 

 
EXISTENT 

▪ SERVEI: X  

▪ ACTIVITAT:  

▪ OBRA: X 

Descripció: 
- Servei de control de les plagues de mosquits (totes les tipologies) 
- Servei de control de mosca negra i altres espècies 
- Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden produir problemàtiques de salut 
- Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i infraestructures municipals 
 

Objectius: 
Oferir serveis que s’inclouen en l’àmbit competencial municipal des d’una perspectiva de servei global  
d’àmbit territorial que fa possible la seva gestió i eficàcia 
 

Destinataris: Ajuntaments de la comarca del Baix Ebre 
 

 
Metodologia: Delegació de competències en matèria de salubritat per part dels ajuntaments al 
Consell Comarcal. Encàrrec de gestió del Consell Comarcal al COPATE 
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Recursos humans: Propis del COPATE 
 

 
Recursos financers: 
Propis dels ajuntaments 
Finançament altres administracions 
 

 
Observacions i propostes de millora: 
La prestació dels serveis pot comportar la necessitat d’executar alguna obra d’infrastructura  
 

 
Per tot l’exposat, la Junta Veïnal de l’EMD de Campredó, adopta els següents  
 

ACORDS 
 

Primer. Encarregar al Consell Comarcal del Baix Ebre la gestió, en el terme municipal de l’EMD de 
Campredó dels següents serveis: 
 

 Servei de control de les plagues de mosquits (totes les tipologies) 
 Servei de control de mosca negra i altres espècies 
 Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden produir problemàtiques de salut 
 Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i infraestructures municipals  

 
Segon. Atès que l’encàrrec de gestió comporta de la transferència dels recursos necessaris per a 
exercir-les, l’EMD de Campredó i el Consell Comarcal del Baix Ebre signaran anualment un  conveni  
regulació i de quantificació econòmica.  
 
Tercer. Donar-se per assabentat i mostrar la conformitat al fet que el Consell Comarcal del Baix Ebre 
encarregui la gestió al seu ens instrumental, Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 
per tal que aquest ens esdevingui servei tècnic i dugui a terme totes les actuacions administratives 
necessàries per a la formalització de tots els contractes administratius corresponents. 
 
Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que procedeixi a la seva 
acceptació. ...] 
 
La juna Veïnal acorda per unanimitat aprovar la transcrita proposta. 
 
Seguidament  es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia. 
 
09.- RENOVACIÓ DE CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL PER AL MANTENIMENT DEL 
TÈCNIC OCUPACIONAL.  
 
Pel President es proposta a la Junta de Govern Local l’aprovació del següent conveni de 
col·laboració interadministrativa: 
 
[... CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I ELS 
AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE PER DESPLEGAR EL FUNCIONAMENT 
DEL DISPOSITIU D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL DEL BAIX EBRE 2018 DINTRE DEL 
PROJECTE BAIX EBRE AVANT  
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Projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de 
suport al desenvolupament local i cofinançat pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social-Servei 
Públic d’Ocupació Estatal, a l’empara de la Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual 
s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als 
Programes de suport al desenvolupament local.  
  

  
   
Tortosa,........ de .................... de 2018  
  
REUNITS  
  
D’una part, la senyora Sandra Zaragoza Vallès, Presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre, 
amb seu al carrer Barcelona, 152 de Tortosa.  
De l’altra part, el senyor/a Damià Grau Arasa, l’Alcalde-President de l’EMD de Campredó , en 
endavant l’EMD de Campredó , amb seu al carrer Escardó Valls s/n   
  
REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN  
  
Ambdós representen legalment les respectives corporacions i es reconeixen capacitat mútua per 
signar el present conveni d’acord amb els respectius acords.  
  
Ambdós:  
MANIFESTEN  
  
Que el Govern de la Generalitat de Catalunya en el seu moment va seleccionar 7 comarques 
catalanes que es caracteritzen per tenir un menor dinamisme econòmic o especialment 
despoblades del territori català i que son l’Anoia, El Baix Ebre, El Montsià, el Pallars Jussà, la 
Ribera d ‘Ebre, el Ripollès i la Terra Alta.  
  
Que en aquest marc, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a 
l’equilibri territorial i social de les comarques catalanes, considera oportú donar suport a les 
entitats locals d’aquestes 7 comarques mitjançant el finançament, en el marc del Projecte “Treball 
a les 7 comarques”, d’un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local.  
  
