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7 / 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 VINT-I-
SET DE SETEMBRE DE DOS MIL DIVUIT prèvia 
convocatòria girada a l’efecte, es reuneixen, en 
primera convocatòria, a Les antigues escoles de 
Font de Quinto, 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 19 de 
juliol  i extraordinària, de data 8 d’agost. 
3.- Informes de la Presidència.  
4.- Dació de compte i ratificació de resolucions de la Presidència de l'EMD per la qual s’aprova la 
certificació núm. 6 (final) de l'obra de l'edifici per a manifestacions festives i de caràcter cultural – 
fase primera.  
5.- Dació de compte i ratificació de resolució de la Presidència de l’EMD per la qual s’encarrega la 
direcció facultativa de l’obra edifici per a manifestacions festives i de caràcter cultural – fase 
segona.  
6.- Aprovació, si s’escau, del compte general de l’EMD de Campredó corresponent a l’exercici 
2017.  
7.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació de la taxa de l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació del domini públic amb 
materials de construcció.  
8.- Proposta d’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
l’ocupació del domini públic del recinte de Festes.  
9.- Proposta d’adhesió al nou acord marc de subministrament de gas natural (expedient 2018.02-
D1) del CCDL-ACM amb vivència de l’1 d’octubre de 2018 fins el 30 de setembre de 2019.  
10.- Proposta de declaració de suport al Projecte Baix Ebre Avant, que desenvolupa el Consell 
Comarcal del Baix Ebre en el marc del projecte “Treball a les 7 Comarques”.  
 

 -II-  
SEGUIMENT I CONTROL  

11.-  Mocions de grups polítics:  
11.1.-  Moció amb motiu del primer aniversari de l'1 d'octubre. 
12.- Precs i preguntes.  
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El president obre la sessió, agraint la presència del públic assistent,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, ORDINÀRIA, DE DATA 19 DE JULIOL  I EXTRAORDINÀRIA, DE DATA 8 
D’AGOST. 
 
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 19 de juliol de 2018, i extraordinària de data 
8 d'agost 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 temes: 
 

− S’informa de l'estat de les negociacions per a la signatura d'un nou conveni que regula les 
relacions entre l'Ajuntament de Tortosa i l'EMD de Campredó. S'hauria d'haver convocat 
ja la taula negociadora i encara no s'ha fet. S'acaba el temps i no seria desitjable entrar en 
una situació de conveni prorrogat. Correspon a l'Ajuntament de Tortosa la realització de la 
convocatòria fet que venim reclamant de forma reiterada. 

 

− De la situació esdevinguda pels moviments de terres duts a terme per Sr. Víctor Querol en 
terrenys immediats al carrer Solicrú. S'han efectuat moviments de runa sense el permís 
corresponent. Entre la runa s'han detectat fragments d'uralita, circumstància que ha 
motivat l'alteració dels veïns donada la perillositat d'aquest material. Es va aixecar la 
corresponent acta per part de la Guàrdia Urbana i s'ha efectuat un requeriment al 
propietari dels terrenys perquè retirés la runa i les restes d'uralita. Es va convocar 
posteriorment una reunió amb la resta de propietaris afectats. El propietari del terreny on 
s'han dut a terme els moviments de runa ha reconegut i assumit haver comés un error en 
haver dut a terme aquesta actuació i s'ha compromès a acatar el requeriment que se li ha 
fet retirant la runa i els elements d'uralita que hi puguin haver. Per part de l'EMD s'ha 
actuat mirant de serenar i calmar els ànims en un conflicte veïnal que estava pujant de to. 

 

− Dels actes commemoratius que es duran a terme el propers dies 30 de setembre i 1 
d'octubre en què es complirà un any de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. 
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Governació.- Sr. Gerard March. 
 
El Sr. Gerard March manifesta que s'ha demanat a la Policia Local la realització d'un estudi per 
tal de reordenar les zones d'aparcament del carrer Don Àlvaro. 
 
Que s'ha rebut ja peticions de diverses empreses per tal de fer promoció i difusió de les seves 
activitats mitjançant l'e-bando. 
 
Que també es voluntat  donar publicitat de les diferents ofertes de treball que ens arribin a fi de 
que aquestes tinguin el màxim abast possible. 
 
Esports i Joventut 
 
S’informa que s'ha iniciat la pretemporada de futbol de la Unió Esportiva Campredó, havent 
aconseguit formar un total de cinc equips. el major nombre fins ara, per la qual cosa estem molt 
contents i satisfets del profit que estem traient de les nostres instal·lacions esportives i de la bona 
oferta esportiva que s'està generant. 
 
Que s'han tingut contactes amb el Club de Rem sobre la possibilitat d'establir una col·laboració 
que possibiliti l'ús de les seves instal·lacions, entre les quals un gimnàs molt ben equipat, per part 
dels esportistes campredonencs. 
 
Cultura i Patrimoni. Sr. Emigdi Subirats. 
 
S'informa que el passat divendres,  28 de setembre, va tenir lloc la presentació de la restauració 

dels quadres del pintor Francesc Llop ubicats a la Sala d'Art Francesc Llop de Campredó duta a 

terme per l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. La presentació va anar a càrrec 

de la coordinadora de la Unitat de Conservació i Restauració i de  la Tècnica responsable del 

projecte.  

 

Que hem de felicitar l'Àngela Querol, filla de l'ex regidora Cinta March, pel premi del concurs de 

relats breus del seu institut que li ha comportat  ser inclosa al projecte biblioteques de Catalunya. 

 

De que continuen les activitats del club de lectura a la Biblioteca de Campredó amb l'obra 

“Salabror de Riu” de l'escriptor Baltasar Casanova. Qualsevol persona amb inquietuds culturals 

és ben rebuda. 

