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6 / 2017 
 

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

Campredó, sent les vuit del vespre del dia VINT-I-
SET DE SETEMBRE de dos mil disset prèvia 
convocatòria girada a l’efecte, es reuneixen, en 
primera convocatòria, a la Sala de reunions de la 
seu de l'EMD, els membres de la Junta Veïnal de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó 
que al marge es relacionen, a l’objecte de realitzar 
sessió  ordinària sota el següent 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 

- I - 
PART RESOLUTIVA 

 
1.- Ratificació, si s’escau, del canvi en la data de celebració de la sessió. 
2.- Aprovació, si s’escau, de les actes corresponents a les sessions anteriors, ordinària, de data 
17 de juliol de 2017 i extraordinària de data 21 d'agost de 2017. 
3.- Informes de la Presidència. 
4.- Dació de compte i ratificació, si s'escau, de resolució de la Presidència de l'EMD d'aprovació 
de la modificació pressupostària núm. 3/2017, per tansferència de crèdit entre partides 
pertanyents a la mateixa àrea de despesa. 
5.- Dació de compte i ratificació, si s'escau, de resolució de la Presidència per la qual s'aprovà la 
subscripció d'un conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili, l'Ajuntament 
d'Amposta, l'Ajuntament de l'Aldea i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó per a la 
creació d'un projecte d'elaboració d'una ruta històrico-cultural sobre la Batalla de l'Ebre. 
6.- Proposta d'acord d'aprovació, si s'escau, del compte general de l'EMD de Campredó 
corresponent a l'exercici 2016. 
7.- Proposta d'acord per a l'aprovació de l'adopció de la bandera de l'EMD de Campredó. 
 

 -II- 
SEGUIMENT I CONTROL 

8.- Mocions de grups polítics: 
8.1 Moció de rebuig als atemptats Terroristes de Barcelona i Cambrils 
9.- 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 LES ACTES CORRESPONENTS A LES SESSIONS 
ANTERIORS, ORDINÀRIA, DE DATA 17 DE JULIOL DE 2017 I EXTRAORDINÀRIA DE DATA 
21 D'AGOST DE 2017. 
 

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 17 de juliol, i extraordinària de data 21 d'agost. 
 
No formulant-se observacions, s'aproven ambdues actes per unanimitat de tots els membres de la Junta 
Veïnal. 
 
El Sr. Àngel March manifesta la seva queixa, en relació a la informació de la visita de la Consellera 
d'Agricultura Sra. Meritxell Serret a la qual es fa referència en l'acta de la sessió del 17 de juliol, pel motiu 
de no haver estat informat prèviament d'aquesta visita per la qual cosa no va poder assistir com li hauria 
agradat i demana que això no torni a passar. 
 
Seguidament es passa a tractar el tercer dels punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió: 
 
03.- INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA. 
 

Per la Presidència es dona veu als diferents membres del govern perquè informin d'allò més rellevant en 
relació a cadascuna de les seves àrees: 
 
Governació.- Sr. Gerard March. S'Informa dels tràmits que e'stan duent a terme per a l'adopció de la bandera de 

l'EMD. S'ha dut a terme la corresponent exposició pública al DOGC. No s'ha formulat cap al·legació i 

conseqüentment avui es du al ple l’aprovació definitiva. 

 

Dels propers canvis en la nomenaclator dels  carrers de Font de Quinto i Campredó.  S'ha donat nom a molts 

llocs sense nomenclatura. Ja s'estan encarregant les plaques. 

 

Que continuem amb la dinàmica de comunicació i difusió de les activitats que es fan a l’EMD. També tenim 

previst crear dins la web de l’EMD un espai per a la difusió d'activitats de les diferents associacions: Triatlò, 

Festes, Mestràlia, etc. 

 

Esports – Sr. Damià Grau.  

 

S'informa de la presentació dels equips de futbol base de la Unió Esportiva Campredó per a la temporada 

2017/2018: equips de prebenjamí, benjamí, aleví i infantil. Enguany l'U.E. Campredó presenta com a novetat la 

creació d'un equip de futbol 11 en categoria infantil. 

 

De l’exitosa celebració amb notable participació el passat 12 d'agost Dissabte 12 de la 7a edició del Triatló 

Cross Campredó, modalitat esportiva en la qual es combina la natació, bici de montanya i cursa a peu.  
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Cultura i Patrimoni. Sr. Emigdi Subirats. 

 

Informa de que s’està elaborant i inventariant l’arxiu Manuel Pérez Bonfill que s’instal·larà a la Sala del Casal 

Frances Llop, projecte que des de fa temps voliem dur a terme. 