Que el Consell Comarcal del Baix Ebre, conjuntament amb la resta d’entitats locals de la comarca 
del Baix Ebre i la cooperació d’agents socials i econòmics del territori, impulsen des de l’any 2013 
el projecte Baix Ebre Avant, en el marc de la convocatòria del SOC dintre dels Programes de 
suport al desenvolupament local, concretament el projecte “Treball a les 7 comarques”  
  
Que en data 8 de setembre de 2017, el Consell Comarcal del Baix Ebre, va sol·licitar una 
subvenció al SOC  en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”. Amb l’adhesió de tots els 
Ajuntaments i EMD’s de la comarca, 14 agents socials i econòmics públics i privats, i 86 
empreses privades a títol individual.  
  
Que en data 29 de novembre de 2017 s’ha comunicat per part del SOC la resolució favorable del 
projecte anomenat “Pla d’execució anual Baix Ebre Avant 2017-2018”, dintre del qual s’incorpora 
el desplegament del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Baix Ebre amb un cost total de 
136.832,48€  
  
Baix Ebre Avant, és un projecte ocupacional i de desenvolupament local que per una banda dona 
suport al teixit productiu de tota la comarca amb el desplegament de les accions subvencionades 
incloses al Pla d’Execució Anual i per altra banda, impulsa accions de suport a les persones en 
situació d’atur a partir de diferents mesures formatives  i del desplegament del dispositiu 
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d’inserció sociolaboral del Baix Ebre.  
  
Els Ajuntaments de la comarca del Baix Ebre donen suport a aquest projecte, necessari donada 
la conjuntura actual, la greu situació d’atur que pateix la comarca i els resultats aconseguits 
durant el seus cinc anys d’implementació. A més és mostren satisfets d’aproximar els serveis als 
ciutadans executant les accions a diferents municipis de la comarca.  
  
En conseqüència, ambdues parts acorden formalitzar el present Conveni de col·laboració d’acord 
amb les següents  

 CLÀUSULES  
Primera. Definició de la col·laboració  
La col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’EMD de Campredó té per objecte 
l’organització i l’execució d’accions de suport a les persones en situació d’atur  que 
s’implementaran des del projecte Baix Ebre Avant durant l’any 2018.  
  
En relació a les accions de suport a les persones en situació d’atur,  és desenvoluparan els 
serveis vinculats al dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix Ebre en tots els Ajuntaments de la 
comarca i EMD’s de manera itinerant, per tal de donar suport a la orientació i inserció en el 
mercat de treball de les persones en situació d’atur de cada municipi i EMD. En aquest àmbit 
l’EMD de Campredó rebrà aquest servei itinerant per part d’un tècnic d’orientació i inserció laboral 
del Consell Comarcal del Baix Ebre.  
  
Segona. Objectiu  
  
L’objectiu del conveni es fer efectiva la col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 
l’EMD de Campredó per implantar un Dispositiu d’Inserció Sociolaboral itinerant amb la finalitat de 
millorar la ocupabilitat i la inserció sociolaboral de persones en situació d’atur de la comarca del 
Baix Ebre, mitjançant la realització d’accions individuals i grupals per donar suport a la orientació i 
inserció en el mercat de treball d’aquestes persones, de les quals està previst que és beneficien 
unes 225 persones i s’aconsegueixi un mínim d’un 30% d’inserció laboral en el conjunt de la 
comarca.    
  
Tercera. Lloc de realització i data prevista d’inici  
  
El serveis derivats de l’acció “Dispositiu d’inserció sociolaboral de la comarca del Baix Ebre”, 
s’inicien a partir de l’1 de gener de 2018, segons el calendari de distribució del servei següent:   
  

  Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

Tècnic/a 1  Deltebre  L’Aldea  --/--  Deltebre  
  

Jesús (cada 
15 dies)  
Campredó (1 
cop al mes)   

Tècnic/a 2  L’Ametlla de 
Mar  
  

Camarles  
  

--/--  Roquetes  Roquetes / 
L’Ametlla de 
Mar  
(cada 15 dies)   

Tècnic/a 3  El Perelló  L’Ampolla / 
Xerta (cada 
15 dies)  

--/--  --/--  Tivenys / 
Bítem  
(cada 15 dies)  

Tècnic/a 4  Aldover  Paüls  Benifallet  Alfara de 
Carles  

--/--  
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Tècnic/a 5  Tortosa  
(Consell 
Comarcal)  