 

Que s'han inaugurat a la Torre de Campredó uns plafons explicatius de la Batalla de l'Ebre, 

episodi més mortífer de la Guerra Civil espanyola posant de relleu i creant una ruta explicativa 

del tram sud d'aquesta, projecte en el que es col·labora amb les poblacions de l'Aldea i Amposta. 

Així mateix, a l'interior de la torre de Font de Quinto s'ha dut a terme un petit projecte 

d'interpretació ubicant-hi la figura d'un soldat de la brigada internacional “La Marsellesa”. També 

s'han recuperat i posat en valor les trinxeres de la Casa del Prat. Tot això culminarà el proper 

mes de novembre en que es commemorarà el 80è. Aniversari del final de la Batalla de l'Ebre. 
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Ensenyament.-  Sr. Damià Grau.   
 
Informa del començament del nou curs escolar al col·legi Port Rodó.  S'han habilitat dos sorrals 
per que hi puguin jugar els xiquets i un camp de vòlei al pati. També s'ha posat a punt el 
menjador escolar i s'ha efectuat la neteja d'herbes del pati. 
 
Pel que fa a la llar d'infants arrenquem amb 5 alumnes i 3 més en reserva. Estem a punt per tant 
de complir les expectatives i assolir el nivell màxim de places. Podem dir per tant que estem 
davant un projecte consolidat. 
 
Que també s'ha tingut una reunió amb l'AMPA per mirar d'establir-ne una col·laboració en les 
seves activitats, especialment en allò que fa referència al menjador escolar, activitat que dut al 
seu cost sempre està a la vora de resultar deficitària. Es difícil modificar l'assignació 
pressupostària a aquesta activitat però hem de fer allò que calgui perquè no es perdi el servei. 
També es mirarà de col·laborar en la realització de les activitats esportives extra-escolars al pati: 
escacs, ping-pong, voleibol, etc. 
  
Comerç, treball i promoció.  

Informa el Sr. Damià Grau de les campanyes per promoure l'ocupació i la inserció laboral de 

persones amb dificultats per trobar feina que es duen a terme amb el suport de la tècnica 

d'ocupació del Consell Comarcal del Baix Ebre. Es important per a aquesta finalitat la 

col·laboració de les empreses. Des de l'EMD també fem difusió entre la ciutadania de les 

diferents ofertes de treball que es van rebent. 

 

Que s'està començant a treballar en la nova edició de la fira Mestràlia, que tindrà lloc els dies 5, 

6 i 7 de juliol de 2019. 

 

Que es durà a terme també la campanya “Campredó viu” de promoció institucional. 

 

Benestar social i salut.- Sra. Roser Bel. 

 
Informa que es farà una sessió informativa per part de representants de l'Institut Català de 
l'Acolliment i de l'Adopció amb la finalitat de promoure, difondre  i sensibilitzar en l’acolliment 
familiar / adopció de menors.  
 
Que s'ha demanat que es desplaci a Campredó l'autobús de donació de sang. 
 
Festes.- 
 
S'informa que  l'actual Comissió de Festes ha decidit no continuar i s'haurà de constituir una nova 
comissió de festes. S'han convocat reunions a l'efecte. Esperem que hi hagi gent interessada en 
formar part de la nova comissió. Agraïm a la comissió de festes sortint el treball realitzat. 
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Hisenda.  Sr. Josep Esquerré.  

 
Informa que s'està treballant ja en l'elaboració del pressupost de l'entitat per al 2019, amb una 
previsió que estigui al voltant dels 520/550 mil euros. Contemplem una inversió molt important a 
càrrec del PAM però  considerem igualment necessària una millora en el finançament de les 
inversions per part de l'aportació de l'Ajuntament de Tortosa.  
 
Pel que fa als ingressos els imports es mantenen a preus assequibles. Centrarem els esforços en 
cobrar les subvencions pendents. 
 
Pel que fa les inversions previstes destaquem la millora de la pavimentació del camí del Ranxero 
i l'adquisició d'un vehicle necessari per als serveis de l'EMD. La resta ho destinarem a altres 
inversions. 
 
Urbanisme. Sr. Roger Ripoll. 
 
Informa de que han començat els treballs d'execució de la segona fase de les obres de l'edifici 

per a manifestacions festives i de caràcter cultural (altrament conegut com “La C”) a càrrec de 

l'empresa Also Casals i que el termini d'execució de les obres és de 105 dies per la qual cosa es 

preveu el seu acabament a primers de l'any 2019. 

 

− De l'enderroc de l'escenari de l'antic recinte de Festes i la remodelació de la zona jove i 

zona de lleure. 

− Que per part de l'Ajuntament de Tortosa, i una vegada tingudes les corresponents 

reunions, s'ha donat llum verda des d'urbanisme per mirar de solucionar el tema de la cessió de 

terrenys de particulars destinats a vials que possibiliti actuar per dur a terme la urbanització dels 

carrers Solicrú i Sant Lluís.  

 

Serveis.  

S'informa de que s'està a punt de posar en marxa el nou servei de neteja i recollida de residus 

urbans. L'inici serà gradual. Es preveu també la incorporació de nova maquinària. Fins ara el 

servei es venia prestant amb dificultats. Ara es preveu que amb la incorporació de més 

maquinària el servei es pugui prestar en millors condicions. Demanarem el reforç de la neteja de 

carrers i de diverses zones com el recinte esportiu i la plaça. Es durà a terme també un canvi  i 

renovació de tot el sistema de contenidors i camions de recollida.  

 

Que s'està mirant d'instal·lar una font al recinte poliesportiu. 

 

 

 

 



 

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 

 

Camins. 