 

Que el passat 27 de juliol va tenir lloc la signatura del conveni amb la URV, juntament amb els ajuntaments 

d'Amposta i l'Aldea, per tal de recuperar els espais de la batalla de l'Ebre. Ja s'està treballant en la recerca  i 

elaboració dels estudis previs. 

 

Que el passat 13 d'agost va tenir lloc a la torre de Font de Quinto l'acte de cloenda de la intervenció artística  

XYZ, La cloenda va consistir en l'apagada i retirada de la creu sanitària que s'havia penjat a la façana de la torre. 

L'actuació ha comportat un increment de les visites a la torre, especialment de gent interessada en el món 

templer. 

 

Que  s'està treballant en el projecte de neteja de les trinxeres / muralles de la Casa del Prat que es durà a terme 

en col·laboració amb la Fundació Pere Mata. 

 

Ensenyanment.- Damià Grau. Que malgrat s'estan duent a terme les obres  per arranjar les deficiències d'obra 

del CEIP Port-Rodó s'ha produït l'inici del curs escolar amb notrmalitat. S'han dut a terme ja els acabats 
interiors de les obres  i estem satisfets. Hi ha hagut una reunió amb els pares i les mares dels xiquets que 
estudien al centre i se'ls ha explicat les raons i el desenvolupament de l'obra. Estem contents de la 
planificació i coordinació que hi ha hagut entre totes les parts: Col·legi / Departament d'Ensenyament / 
EMD. Queden els acabats exteriors  i façana i es preveu que les obres estiguin enllestides definitivament a 
finals de novembre. 
 

Que s'ha instal·lat també el mòdul destinat a llar d'infants i ja està preparat però val la pena esperar al final 
d'obra per iniciar la seva utilització una vegada les obres a la façana del centre estiguin ja acabades. 
 

Que està avançada també la programació d'activitats escolars. 
 

Promoció i Turisme. Sr. Damià Grau.   

 

S'informa que continuen les activitats de recerca d'ocupació a persones aturades en col·laboració amb el 

dispositiu d'inserció laboral del Consell Comarcal del Baix Ebre, servei que, amb el suport dels diferents 

Ajuntaments i EMD's, promou la inserció laboral de persones en situació de desocupació, intermediant 

entre les persones que tenen dificultats d'incorporació al mercat de treball i les empreses les empreses que 

tenen necessitat de crear nous llocs de treball. 

 

Benestar social i salut.- Sra. Roser Bel. 

 

S'Informa que el passat 3 d'octubre va iniciar-se el taller de gimanàstica mental adreçat a la gent gran amb 

una campanya informativa prèvia. 

 

Que des de l'ICS - Terres de l'Ebre, s’ha iniciat una nova campanya informativa encaminada a millorar 

l'accessibilitat dels usuaris al sistema sanitari. 

 

 

 

 



 

Entitat Municipal  

Descentralitzada 

de Campredó 

 

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

43897 Campredó F977 59 70 50 

campredo@tortosa.cat 

4 

 

 

Hisenda.  Sr. Josep Esquerré.  

 

S'Informa que s'ha començat a treballar en l'elaboració dels pressupostos de l'entitat per a l'any 2018 sota les 

premises bàsiques de controlar la despesa i incrementar la inversió. Es mirarà d'obtenir i assegurar les 

subvencions i de perfilar la recaptació pels tributs propis i serà una part molt important la inversió en 

infraestructures d'utilitat social. 

 

Que respecte les activitats d'estiu de campus/piscina els ingressos obtinguts han estat superiors als aconseguits 

l'any anterior.  

 

En relació amb l'exercici present, insisteix en la necessitat de controlar la despesa corrent. 

 

Urbanisme. Sra. Sandra Domènech 

 

S'informa que s'està duent a terme la licitació per a l'adjudicació del contracte de construcció de les obres de 

l'edifici per a manifestacions festives i de caràcter cultural -altrament conegut com “La C”- en la seva primera 

fase. 

 

Que ja es disposa del model de les noves plaques de senyalització dels carrers amb la tipologia de lletra 

adequada i amb el color blau de l'escut de Campredó. 

 

S'informa de les gestions per dur a terme el projecte de recuperació de les muralles i trinxeres de la casa del 

Prat. S'ha constatat que no és possible acollir-nos a l'1% cultural. Va endavant en canvi el conveni amb la 

Fundació Pere Mata per a la neteja de les trinxeres i muralles. 

 

Que s'ha previst també millorar l'accés a la piscina construint un nou accés des de les moreres i que 

s'enderrocarà l'antic escenari de festes.  