Tortosa  
(Consell 
Comarcal)  

Tortosa  
(Consell 
Comarcal)  

Tortosa  
(Consell 
Comarcal)  

Tortosa  
(Consell 
Comarcal)  

  
Aquesta distribució horària s’ha realitzat tenint en compte la disposició dels tècnics  que compta 
l’Àrea d’Activació Econòmica i Ocupació del Consell Comarcal del Baix Ebre per prestar tot el 
servei, i en funció de la taxa d’atur, la dedicació de recursos per part de cada municipi envers a 
l’ocupació i la inserció sociolaboral i l’afluència d’usuaris demandants d’aquest servei de l’any 
anterior.  
    
El lloc de realització serà en alguna de les dependències de l’EMD de Campredó. L’horari 
d’atenció serà generalment de 9.00h a 14.00h de dilluns a divendres, en funció de la necessitat 
del servei i de la disponibilitat dels tècnics.   
    
 
 
 
Quarta.  Obligacions de l’EMD de Campredó  
 
Per tal de prestar el servei del “Dispositiu d’inserció sociolaboral de la comarca del Baix Ebre” 
correctament l’EMD de Campredó es compromet a:  
  

• Posar a disposició del tècnic/a un despatx equipat amb: una taula d’oficina, 2 cadires, un 
armari, un ordenador i  connexió a internet, garantint, en la mesura que sigui possible, la 
confidencialitat.  
• Posar a disposició del tècnic/a material fungible i equipaments comuns com impressora, 
escàner  i altres.  
• Per a la realització d’accions grupals serà necessari posar a disposició una aula de 
formació d’uns 20 m2 aproximadament, amb mobiliari  i un mínim de cinc ordenadors amb 
connexió a internet, si l’EMD de Campredó disposa d’aquestes instal·lacions, sinó, 
aquestes sessions grupals es podran realitzar a les dependències del Consell Comarcal 
del Baix Ebre i del Viver d’Empreses Baix Ebre Innova, prèvia petició.  
• Garantir la correcta execució de l’acció  
• Informar de qualsevol incidència al Consell Comarcal del Baix Ebre  
• El seguiment del desenvolupament de l’acció és realitzarà en el marc de la Comissió 
Tècnica el projecte Baix Ebre Avant, el qual l’EMD de Campredó és compromet a 
designar a un tècnic/a o interlocutor.  
• Avaluar l’acció conjuntament amb el Consell comarcal del Baix Ebre i l’equip tècnic del 
projecte Baix Ebre Avant.  
• Fer-ne difusió del servei a totes les empreses i persones interessades del municipi  
• La derivació de persones i empreses al Dispositiu d’Inserció Sociolaboral  

  
Cinquena. Obligacions del Consell Comarcal del Baix Ebre  
  
El Consell Comarcal del Baix Ebre és compromet a:  
  

• Contractar i retribuir al tècnic/a del dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix Ebre  
• Prestar assistència tècnica i suport durant tot el desenvolupament de l’acció  
• Posar a disposició de l’EMD de Campredó un software per gestionar documentalment 
tots els processos d’orientació, inserció  i intermediació que es realitzin amb les persones i 
empreses del municipi.   
• A fer el seguiment del projecte en el marc de la Comissió Tècnica, conjuntament amb els 
tècnics dels Ajuntaments de la comarca que hi participin.  
• Avaluar l’acció conjuntament amb l’EMD de Campredó  
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• Donar compte a l’EMD de Campredó dels resultats de les accions implementades, 
mitjançant una memòria d’activitats anual.  

 
Sisena. Vigència  
  
El present conveni i els serveis que estan descrits entraran en vigor a partir de l’1 de gener de 
2018 i fins el 31 de desembre de 2018.  
  
 
Setena. Extinció  
  
Les causes d’extinció del present Conveni són les següents:   
 

1- El mutu acord entre les parts  
2- La denúncia de l’incompliment de qualsevol de les clàusules mitjançant previ avís  

comunicat de forma fefaent  
3- La finalització del termini de vigència.  

  
I perquè consti se signa el present conveni, en el lloc i data esmentats al principi, en duplicat 
exemplar i a un sol efecte.  
  
Consell Comarcal del Baix Ebre                            l’EMD de Campredó   
Sandra Zaragoza Vallès                            Damià Grau Arasa  
Presidenta                             Alcalde-President    ...] 
          