S'informa que s'està projectant la renovació del ferm del camí del Ranxero fins el barranc dels 

Pixadors. 

Que s'ha de reparar també el pont de la masia de Mauri i quan tanqui el canal es farà una 

reptació més a fons. 

 

Que la comunitat de regants ha comunitat que en els propers quinze dies durà a terme la sega 

de vegetació adjacent a canals i séquies. 

 

Que amb recursos propis es durà a terme la neteja de camins (Segura, Salva-aigües, Despax). 

 

Que s'està duent a terme la millora dels senyals indicadors  tant de Font de Quinto  com de 

Campredó. 

 
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 LA QUAL S’APROVA LA CERTIFICACIÓ NÚM. 6 (FINAL) 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 27 de 
juliol de 2018: 
 
APROVACIÓ DEL CERTIFICAT D'OBRA NÚM. 6 – LIQUIDACIÓ, 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 de CULTURAL – FASE PRIMERA”.  
  
Vist el certificat núm. 6 - liquidació, de data 26/07/2018, 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, que 
inclouen les variacions en el número d’unitats realment executades sobre les previstes en els 
amidaments del projecte i els preus contradictoris aprovats per la junta veïnal en sessió del 
passat 19 de juliol de 2018, sense suposar un increment de la despesa superior al 10 % del preu 
primitiu del contracte.  
  
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,   
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HE RESOLT  
  
PRIMER.- Aprovar el certificat núm. 6 - liquidació corresponents a l'execució de l'obra “EDIFICI  
PER A MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – FASE PRIMERA” , per 
l’import de 20.353,36 € (16.820,96 € import net + 3.532,40 € en concepte d’IVA al tipus vigent del 
21%) així com  la factura corresponent.  
   
SEGON.- Reconèixer l’obligació, condicionadament a l’existència i disponibilitat de crèdit 
pressupostari adequat i suficient, a favor de TECASS OBRES, SL, contractista de la referida 
obra, i ordenar-ne el pagament per l’import referit, sempre que es compleixi l’anterior 
condicionament, amb càrrec 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.- DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE L’EMD 
PER LA QUAL S’ENCARREGA LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA EDIFICI PER A 
MANIFESTACIONS FESTIVES I DE CARÀCTER CULTURAL – FASE SEGONA.  
 
Pel Sr. President es dona compte a la Junta Veïnal de la següent resolució: 
 
En us de les competències que resulten d'allò que preveu la disposició addicional segona de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.  
  
HE RESOLT :  
  
Aprovar la despesa i adjudicar el contracte les característiques del qual seguidament es detallen:  
  
Tipus: Contracte de Serveis.  
  
Objecte: Contractació d'un servei d'assistència tècnica per a dur a terme la direcció facultativa de 
les obres compreses al projecte “Edifici per a manifestacions festives de caràcter cultural – fase 
segona”.  
  
Procediment: Contracte menor d'acord amb l'article 118 de la Llei 9/2017. de 8 de novembre, de 
contractes del Sector Públic.  
  
Adjudicatari:  Àrea 55 arquitectura, SLP, amb CIF B43951813  
  
Import de l'adjudicació:  
  
Import net (IVA no inclòs)       8.184,22 €  
IVA (21%):                              1.718,69 €  
Despesa total (IVA inclòs):     9.902,91 €  
  
Partida pressupostària :        920-227.99   ...] 
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La Junta Veïnal en queda assabentada. 
 
Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l'ordre del dia de la sessió: 
 
06.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’EMD DE CAMPREDÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017.  
 
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 
2017, 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 30 de maig de 2018, 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. 133, de data 10 de juliol de 2018, havent restat exposat també durant aquest 
període en el tauler d'anuncis de l'EMD. 
 
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 2017, 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'exercici 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. 
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Segon.- Retre els esmentats estats comptes constitutius del compte general de l’EMD de 
Campredó, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2017, a la Sindicatura de Comptes, 
d’acord amb el que determinen els articles 208 a 212 del TRLRHL.... ] 
 
La Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, per unanimitat dels seus 
membres, acorda aprovar la transcrita proposta i, conseqüentment, adoptar els acords continguts 
en aquesta. 
 
Seguidament es passa a tractar els següents punts inclosos en l'ordre del dia de la sessió: 
 

07,08,08BIS.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIONS  
D'ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TAXES: 

 
Previ acord unànime de tots els membres presents la Junta Veïnal acorda incloure a l'ordre del 

dia el punt 08bis per a l'aprovació de la taxa per la utilització d'espais en edificis i equipaments de 
l'EMD, el qual no s'havia inclòs per omissió en la confecció de l'ordre del dia.  

 
07 - TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, 

RUNES, SACS, CONTENIDORS, TANQUES, BASTIDES, CAVALLETS, PUNTALS, CASETES 
D’OBRA, GRUES, MUNTACÀRREGUES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES O 

SIMILARS.  
 
Per la Presidència es proposta a la Junta Veïnal de l’EMD l’adopció dels acords continguts en la 
següent proposta: 
 
[ ... La Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, acorda:  
  
PRIMER.- la modificació en els termes que figuren l'annex d’aquest acord de  
  
- Taxa per ocupació del domini públic amb materials de construcció, runes, sacs, contenidors, 
tanques, bastides, cavallets, puntals, casetes d’obra, grues, muntacàrregues i altres instal·lacions 
anàlogues o similars.  
  
SEGON.- Sotmetre els presents acords a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, a 
comptar des del següent a la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, perquè els interessats puguin examinar els corresponents expedients i presentar-hi, 
en el seu cas, les al·legacions que considerin oportunes.  
  