 

Que s'han recuperat troncs de palmera per a un parc. 

 

Que es preveu millorar també amb recursos propis el passeig vora el camp de futbol recuperant aquest espai. 

 

Festes. Sr. Damià Grau. 

 

S'informa que les Festes van anar bé i ara cal saber si l'actual comissió continua o es regenera. Esperem saber 

properament la decisió que hauran de prendre. Consideren que actualment són poca gent i estan sopesant la 

implicació de noves persones amb voluntat de compromís al 100%. Estem pendents de les reunions que han de 

tenir i de la seva voluntat de reconduir el tema. Si finalment decidissin no seguir endavant hauriem de fer alguna 

cosa al respecte. En qualsevol cas, segons la seva decisió actuarem. 

 

Serveis.- Sr. Damià Grau. 

 

S'informa que s'ha dut a terme la connexió de serveis del mòdul de la llar d'infants. 
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Que s'han tallat els canyissars de les vores del camí de Tortosa-Amposta. Els propietaris han quedat més que 

contents. També hi ha hagut un escrit queixant-se de que a l’altura del Pont del Gas hi ha branques de tarongers 

de les finques veïnes que envaeixen el camí. Haurem de fer el corresponent requeriment. 

 

Que continuen els treballs de manteniment de la zona esportiva. S'ha netejat tot el perímetre. S'ha reparat la 

cistella de bàsquet. 

 

Es continua amb la millora de l'accessibilitat en carrers i espais públics: manteniment de voreres en condicions.  

També perquè les voreres s’han arranjat perquè facilitar l’acces dels vehicles als immobles reivindicació que es 

feia sentir des de fa molt temps. 

 

S'han reparat també les voreres del carrer Benicarló.  

 

Camins.- Sr. Damià Grau. 

 

S'informa que continuen les obres d'eixamplament del Camí de Soldevila amb la col·laboració de la comunitat de 

Regants. Ells posen la mà d'obra i la maquinària i nosaltres aportarem els materials. El desaigüe del camí 

quedarà soterrat i cada finca desaiguarà amb un tub que creua el camí.A l’alçada dels Pinets s’ha  realitzat 

també l’eixamplament de la corva existent. 

 

De la reunió pendent per tractar tema camí del Mas de la Missa. 

 

De la reunió també amb carreteres de la Generalitat per mirar de resoldre el tema del desaigüe de la carretera i 

la neteja dels vorals de la via de servei. S’ha acordat després d’inspeccionar-ho in situ que miraran de resoldre-

ho ells. 

 

De que s’està pendent del certificat de final d’obra de la pavimentació del Camí de la Torre per tal de justificar la 

subvenció obtinguda per part de la Diputació.  

 

Esports.  Sr. Damià Grau 

 

S’informa de diverses peticions per utilitzar les instal·lacions esportives de Campredó, una d’elles del Club 

Deportiu Tortosa. Es mirarà d’obtenir de les entitats beneficiades algun tipus de compensació. 

 

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

 

04.- DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DE RESOLUCIÓ DE LA 
PRESIDÈNCIA DE L'EMD D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 
3/2017, PER TANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE PARTIDES PERTANYENTS A LA 
MATEIXA ÀREA DE DESPESA. 
 
Per la presidència es dona compte a la Junta VeÏnal, a efectes del seu coneixement i ratificació, si s'escau, 
de la següent resolució: 
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[… Assumpte: Modificació pressupostària núm. 3/2017 per tansferència de crèdits entre partides 
pertanyents a la mateixa àrea de despesa. 

 
Atesa la necessitat de realitzar una transfrerència de crèdit entre aplicacions pressupostàries pertanyents a 
la mateixa àrea de la despesa amb l'objecte d'assumir despeses de les festes majors que inicialment 
s'havia previst que assumís, amb el finançament de la subvenció prevista nominativament a l'efecte en el 
pressupost d'aquesta EMD, l'associacció Comissió de Festes de Campredó.  
 

Atès que l'import de la referida subvenció, previst inicialment en un màxim de 12.000 euros, fou minorat 
com a conseqüència de l'anteriorment expressat en la quantitat de 6.396,70 € per la qual cosa l'import final 
de la subvenció convingut, ja justificat i transferit, fou de 5.603,30 €, amb la qual cosa existeix un saldo 
restant disponible de 6.396,70 € susceptible de ser transferit a altres partides pressupostàries. 
 
D'acord amb allò que preveuen els articles 179 i 180 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i els articles 40, 41 i 42 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, mitjançant el qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisé de l'esmentaada 
llei, així com les bases d'execució del pressupost de l'EMD, i vist així mateix l'informe de la Secretaria-
Intervenció. 
 