 La Junta Veïnal acorda per unanimitat aprovar la transcrita proposta de conveni. 
                                                         
S'informa que mitjançant aquest mecanisme d’inserció socio-laboral s'ha aconseguit trobar  feina 

ens consta almenys a tres persones. Per això, la intenció és de continuar procurant que hi hagi 

una major implicació en relació amb les empreses de Campredó per  tal de valorar i satisfer les 

seves necessitats laborals. Malgrat les dades del SOC no es poden circumscriure únicament a 

Campredó mirarem de sectoritzar els esforços els aturats del nostre poble i fer un 

seguiment/assessorament específic en relació amb les empreses locals. 

  
Es passa a tractar seguidament el següent punt de l’ordre del dia: 
 

 -II-  
SEGUIMENT I CONTROL  

10.-  MOCIONS DE GRUPS POLÍTICS:  
10.1.-  MOCIÓ DEL GRUP D'ERC PER A L’ALLIBERAMENT IMMEDIAT DELS PEATGES DE 
L’AP-7 I LA REVERSIÓ DE MESURES IMPOSADES A LA N-340.  
 
El Sr. Gerard March Mayo, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
l’Ajuntament de Campredó, defensa l’aprovació de la següent  
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MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT IMMEDIATA DELS PEATGES DE L’AP-7 I  LA REVERSIÓ DE 
MESURES IMPOSADES A L’N-340  
 
La carretera N-340, que porta tot el trànsit viari del corredor del mediterrani, és la principal artèria 
de comunicació de les comarques litorals de les Terres de l’Ebre, en concret de les comarques 
del Baix Ebre i el Montsià, i també del Baix Maestrat. En aquests trams de via és on es registra 
més sinistralitat, amb diverses víctimes mortals comptabilitzades durant aquest any. Al pas per 
les nostres terres, presenta una intensitat diària propera als 25.000 vehicles, dels quals una 
quarta part són vehicles pesants.  
L’única via ràpida i alternativa a l’N-340 per a aquestes comarques és de pagament, l’autopista 
AP-7. La desitjada i esperada via ràpida i gratuïta Autovia A-7. Tram Castelló – Hospitalet de 
l’Infant. Subtram: La Jana – El Perelló. Subtram El Perelló – Hospitalet de l’Infant, continua 
pendent que es redactin els projectes constructius. Els responsables d’aquesta situació són els 
governs espanyols del PSOE i el PP, que han finalitzat els trams d’aquesta autovia en altres 
indrets del país, mentre deixaven les nostres comarques esperant.  
 
Els alcaldes ebrencs de l’N-340 van reclamar al Ministeri de Foment l’alliberament dels peatges 
de l’AP-7, entre Vinaròs/Ulldecona i Hospitalet de l’Infant, per donar solucions immediates i 
provisionals a la sinistralitat que patim,  i oferint així una alternativa de via ràpida gratuïta. 
Lamentablement, el Ministeri de Foment, en resposta a les demandes formulades, va imposar 
diverses actuacions al tram de l’N-340 entre l’Hospitalet de l’Infant i les Cases d’Alcanar, 
rebutjades pels alcaldes i els moviments socials. Entre aquestes actuacions hi havia la 
construcció d’onze rotondes al mig de l’N-340, la limitació de la velocitat màxima a 80 km/h i 
l’establiment d’una doble línia contínua entre el Perelló i l’Hospitalet de l’Infant que prohibeix els 
avançaments.   
 
Tant la ministra de Foment del PP, Ana Pastor, com el ministre del PSOE, José Antonio Ávalos, 
van anunciar el compromís de no renovar la concessió de l’autopista AP-7 quan venci la 
concessió a finals de 2019, deixant-la així lliure de peatges. També aquest 2018 s’havien de fer 
efectives les mesures a què s’havien compromès el Govern espanyol i la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per les quals hi hauria el desviament obligatori de 
camions des de la carretera N-340 cap a l’autopista AP-7, entre Peníscola i Vilafranca del 
Penedès, i s’aplicarien diverses bonificacions, algunes totals, als vehicles que circulessin per 
aquest tram d’autopista.  
 