TERCER.- En el supòsit de que no es formulin al·legacions no serà necessària l’adopció de nous 
acords per part de la Junta Veïnal entenent-se els acords adoptats elevats a definitius i entrant en 
vigor les corresponents modificacions una vegada s’hagi procedit a efectuar la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. …] 
 
 
 La Junta Veïnal de l’EMD  de Campredó acorda per unanimitat aprovar la transcrita proposta 
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ANNEX  
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC 
AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, SACS, CONTENIDORS, TANQUES, 
BASTIDES, CAVALLETS, PUNTALS, CASETES D’OBRA, GRUES, MUNTACÀRREGUES I 
ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES O SIMILARS.  
  
Article 1r. Concepte. De conformitat amb el que preveu l’art. 57, en relació amb l’art. 20.1.A) i 
20.3, tots del RDL 2/2004, de 5 de març, de les hisendes locals, aquest municipi estableix la 
present taxa d’utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal per les 
ocupacions que es defineixen en l’art. 2n.  
  
Article 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o 
l’aprofitament especial constituït en el vol, el sòl i el subsòl del domini públic local mitjançant 
l’ocupació provisional d’aquest amb materials de construcció, runes, sacs, contenidors, tanques, 
bastides, cavallets, puntals, casetes d’obra, grues, muntacàrregues i altres instal·lacions 
anàlogues o similars.  
  
Tanmateix no estaran subjectes a la taxa quan aquestes no comportin una utilitat econòmica per 
a la persona o entitat autoritzada. En particular, no estaran subjectes aquelles ocupacions 
ocasionals de la via pública que no tinguin utilitat econòmica realitzades per entitats sense ànim 
de lucre registrades al cens d’entitats del municipi. Aquestes circumstàncies es faran constar en 
l’autorització.  
  
Article 3r. Subjectes passius. Estan obligats al pagament d’aquesta taxa les persones físiques o 
jurídiques a favor de les quals s’hagin atorgat les llicències d’obres, o els que  
es beneficiïn de la utilització o l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització 
corresponent.  
  
Article 4t. Categoria dels carrers. Als efectes de la present ordenança fiscal les vies públiques de 
l’EMD de Campredó es classifiquen en una única categoria.  
  
Article 5è. Bonificacions. Tindrà una bonificació del 95% l’ocupació de la via pública que regula 
aquesta ordenança si l’ocupació té per objecte la rehabilitació de les façanes.  
  
Article 6è. Quota tributària. La quota tributària es calcularà d’acord al següent quadre de tarifes 
expressat en euros:   
  
30 € per mes o període inferior d’ocupació per cada unitat de superfície de 20 m2 o inferior. Si 
s’excedeix l’esmentada superfície o període d’ocupació la quota es calcularà proporcionalment a 
l’excés de superfície i increment del període d’ocupació.  
  
El tall d'un carrer de manera que s’impedeixi la circulació de vehicles per causa de la realització 
d’obres comportarà una quota de 40 € per dia. En cas que el tall fos de durada superior a un dia 
la quota s’incrementarà 20 € més per cada dia addicional que transcorri l’ocupació total del carrer.  
 
Article 7è. Meritació  
  
a) En el moment que s’autoritzi la llicència d’obres corresponent.  
b) En aquells supòsits en què s’ha procedit a la utilització privativa o a l'aprofitament especial, 
sense la llicència o  
l’autorització corresponents, des del moment en què s’ha iniciat la utilització o l'aprofitament 
esmentat.  
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Article 8è. Normes de gestió. El pagament de la taxa es realitzarà per autoliquidació en el 
moment de la sol·licitud de la llicència corresponent.  
  
Si la utilització i/o l'aprofitament es realitza sense sol·licitud ni prèvia autoliquidació, el termini per 
presentar i pagar l’autoliquidació finalitzarà al dia següent hàbil d’iniciar la utilització i/o 
aprofitament.  
  
Disposició fi nal. Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP 
de Tarragona, i se’n mantindrà la vigència fi ns que se n’acordi la modifi cació o la derogació 
expressa.  
 
Seguidament es passa a tractar el segúent punt de l’ordre del dia 
 
08 - TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC DEL RECINTE DE FESTES.  
  
Per la Presidència es proposta a la Junta VeÏnal de l’EMD  l’adopció dels acords continguts en la 
següent proposta: 
 
[ ... La Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, acorda:  
  
PRIMER.- la modificació en els termes que figuren a l'annex d’aquest acord de le la següent taxa 
i de l'ordenança fiscal corresponent: 
   
- Taxa per ocupació del domini públic del recinte de festes.  
  
SEGON.- Sotmetre els presents acords a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, a 
comptar des del següent a la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, perquè els interessats puguin examinar els corresponents expedients i presentar-hi, 
en el seu cas, les al·legacions que considerin oportunes.  
  
TERCER.- En el supòsit de que no es formulin al·legacions no serà necessària l’adopció de nous 
acords per part de la Junta Veïnal entenent-se els acords adoptats elevats a definitius i entrant en 
vigor les corresponents modificacions una vegada s’hagi procedit a efectuar la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. ...] 
 
 La Junta Veïnal de l’EMD  de Campredó acorda per unanimitat aprovar la transcrita proposta 
 
 
 

ANNEX   
  
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC 
DEL RECINTE DE FESTES DE CAMPREDÓ.  
  
Article 1r. Naturalesa i fonament. De conformitat amb el que preveu l’article 57 i 20.1. a) i b), del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, s’estableix la taxa per l’ocupació del domini públic del Recinte de Festes de Campredó   
  
Article 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització de l’espai públic 
del Recinte de Festes de l’EMD de Campredó (equipament i serveis inclosos), per a activitats de 
tercers que resultin compatibles amb l’ús public primordial del recinte. L’ocupació s’inicia des de 
que s’inicien les operacions de muntatge fi ns que s’ha procedit al total desmuntatge dels 
elements d’ocupació.  
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Article 3r. Subjecte passiu. Estan obligats al pagament de la taxa les persones físiques o 
jurídiques i les entitats a les què es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, que sol·licitin la utilització del Recinte de Festes de Campredó.  
  