Per tot el qual, i d'acord amb les facultats d'aquesta Presidència 
 
HE RESOLT 
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient núm 3/2017, de modificació del pressupost de l'EMD mitjançant 

transferència de crèdit entre partides, amb el següent detall: 
 
Transferències positives 
 

FUN ECON DESCRIPCIÓ EUR 

330 226-093 Despeses diverses fires i festes 6.396,70 € 

 

Transferències negatives 
 

FUN ECON DESCRIPCIÓ EUR 

338 480-03 Conveni associació Comissió de Festes 6.396,70 € 

 

SEGON.- Anotar a la comptabilitat pressupostària aquesta modificació, als efectes precedents. 

 
TERCER.- Donar compte d'aquesta resolució a la Junta Veïnal de l'EMD, per al seu coneixement i 

ratificació, si s'escau, en la propera sessió que celebri. ...] 
 

La Junta Veïnal queda assabentada del contingut de la transcrita resolució i n'acorda ratificar 
el seu contingut. 
 

Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l'ordre del dia de la 
sessió: 
 
05.- DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DE RESOLUCIÓ DE LA 
PRESIDÈNCIA PER LA QUAL S'APROVÀ LA SUBSCRIPCIÓ D'UN CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, L'AJUNTAMENT 
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D'AMPOSTA, L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA I L'ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA 
DE CAMPREDÓ PER A LA CREACIÓ D'UN PROJECTE D'ELABORACIÓ D'UNA RUTA 
HISTÒRICO-CULTURAL SOBRE LA BATALLA DE L'EBRE. 
Pel President es dona compte la Junta Veïnal de que en data 26 de juliol de 2017 va 
dictar resolució amb el següent contingut literal: 

[Resolució per la qual s'aprova la subscripció d'un conveni de col·laboració entre la 
Universitat Rovira i Virgili, l'Ajuntament d'Amposta, l'Ajuntament de l'Aldea i l'Entitat 
Municipal Descentralitzada de Campredó per a la creació d'un projecte d'elaboració d'una 
ruta històrico-cultural sobre la Batalla de l'Ebre. 

Vist el conveni de referència que figura annex a aquesta resolució. 
 

HE RESOLT 
 

 PRIMER.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili, 
l'Ajuntament d'Amposta, l'Ajuntament de l'Aldea i l'Entitat Municipal Descentralitzada de 
Campredó per a la creació d'un projecte d'elaboració d'una ruta històrico-cultural sobre la Batalla 
de l'Ebre el qual s'adjunta com annex a aquesta resolució. 

 

 SEGON.- Aprovar la despesa que comporta, per import de 1265 €, amb càrrerc al pressupost de 
l'EMD. 

 

 TERCER.- Procedir a la signatura de l'esmentat conveni en representació de l'EMD de 
Campredó. 

 

 QUART.- Donar compte d'aquesta resolució a la Junta Veïnal de l'EMD, i sol·licitar la ratificació 
d'aquesta en la propera sessió que celebri. ] 

 

Segueix la trascripció del document annex a l’esmentada resolució: 
 

[… CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, LA FUNDACIÓ DE 
LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, I L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA, AJUNTAMENT DE L’ALDEA I 
ENTITAT DESCENTRALITZADA MUNICIPAL DE CAMPREDÓ PER A LA CREACIÓ D’UN PROJECTE 
D’ELABORACIÓ D’UNA RUTA HISTÒRICO-CULTURAL SOBRE LA BATALLA DE L’EBRE.  
 
PARTS  
 
D’una part, el Sr. Josep Anton Ferré Vidal, que actua en la seva doble condició de rector de la 
Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV) en virtut del seu nomenament pel Decret 72/2014, 
de 27 de maig (DOGC 6633, de 29 de maig de 2014), que representa aquesta institució, amb 
domicili al carrer de l’Escorxador, s/n, codi postal 43003 de Tarragona, i NIF Q-9350003-A, 
d’acord amb les competències que preveu l’article 66 de l’Estatut de la URV, aprovat pel Decret 
202/2003, de 26 d’agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de 2003), i modificat per l’Acord 
GOV/23/2012, de 27 de març (DOGC 6100, de 2 d’abril de 2012); i de president de la Fundació 
de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, FURV) segons l’article 37.5 de l’Estatut de la URV. 
La FURV té el domicili al carrer Escorxador s/n, 43003 Tarragona, amb CIF G43581321.  
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I de l’altra, el Sr. Adam Tomàs i Roiget, Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta, elegit com a tal en 
sessió constitutiva plenària d’aquest Ajuntament en data 13 de juny de 2015, el qual intervé en 
aquest acte en representació de l’Ajuntament de l’Aldea, en virtut del previst a l’art. 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. L’Ajuntament d’Amposta té domicili 
a la Plaça de l’Ajuntament, 2 – 4, 43870 i el seu CIF és P4301400J.  
 