Superat el primer semestre de 2018, a poc més d’un any que finalitzi la concessió de l’Autopista 
AP-7, i després de patir diferents accidents en el nostre tram de carretera N-340, seguim sense 
tenir una solució eficient, immediata i òptima a la sinistralitat. És per això que el Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple els següents  

ACORDS 
 

PRIMER. Demanar al Ministeri de Foment que, de manera immediata, ofereixi  la gratuïtat dels 
peatges de l’AP-7 a tots els vehicles que circulin entre Peníscola/Vilafranca Sud.  
 
SEGON. Demanar al Ministeri de Foment que reconsideri i modifiqui les actuacions en 
interseccions i rotondes previstes a l’N-340, i publicades al BOE número 142 de 12 de juny de 
2018, que no compten amb l’aprovació dels ajuntaments dels termes municipals afectats.  
 
TERCER. Demanar al Ministeri de Foment que, coincidint amb la gratuïtat de l’autopista dels 
peatges de l’AP-7, reverteixi les mesures implementades a l’N-340, que fan referència a la 
limitació de velocitat màxima de 80 Km/h i la doble línia contínua.  
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QUART. Comunicar aquests acords al Ministeri de Foment, la Subdelegació del Govern a 
Tarragona, els grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats i a la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat.  
  
 
La Junta Veïnal acorda aprovar per unanimitat l’adopció dels acords continguts en lal transcrita 
moció. 
 
 -II- 
SEGUIMENT I CONTROL 
 
Seguidament es passa a tractar el darrer dels punts inclosos en l'ordre del dia de la sessió: 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Àngel March pregunta com tenim el tema del camí de la Sirena? I com tenim el tema de 
l'Estació de tren?. 
 
El Sr. Damià Grau li respon que  respecte el camí de la Sirena estem pendents que carreteres de 
la Generalitat faci el projecte. Es va descartar l’avantprojecte de l’Ajuntament de Tortosa i estem 
pendents que es faci el nou projecte. 
 
Respecte l'estació de tren estem pendents que se'ns faci arribar una proposta de conveni    de 
cessió a llarg termini de l'immoble d’acord amb les darreres converses tingudes amb ADIF - 
patrimoni Catalunya. El tema d'una possible venda va quedar descartat per impossibilitat 
tècnica/jurídica a l’estar catalogat com equipament ferroviari. Ens oferien la cessió a 30 anys però 
tenint en compte la inversió que s'havia de fer d'acord amb el projecte van oferir-nos finalment 
una cessió a 50 anys. Nosaltres demanarem una cessió a 75 anys o, si no és possible, una  a 50 
anys prorrogable fins als 75. No ens sembla malament. Mirarem d'estirar els 25 anys més de 
pròrroga. Respecte la casella no hi hauria problema en comprar-la perquè té una situació diferent 
de l'estació però a nosaltres el que realment ens interessa és la cessió de l'estació, a la que 
s'hauria d'acompanyar la compra la casella. 
 
- El Sr. Àngel March pregunta quin arranjament, i perquè, es va fer a la part de darrera del Grèvol 
/ C. Finisterre. 
 
El Sr. Damià Grau manifesta que el carrer Finisterre no està urbanitzat. Tampoc una part està 
cedit com a bé públic; a més, hi ha un tram amb molta presència de roca. La reparació d'aquell 
sector valdrà molts diners per al seu anivellament. Caldria fer una actuació global a tot el carrer, 
aconseguint la cessió de la part que actualment no és pública. 
Es va dur a terme l’anivellament i es va compactar. Ara es tirarà tot 1. Es una reparació 
d’urgència i econòmica amb data de caducitat. Gastar més diners no solucionarà el problema. 
Estem treballant també al carrer Solicrú, reparant regueralls i anivellant el terreny. 
Tenim previst també encarregar l’avantprojecte d'urbanització de diversos carrers però cal 
aconseguir les cessions de particulars. 
 
La Sra. Txus Colomé pregunta per la manca d'una palmera a la plaça de l’esglèsia? 
 
El Sr. Damià Grau manifesta que la palmera ha mort com a conseqüència d'haver estat atacada 
pel “cuc”. Es va detectar arran de la caiguda de les fulles de la copa. S'hi havien fet tractaments 
en dos ocasions anteriors però no s'ha pogut salvar. Mirarem que es facin nous tractaments a les 
palmeres que resten. 
 
El Sr. Àngel March pregunta que quan es retiraria el màstil que hi ha al mig de la plaça? 
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El Sr. Damià Grau manifesta que es farà quan hi hagi disponibilitat de la grua que es creu que 
serà la propera setmana. 
---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 
          