Article 4t. Quantia. La taxa s’exigirà d’acord amb les tarifes diàries establertes, en funció del tipus 
d’usuari que sol·licita el recinte.  
  
Categories d’usuaris:  
  
A. Entitats coorganitzadores d’activitats amb l’EMD de Campredó o als quals se’ls hi doni suport 
en virtut del conveni corresponent, altres entitats sense ànim de lucre, centres d’ensenyament 
públics i concertats, així com altres administracions públiques.  
  
B. Veïns o empreses de Campredó.  
  
C. Altres usuaris no pertanyents a les categories anteriors.  
  
Tarifes: El pagament de la tarifa de la sala inclou l’ús del recinte decrit en l’art. 2n en les 
modalitats d’ocupació tototal (zona de cafeteria i zona de cuina) o ocupació parcial (només zona 
de cafeteria bar).  
  
En ambdues modalitats:  
  
Als usuaris de la categoria A) se’ls reconeix l’exempció. No obstant, hauran de fer constar en el 
seu material divulgatiu el logotip de l’EMD de Campredó com a col·laboradora en l’activitat.  
  
En la modalitat d’ocupació parcial (només zona de cafeteria):  
  
- Als usuaris de la categoria B) se’ls aplicarà una tarifa de 50 € per dia d’ocupació (24 hores 
continuades o període inferior).   
  
- Als usuaris del grup C) se’ls aplicarà una tarifa de 100 € per dia d’ocupació (24 hores 
continuades o període inferior).  
  
En la modaliat d’ocupació total (zona de cafeteria i zona de cuina):  
  
-Als usuaris de la categoria B) se’ls aplicarà una tarifa de 200 € per dia d’ocupació (24 hores 
continuades o període inferior).   
  
- Als usuaris del grup C) se’ls aplicarà una tarifa de 400 € per dia d’ocupació (24 hores 
continuades o període inferior).  
  
Els sol·licitants hauran de designar un responsable de l’activitat, assumiran el cost del del 
material extra que necessitin i responen del bon ús de les instal·lacions i es comprometen a fer 
un ús adequat d’aquestes.  
  
Si es produeixen danys o deterioraments per l’ús de l’espai del recinte de festes i de l’immoble, 
bens mobles continguts, serveis i instal·lacions l’EMD de Campredó es reserva la facultat 
d’emprendre accions de rescabalament per danys al domini públic.  
  
A tal efecte, juntament amb l’autoliquidació de la taxa els sol·licitants, inclosos aquells que 
estiguin en supòsit d’exempció, hauran d’abonar l’import de 100 € en concepte de fiança per tal 
de fer front als possibles danys i responsabilitats derivades de l’ocupació. Aquesta fi ança els 
serà retornada una vegada hagi finalitzat l’ocupació i s’hagi comprovat per l’EMD de Campredó la 
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inexistència de danys i responsabilitats. En cas contrari serà incautada per l’EMD per a fer front a 
aquells sense perjudici de la subsistència de l’obligació d’abonar allò que excedeixi l’import de la 
referida fi ança si l’import dels danys i responsabilitats hagues estat superior.  
  
Article 5è. Règim de liquidació i ingrés  
 
El subjecte passiu haurà de justifi car l’ingrés de l’autoliquidació junt amb la sol·licitud presentada, 
sempre abans de l’autorització de l’ús. Els Serveis de Gestió Tributària de l’EMD de Campredó 
emeten el document cobratori per fer efectiva l’autoliquidació.  
  
La sol·licitud ha d’incloure el detall de les activitats a realitzar i cal presentar-la amb antelació sufi 
cient a la data prevista d’ocupació a les ofi cines de l’EMD de Campredó.  
  
L’autorització de l’ús està condicionada al projecte presentat, a la disponibilitat d’ús l’espai 
demanat, a les necessitats del manteniment, a l’aforament del recinte i a les condicions tècniques 
de l’edificació.  
  
Disposició final. Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de 
Tarragona, i se’n mantindrà la vigència fi ns que se n’acordi la modifi cació o la derogació 
expressa.  
 
Seguidament es passa a tractar el segúent punt de l’ordre del dia 
 
 

 
08_BIS - TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’ESPAIS EN EDIFICIS I EQUIPAMENTS DE L’EMD.  

 
Per la Presidència es proposta a la Junta VeÏnal de l’EMD  l’adopció dels acords continguts en la 
següent proposta: 
 
[ ... La Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, acorda:  
  
PRIMER.- la modificació en els termes que figuren l'annex d’aquest acord de le la següent taxa i 
de l'ordenança fiscal corresponent: 
  
- Taxa per ocupació del domini públic amb materials de construcció, runes, sacs, contenidors, 
tanques, bastides, cavallets, puntals, casetes d’obra, grues, muntacàrregues i altres instal·lacions 
anàlogues o similars.  
  
- Taxa per ocupació del domini públic del recinte de festes.  
  
- Taxa per la utilització d’espais en edificis i equipaments de l’EMD.  
  
SEGON.- Sotmetre els presentsa cords informació pública pel termini de trenta dies hàbils, a 
comptar des del següent a la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, perquè els interessats puguin examinar els corresponents expedients i presentar-hi, 
en el seu cas, les al·legacions que considerin oportunes.  
  