I de l’altra, el Sr. Daniel Andreu i Falcó, Alcalde de l’Ajuntament de l’Aldea, elegit com a tal en 
sessió constitutiva plenària d’aquest Ajuntament en data 13 de juny de 2015, el qual intervé en 
aquest acte en representació de l’Ajuntament de l’Aldea, en virtut del previst a l’art. 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. L’Ajuntament de l’Aldea té el 
domicili a l’Av, Catalunya s/n, 43896 de l’Aldea i el seu NIF P4318400A  
 
I de l’altra, Damià Lluís Grau i Arasa, Alcalde-President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Campredó (Baix Ebre), en virtut del seu nomenament L’EMD de Campredó té el domicili a Carrer 
Escardó Valls s/n, 43897 de Campredó, i el seu CIF és P4300082G.  
 
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat jurídica necessària per a aquest acte.  
 
ANTECEDENTS  
 
1. La URV és una institució dedicada a la prestació del servei públic de l’educació superior i de la 
investigació, mitjançant la docència, la recerca i l’extensió  u niversitària. 

 
2. La FURV, segons l'article 37 de l'Estatut de la URV i el conveni subscrit entre la FURV i la 
URV l'11 de maig de 2000, és l'entitat encarregada per la URV per gestionar els contractes i 
convenis de recerca i desenvolupament, assessorament i prestació de serveis amb les 
empreses i entitats públiques i privades que preveu l'article 83 de la Llei orgànica 
d'universitats. La FURV té com un dels seus objectius específics, segons els mateixos 
articles, promoure i fomentar els contractes i convenis de recerca, innovació i prestació de 
serveis entre el personal acadèmic, serveis, departaments, escoles i facultats, i entitats 
públiques o privades , o amb persones físiques.  
 
3. Els Ajuntaments d’Amposta, l’Aldea i l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, són 
entitats locals reconegudes en la legislació sobre règim local, que entre les seves atribucions 
els correspon la promoció de la cultura i, la informació i promoció de l’activitat turística 
d’interès i àmbit local.  
 
4. Tant la URV, la FURV com els Ajuntament d’Amposta, Ajuntament de l’Aldea i L’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Campredó (a partir d’ara, EMD Campredó)estan d’acord a 
establir unes relacions de col·laboració entre totes quatre entitats per investigar fonts 
d’informació històrica per a crear unes rutes històrico-culturals els espais de la batalla de 
l’Ebre en les esmentades poblacions.  

 
Així, doncs, formalitzem aquest conveni d’acord amb les següents:  
 
CLÀUSULES  
 
1. La URV i els Ajuntament d’Amposta, Ajuntament de l’Aldea i l’EMD Campredó col·laborarem 
en àmbits d’interès comú establint convenis específics quan s’escaigui. Aquests convenis 
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específics es gestionaran a través de la Fundació URV. La proposta consisteix buscar informació 
sobre les accions que es van realitzar durant la Batalla de l’Ebre a l'esmentat poble. 
 
A partir de la informació recollida se signaran els convenis específics per a cada actuació i es 
realitzarà un pre-projecte, valorat, en que s’especificarà la ruta específica, marcar geogràficament 
els punts d’interès i es donaran recomanacions per la instal·lació dels punts informatius així com 
altres alternatives tecnològiques alternatives; en l’acabament del conveni es lliurarà un projecte 
on estiguin reflectits tots aquest aspectes.  
 
L’objectiu és, finalment tenir la suficient informació sobre les accions realitzades per poder crear 
una ruta turística i històrica dels esmentat fets així com un projecte on hagin representats els 
punts d’interès històric.  
 
2. Totes quatre entitats ens comprometem a intercanviar informació sobre les activitats d’interès 
mutu que cadascuna dugui a terme a través dels mecanismes que s’estableixin amb aquesta 
finalitat. 
 