TERCER.- En el supòsit de que no es formulin al·legacions no serà necessària l’adopció de nous 
acords per part de la Junta Veïnal entenent-se els acords adoptats elevats a definitius i entrant en 
vigor les corresponents modificacions una vegada s’hagi procedit a efectuar la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.  ...] 
 

La Junta Veïnal acorda aprovar per unanimitat la transcrita proposta. 
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ANNEX 3  

 
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ D´ESPAIS EN EDIFICIS I EQUIPAMENTS DE L’EMD.  
  
Article 1. Fonament legal  
  
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 i 132 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals 
aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i d’acord amb el que disposa l’apartat 
tercer de la Disposició Addicional quarta de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General 
Tributària, aquesta EMD estableix la taxa per o taxa per utilització d’espais en edificis i 
equipaments de l’EMD que es regidrà pel disposat en aquesta ordenança.  
  
Article 2. Obligació de pagament  
  
1. L´obligació de contribuir neix a partir del moment en què s´inicia la utilització dels espais en els 
edificis i equipaments municipals, i estaran obligats al pagament dels drets assenyalats en 
aquesta Ordenança les persones físiques o jurídiques que efectuïn la corresponent sol.licitud, a 
excepció d’aquelles activitats que es realitzin per entitats sense ànim de lucre amb el suport o en 
col.laboració, total o parcial, amb l´EMD. El pagament és un requisit previ per a la utilització de 
l´edifici o equipament municipal.  
  
2. La liquidació i recaptació les durà a terme mitjançant les pròpies unitats administratives de 
l’EMD.  
  
Article 3. Quota tributària  
  
Les tarifes aplicables seran les següents :  
- Utilització de la Sala del Casal Francesc Llop (superfície 150 m²): 150 € / dia.  
-  Altres sales municipals d’inferior cabuda: 30 €/dia.  
  
Article 4. Exempcions i bonificacions  
  
- Estaran exempts de pagament les activitats que es realitzin per entitats sense ànim de lucre, 
amb el suport i col.laboració de l’EMD de Campredó.  
  
- L´EMD de Campredó, en atenció a raons socials i d´interès públic que concorrin en la utilització 
dels espais d´equipaments i edificis de la seva titularitat per part d´escoles, associacions i altres 
entitats o organismes, podrà establir convenis de durada no superior a un exercici pressupostari, 
estipulant les tarifes especials que aquests hauran de liquidar.  
  
Article 5. Infraccions i sancions  
  
En tot allò relatiu a la qualificació d´infraccions tributàries i de les sancions que els correspongui 
en cada cas, hom s´ajustarà al que disposen els articles 77 i següent de la Llei General 
Tributària.  
 
Seguidament es proposa a la Junta Veïnal l’adopció de la següent  
 
09.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL NOU ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS 
NATURAL (EXPEDIENT 2018.02-D1) DEL CCDL-ACM AMB VIVÈNCIA DE L’1 D’OCTUBRE 
DE 2018 FINS EL 30 DE SETEMBRE DE 2019.  
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Per la Presidència es proposta a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la 
següent proposta 
 
ADHESIÓ  DE L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ AL 
CONTRACTE BASAT 2018.02-D1 EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS 
NATURAL AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2018.02) ADJUDICAT 
PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA 
ENERGIA, SAU.  
 
ANTECEDENTS  
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny de 2018, 
adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals 
(Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta Pressió), mitjançant la 
selecció de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA (ara denominada NATURGY 
IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de conformitat amb els Plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 
5 de març i publicats al perfil de contractant de l’entitat.  
2.- En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes 
administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i amb l'empresa ENDESA 
ENERGÍA, SAU.  
  
3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser aprovat el 
plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte de subministrament 
de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat anterior i dividit en dos lots (Lot 1: 
Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així com la seva licitació mitjançant la presentació de 
proposició econòmica en sobre tancat, el quals, es troben publicats, també, al perfil de 
contractant de l’entitat.  
  
4.- En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del 
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar adjudicar 
els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del subministrament de 
gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant oferta presentada en 
sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el 
corresponent contracte, en data 31 d’agost de 2018.  
  
5.-Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20 del Plec de 
clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1.  
  
FONAMENTS DE DRET  
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, 
en la redacció donada per la LRSAL.  
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim 
de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.   
Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als contractes i 
Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor.  
Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles concordants de la 
nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables d’acord amb la seva Disposició 
Transitòria Primera.  
Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i articles concordants de la nova LCSP  
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(Articles 153 i 220)  
pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del 
contracte dels corresponents documents contractuals.  
  
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc 
del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya aprovats per la 
Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant de 
l’entitat.  
  
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del 
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a licitar 
mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i 
publicat al perfil de contractant de l’entitat.   
  
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment, la Junta Veïnal de l’EMD de Campredó.  
  

ACORDA  
  
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó al contracte 
basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), regit pels plecs de clàusules administratives 
particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del que deriva, aprovats per la 
Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant de 
l’entitat i pel plec de clàusules administratives particulars que regeix els contractes basats en 
l’anterior, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al 
perfil de contractant de l’entitat, per un termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2018 al 30 
de setembre de 2019, amb les següents condicions econòmiques:  
  
Lot 1 Preu tarifa  
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh) 53,090 €  
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh) 46,190 €  
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh) 41,590 €  
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh) 38,590 €  
  
Lot 1 Preu tarifa  
Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh) 27,500 €  
Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh) 27,300 €  
  
Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda Vilanova, 2-10 , 
08018, Barcelona), així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL 
(preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu a 
Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que 
siguin preceptius.  
  
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(preferentment per correu electrònic a centraldecompres@acm.cat o per correu postal a Carrer 
València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).  
 
La Junta Veïnal de l’EMD de Campredó acorda per unanimitat adoptar els acords 
continguts en la transcrita proposta. 
 