Els Ajuntaments d’Amposta i de l’Aldea i la EMD de Campredó es comprometen a aportar un total 
de 9.000€ (IVA inclòs) com a despeses per la realització de les tasques esmentades en el punt 1 
de la següent manera:  
 
Ajuntament d’Amposta 5.756€  
Ajuntament de l’Aldea 1.979€  
EMD Campredó 1.265€  
 
El pagament d’aquestes quantitats es faran efectives mitjançant una transferència bancària a 
l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., amb adreça a plaça Antoni Maura, 6 -08003 
Barcelona, amb número de compte ES94 0182 6035 4802 0160 5709, a nom de la FUNDACIÓ 
URV, contra factures emeses per la FURV com a màxim a 31/12/2017.  
 
La URV i la FURV col·laboren amb els Ajuntaments d’Amposta i de l’Aldea i la EMD de 
Campredó en realitzar les tasques d’investigació i posant a disposició de les parts, però 
conservant la titularitat, tota la informació investigada així com totes les fonts originals adquirides 
i/o recuperades com poden ser documents, fotografies o qualsevol altre material.  
 
3. Aquest conveni és vigent des del moment de la seva signatura i té una durada d’1 any 
prorrogable anualment, mitjançant una addenda, per un període màxim de 4 anys 
 
4. Qualsevol de les parts pot denunciar aquest conveni comunicant-ho per escrit a l’altra amb dos 
mesos d’antelació a la data establerta per a la seva expiració. En tots els casos s’han de finalitzar 
totes les tasques i compromisos previstos en els convenis específics vigents en el moment de la 
denúncia o modificació del present conveni. 
 
5. En supòsit de litigi entre les parts, discrepància o reclamació que resulti de l’execució o 
interpretació del present conveni, les parts ens comprometem a resoldreho, sempre que sigui 
possible, de manera amistosa. En cas contrari, és competència dels jutjats i tribunals de 
Tarragona. 
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6. La confidencialitat de les dades i el tractament de la informació estan protegits per la legislació 
sobre protecció de dades de caràcter personal. Les parts ens comprometem a respectar la 
legislació sobre protecció de dades de caràcter personal en tot allò que sigui d’aplicació a la 
informació objecte d’aquest conveni. 
 
7. En cas que es desitgi fer publicitat dels resultats o conclusions del Projecte, de forma 
associada al nom de la URV, caldrà comunicar-ho a la Universitat, a través de la FURV amb 
antelació suficient. El vicerectorat de la URV competent en temes de transferència, d’acord amb 
les parts, verificaran el contingut, la forma i l’oportunitat temporal de la publicitat esmentada 
 
8. Les Parts declaren que en l’execució del Projecte no es realitzen activitats que impliquin 
contacte habitual amb persones menors d’edat, en compliment de la 15 la Llei 26/2015 de 
modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.  

 

I, en prova de conformitat, signem aquest conveni per quintuplicat i en català, en el lloc i la data 
esmentats més avall.  

 

Tarragona, ....... de .................... de 2017 
 

El Rector de la Universitat Rovira i Virgili i President de la Fundació URV: Josep Anton Ferré Vidal 
/ L’Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta: Adam Tomàs i Roiget / L’Alcalde de l’Ajuntament de 
l’Aldea: Daniel Andreu i Falcó / L’Alcalde de l’EMD de Campredó: Damià Lluís Grau i Arasa ...] 
 

La Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, queda assabentada 
del contingut de l’esmentada resolució i document annex i, per unanimitat dels seus 
membres, n’acorda la seva ratificació íntegra. 
 

Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l'ordre del dia de la 
sessió: 
 
06.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L'EMD 
DE CAMPREDÓ CORRESPONENT A L'EXERCICI 2016. 
 

Pel President es proposa a la Junta Veïnal l'aprovació de la següent proposta d'acord: 

[Atès que fou elaborat per la Intervenció d'aquesta Entitat el Compte General de  
l'exercici 2016, el qual posà de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 
financer, patrimonial i pressupostari i conté el conjunt de documentació bàsica, 
complementària i annexos. 

Atès que el compte general fou informat de conformitat per la Comissió Especial de 
Comptes en sessió de data 17 de juliol de 2016, havent restat exposat al públic pel 
termini de quinze dies, comptats a partir de la inserció del corresponent edicte en el BOP 
de Tarragona, la qual tingué lloc en el núm. 163, de data 23 d'agost de 2017, havent 
restat exposat també durant aquest període en el tauler d'anuncis de l'EMD. 
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Resultant que transcorregut l'esmentat termini, i vuit dies més, no consta que s'hagi 
formulat al Registre General d'aquesta EMD cap reclamació, al·legació o observació. 
 

Vist allò que preveuen els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la 
Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en 
relació amb la tramitació i el contingut del Compte General. 
 
A la Junta Veïnal de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó proposo l'adopció 
dels següents  
 
ACORDS: 
  
Primer.- Aprovar els estats i comptes que integren el compte general de l'Entitat 
Municipal Descentralitzada de Campredó corresponents a l’exercici 2016, l'anàlisi dels 
quals figura en l'informe de la Secretaria-Intervenció, integrats pels següents documents 
que figuren a l'expedient: 
 
1.   Documentació principal: 
 
- Balanç de situació. 
- Compte de resultat econòmic patrimonial. 
- Estat de liquidació del pressupost. 
- Memòria. 
 
 
2. Documentació complementària: 
 
- Actes d'arqueig de les existències en caixa a final d'exerci de la pròpia entitat local. 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a 
  favor de l’entitat local, a fi d’exercici. 
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 
 
Segon.- Retre els esmentats estats comptes constitutius del compte general de l’EMD de 
Campredó, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2016, a la Sindicatura de 
Comptes, d’acord amb el que determinen els articles 208 a 212 del TRLRHL.] 
 
La Junta Veïnal, amb l'abstenció dels tres vocals del grup del PdeCAT i els sis vots a 
favor dels vocals del grup d'ERC, entre els quals el President, acorda aprovar la transcrita 
proposta. 
 
Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l'ordre del dia de la 
sessió: 
 
07.- PROPOSTA D'ACORD PER A L'APROVACIÓ DE L'ADOPCIÓ DE LA BANDERA DE 
L'EMD DE CAMPREDÓ. 
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Pel President es proposa a la Junta Veïnal l'aprovació de la següent proposta d'acord: 
 
[La Junta Veïnal, en sessió del dia 21 de juliol de 2016, va prendre l’acord d’iniciar l’expedient per 
tal de disposar de la bandera oficial de l'EMD de Campredó d'acord amb allò que preveu el 
Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre dels 
ens locals de Catalunya, sol·licitant-se a aquest efecte a la Direcció General d’Administració 
Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya l'assitència tècnica que 
preveu l'art. 39.3 de l'esmentada norma per a l'el·laboració de la corresponent proposta 
vexil·lològica. 
 
S'ha elaborat mitjançant la referida assistència tècnica  la proposta de banderar a adoptar per 
l'EMD de Campredó. 
 
D’acord amb allò que preveu l'art. 40.1 del decret 139/2007, pel qual es regulen la denominació, 
els símbols i el registre dels ens locals de Catalunya, i en base a l’acordat per la Junta Veïnal de 
l’EMD en sessió de data 25 de maig de 2017, ha estat sotmesa la referida proposta de bandera a 
informació pública pel període de trenta dies hàbils comptadors des de la data d’inserció del 
corresponent anunci en el DOGC, el qual ha estat publicat en el número 7404, de data 4 de juliol 
de 2017, a efectes que durant l’esmentat termini l’expedient pogués ser examinat pels interessats 
i presentar aquests, en el seu cas, les reclamacions i/o al·legacions que consideressin pertinents. 
L'anunci, amb la proposta de bandera, ha restat igualment exposat durant el mateix període en el 
tauler d'anuncis de l'entitat, restant així mateix accessible mitjançant el web institucional de l'EMD 
«www.campredo.cat». 
 
En l'esmentat període d'informació pública no s'han formulat reclamacions ni al·legacions a 
l'expedient, per la qual cosa a la Junta Veïnal de l'EMD de Campredó proposo l'adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar, en base a l'expedient tramitat a l'efecte, l’adopció de la bandera de l'EMD de 
Campredó, d’acord amb la proposta vexil·lològica que consta en aquest, amb la descripció 
següent:  
 
"Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres d’ample (2 x 3), blanca, amb tres 
faixes, vermella la superior, verd clar la central i blau fosc la inferior, cadascuna de gruix 
1/6 de l’alçària del drap, posades la primera a 5/36 de la vora superior, la segona 
equidistant de les vores superior i inferior, i la tercera a 5/36 de la vora inferior; i amb un 
pal blanc, d’amplària 2/9 de la llargària del drap, a la vora del vol." 
 
Segon.- L'executivitat d'aquest acord quedarà supeditada a l'oficialització prèvia d'aquest i per 
tant a la seva aprovació definitiva, inscripció en el Registre d’ens locals de Catalunya i publicació 
al DOCG d'acord amb allò que disposa el Decret 139/2007, de 26 de juny. 
 
Tercer.- Trametre aquest acord juntament amb l’expedient administratiu al Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge per tal de que es procedeixi a la seva 
tramitació fins la seva aprovació definitiva i fins la vigència i executivitat dels acords d’adopció de 
la bandera de l'EMD de Campredó. ...] 
 

http://www.campredo.cat/
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La Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, per  unanimitat  dels seus 
membres que suposa l'assoliment el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la corporació, acorda aprovar la transcrita proposta. 
 