 

mailto:ccdl@ccdl.cat
mailto:centraldecompres@acm.cat
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Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos a l’ordre del dia de la 
sessió: 
 
 
10.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE SUPORT AL PROJECTE BAIX EBRE AVANT, QUE 
DESENVOLUPA EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE EN EL MARC DEL PROJECTE 
“TREBALL A LES 7 COMARQUES”.  
 
Pel President es proposa  a la Junta Veïnal aprovar la següent declaració  
 
... [Servei d’Ocupació de Catalunya. Generalitat de Catalunya  
  
 Per la present manifestem que  l’EMD de Campredó, coneix el projecte Baix Ebre Avant, que 
està desenvolupant  el Consell Comarcal del Baix Ebre en el marc del projecte “Treball a les 7 
Comarques”.  
  
Atès que coneixem la proposta del Consell Comarcal del Baix Ebre per a les accions que es 
proposa executar en el marc del Pla d’Execució Anual 2018-2019 del projecte Baix Ebre Avant, 
que inclou accions de suport a l’activitat econòmica i a les persones desocupades de la comarca, 
mitjançant l’aprofitament dels recursos endògens existents al territori i la cooperació público-
privada, manifestem el nostre suport i recolzament a aquest projecte de desenvolupament local, 
per considerar-lo de gran interès per al desenvolupament socioeconòmic del territori. ...] 
 
La formulació de la transcrita declaració és aprovada per unanimitat dels membres de la Junta 
Veïnal. 
 
Es passa a tractar seguidament el següent punt de l’ordre del dia: 
 

 -II-  
SEGUIMENT I CONTROL  

11.-  MOCIONS DE GRUPS POLÍTICS:  
11.1.-  MOCIÓ  AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE 
 
El Sr. Gerard March defensa l’aprovació de la següent moció presentada de comú acord per tots 
els grups::: 
 
[ …  La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva d’aquest 
país. Un any després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita històrica d’exercici 
democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació dels pobles, per tal que els 
ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur. 

Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum, malgrat els 
intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a través dels seus braços 
judicials i policials. Dos milions de conciutadans i conciutadanes van defensar els col·legis 
electorals, dormint-hi el dia abans i també defensant les urnes i les paperetes davant dels atacs 
desproporcionats i bestials de la policia espanyola. Les forces de seguretat espanyoles van ferir a 
més de 1.000 veïns i veïnes i van carregar violenta i desproporcionalment contra un poble pacífic 
que defensava la democràcia i el dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar una solució 
acordada i pactada amb el govern català per tal que el poble de Catalunya pogués votar, tal i com 
es reclamava des del govern de la Generalitat, va decidir emprar la violència, la intolerància i la 
brutalitat com a resposta a una demanda de més i millor democràcia. 
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Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la guàrdia 
civil, i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és necessari recordar 
aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels ciutadans i ciutadanes d’aquest 
país que van plantar cara a la repressió i van posar en evidència davant la comunitat 
internacional a un estat incapaç de transitar davant d’una demanda democràtica. 

El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt transversal, va sortir al carrer com a acte de 
rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per poder decidir el nostre futur 
com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una diada rellevant que mostra el denominador 
comú de la immensa majoria del poble català: tenim dret a decidir. 

Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a favor del dret a 
decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint un paper de repressió 
empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, aplicant l’article 155 de 
manera arbitrària i il·legítima, desmantellant la sobirania popular, i posteriorment empresonant a 
diversos líders polítics, que encara avui són a la presó: el Vicepresident Oriol Junqueras, la 
Presidenta Carme Forcadell, els Consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull 
i Dolors Bassa, i forçant l’exili del President Carles Puigdemont, els Consellers Lluís Puig, 
Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de Marta Rovira i Anna Gabriel. 

Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el referèndum de l’1 
d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol altre. Van corre un risc alt i n’han 
pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. Avui, indubtablement, el nostre pensament és 
amb ells i tornem a reclamar el seu immediat alliberament. Llibertat presos polítics i exiliats! 

Per tots aquests motius, la la Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó 
es proposa l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el referèndum 
d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús il·legítim de la violència i la 
brutalitat policial per part del govern espanyol. 

SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assenti a negociar 
un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui del plebiscit. Sense 
descartar altres opcions o sistemes proposats que puguin fer-ho possible. 

TERCER.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el retorn dels 
exiliats.  

QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al 
govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups 
parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets 
Humans (ACNUDH). …] 

El Sr. Gerard March defensa l’aprovació de la transcrita moció en base a les motivacions 
contingudes en aquesta. 

 



 

Entitat Municipal  

Descentralitzada 

de Campredó   

                                                    

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

43897 Campredó F977 59 70 50 

campredo@tortosa.cat 

19 

 

 

El Sr. Àngel March manifesta que el grup del PdeCat s’adhereix al contingut de la transcrita 
moció. No podem deixar en l’oblit allò que va passar l’1 d’octubre. Hem d’arribar a la fita 
proposada: la independència de Catalunya 

La Junta Veïnal acorda aprovar per unanimitat l’adopció dels acords continguts en la 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 agraeix que el plec s’hagi fet en aquesta ocasió a Font de Quinto així com la 

significativa presència de públic assistent. 

 

 
El Sr. Àngel March pregunta quan rebrem la documentació de la sessió en el moment que toca? 

 

El Sr. Damià Grau respon que evidentment intentarem ser curosos en el compliment dels 

terminis de lliurament de la documentació del ple però hem de ser conscients que el personal de 

l’EMD és el que és i el secretari també disposa d’un temps limitat per complir totes les tasques 

que té encomanades. 