 -II- 
SEGUIMENT I CONTROL 

 

Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l'ordre del dia de la 
sessió: 
 
08.- MOCIONS DE GRUPS POLÍTICS 
 

08.1 MOCIÓ DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I 
CAMBRILS (I DE RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS 
POLICIALS I D’EMERGÈNCIES).- 
 
Pel portaveu del grup del PDeCAT es dona lectura al contingut de la moció: 
 

[… Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost de 
2017, van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i van produir una 
sensació de por i alarma entre la nostra societat. 
 

La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia 
Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, juntament amb 
molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la posterior 
detenció i desarticulació dels terroristes causants de l’atac. 
 

Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així com 
la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o religió. 
 
Per tot això, l’EMD de Campredó proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.‐  Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les 
ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic. 
 
SEGON.‐  Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i Ia 
barbàrie arreu del món i a casa nostra. 
 

TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les seves 
famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social. 
 

QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d’emergències, 
seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van saber 
complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que la 
policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma immediata, en les reunions dels 
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grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, per assegurar la 
més eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de l’Estat. 
 

CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat de 
la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels valors 
que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures. 
 

SISÈ.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió 
social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la 
inclusió de la societat. …] 
 

La transcrita moció és aprovada per unanimitat dels membres de la Junta Veïnal. 
 

Seguidament es passa a tractar el darrer dels punts inclosos en l'ordre del dia: 
 
09.- PRECS I PREGUNTES 
 
- El Sr. Àngel March pregunta si se li pot informar de qui és el redactor del projecte de recuperació de les 

muralles de la Casa del Prat? 

 

El Sr. Damià Grau manifesta que ha estat l'arquitecte Xavier Rollan. 

 

- El Sr. Àngel March pregunta si es coneix ja el balanç d'ingressos i despeses de les activitats del campus i 

piscina d'estiu? 

 

El Sr. Josep Esquerré respon que  s'està ultimant el càlcul d'ingrressos i despeses però a resultes de l'increment 

de les despeses de personal el resultat serà lògicament, en alguna mesura, deficitari. 

 

El Sr. Damià Grau manifesta que aspirem a reduir el dèficit però reduir-lo totalment és del tot impossible. 

 

- El Sr. Diego Castells pregunta per l'existència, al Camí de Salva-aigües d'arbres, que envaeixen amb les seves 

branques aquest camí. 

 

El Sr. Damià Grau manifesta que s'estan fent els corresponents requeriments i que li consta que ja s'han podat 

alguns arbres. Estem fent  i farem els requeriments que calgui. Tot i així s'ha de tenir en compte que hi ha també 

camins que són veïnals i correspon fer-ho directament als veins.  

 

- El Sr. Diego Castells comenta que va a anar al bar de les instal·lacions esportives i el va trobar tancat amb tot 

de menjar llençat al terra. 

 

El Sr. Damià Grau manifesta que es una circumstància que no podem controlar si algú ha deixat menjar al terra o 

n'ha portat per donar de menjar als gatets donat que es pot accedir fàcilment a les referides instal·lacions. 

 

- La Sra. Txus Colomé manifesta per la recollida de les fulles que cauen de les moreres i altres arbres i que 

s'acumulen al terra. 
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El Sr. Damià Grau manifesta que hi ha una manca d'actuació dels serveis de neteja en general, els quals estan 

col·lapsats i sense maquinària i mitjans adequats. Això ha afectat a la neteja de la illa de contenidors i ha afectat 

també a la recollida de restes vegetals. És el resultat de la situació de bloqueig del contracte de neteja de 

l'Ajuntament que està esgotat i fins que hi hagi un nou contracte amb unes altres condicions. Insistirem en que 

ho recullin i netegin adequadament.  

 

Finalment, el Sr. Emigdi Subirats efectua un prec demanant que consti  en acta la condemna per les detencions 

de membres del Govern que s'han produït en diverses conselleries de la Generalitat com a conseqüència de 

l'actuació de les forces de seguretat de l'Estat i de la Fiscalia en evitació del referèndum convocat per al proper 1 

d'octubre. 

 

Aquest prec es secundat pel President i aprovat per unanimitat de tots els membres de la Junta Veïnal. 

 

---ooOoo---  
  

I essent les nou hores i trenta minuts i no havent-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió  
de la qual, com a secretari, estenc aquest acta. 
 
El Secretari        Vist-i-plau 
         El President 