 

- En relació al conveni entre l’EMD i l’Ajuntament de Tortosa el Sr. Àngel March manifesta que 

evidentment farem força perquè es dugui a terme el conveni però també el grup d’ERC, ja que 

ambdós grups, el del PdECat i del d’ERC comparteixen el govern a Tortosa, faci davant el 

govern municipal igual pressió. 

 

- El Sr. Damià Grau manifesta que d’aquesta voluntat la Junta de Pobles n’està al corrent i se li 

ha manifestat a l’Alcaldessa que s’acaba el temps per a dur a terme el nou conveni i si no es fa 

ara no hi haurà ja temps material per dur-lo a terme. 

 

- El Sr. Àngel March pregunta per la realització de les tasques de neteja de camins. S’ha 

demanat als Regants la neteja dels canyars immediats als camins o requerit als propietaris veïns 

perquè tinguin neta la vora del camí? 
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-  El Sr. Damià Grau manifesta que pertoca als Regants i que ja se’ls han fet diversos 

requeriments al respecte. Nosaltres no tenim maquinària adequada sinó només dos senzilles 

desbrossadores.  Per a realitzar aquestes tasques cal disposar d’un braç de sega l’adquisició del 

qual suposa un cost important que ara com ara no podem assumir. En altres municipis com 

Roquetes es va intentar ,establint-ho així en una ordenança, que cada veí assumís la neteja del 

tros que li correspon i, si no ho fes, assumís el cost d’aquesta neteja, però l’ordenança fou 

impugnada i no va poder ser mai aplicada. 

 

El problema rau en la delimitació de les competències en matèria de camins entre diverses 

administracions intervinents. La solució l’hem de donar les administracions. Els Regants ho fan 

però tampoc tenen obligació estricta de fer-ho. La solució ideal serà quan puguem disposar d’un 

braç de sega. 

 

El Sr. Àngel March pregunta si s’ha posat data per treure els cartells informatiu de la celebració 

de la Fira Mestràlia? 

 

El Sr. Damià Grau respon que no està previst retirar-los ja que es tracta d’uns tòtems fixos 

pensats com a punts informatius utilitzables per altres campanyes. Es preveu de penjar-ne tres 

més al Raval del Pom i Font de Quinto. 

 

El Sr. Àngel March pregunta si hi ha cap novetat respecte la situació de Correus? 

 

El Sr. Damià Grau respon que la cartera va repartint i actualment sembla que no hi ha 

disfuncions. L’actual cartera té més caràcter. Ara se’n va novament. Això comporta que cada tres 

mesos entrem en situació d’inestabilitat donat que els repartidors no poden estar assignats per 

més temps. Tot el qual s’agreuja per la importància del disseminat a Campredó: si no coneixen 

el terreny acaben patint. 

 

Sembla que aquests dies sem celebren oposicions a carter. Hem trucat al responsable de 

Correus de Tarragona per saber si s’havia adjudicat finalment la plaça de Campredó. Ens ha 

indicat que no ho sabria fins que arribés la resolució de Correus de Madrid. Mentrestant 

continuarem suportant la situació d’inestabilitat amb un compromís de substitució per termini 

màxim de tres mesos. 
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- El Sr. Àngel March pregunta per la situació laboral del Sr. Germán Machí i la Sra. Joana 

Domingo? 

 

- El Sr. Damià Grau manifesta que la Srta. Joana Domingo està acabant les seves pràctiques, 

que són a cost zero, i es preveu contractar-la, de forma bonificada, fins a final d’any. Pel que fa 

al Sr. German Machí mentre hi ha feina anem renovant. 

 

El Sr. Àngel March manifesta que hi ha gent potser més necessitada que el Sr. Germán Machí i 

que es podria seguir un criteri rotatiu per a la contractació de personal de manera que es pogués 

donar feina a més gent. 

 

- El Sr. Damià Grau manifesta que a més de l’operari de l’EMD i el Sr. German Machí hi ha 

també dos operaris més facilitats un pel Consell Comarcal i l’altre per l’Ajuntament de Tortosa 

dintre dels corresponents plans d’ocupació. Disposar d’aquest personal ens ha permès dur a 

terme diverses actuacions com la reforma del recinte de festes, actuacions generals de 

manteniment, la reforma de l’EMD i la reforma de les antigues escoles de Font de Quinto. 

 

La Sra. Txus Colomé pregunta si ara a més de la llicència d’obres serà també necessària la 

llicència d’ocupació del domini públic? 

 

El Sr. Damià Grau informa que són ingressos diferents. A Tortosa es perceben els dos. En canvi, 

la llicència d’ocupació resulta més gravosa que la que dona Campredó. 

 

El Sr. Diego Castells pregunta per la situació dels desaigües de l’autovia. Com està aquest 

tema?  Pregunta també per la recuperació del camí del barranc de Rocacorba en el que no s’ha 

actuat més. Així mateix pregunta si hi ha hagut una diferència de tracte quant a la recuperació 

d’una i altra aula de les antigues escoles de Font de Quinto? 

 

El Sr. Damià Grau manifesta que es preveu actuar novament al camí del barranc de Rocacorba. 

Respecte dels desaigües de l’autovia hem de tenir en compte que les vies de servei no són, ara 

com ara, competència de l’EMD. Hem efectuat requeriment a carreteres de la Generalitat per 

netejar els desaigües però no es mostren disposats a fer-ho. Solament contemplen actuar pel 

que fa a l’apedaçament del ferm. Mentre sigui competència d’una altra administració és millor no 

posar-s’hi. Requeriments farem els que calgui però no sembla que ens facin molt de cas. Volen 

cedir-nos la titularitat de les vies de servei però nosaltres demanem que ens arreglin primer el 

desguàs del Camí de la Sirena. Si ho arreglen llavors acceptarem. 
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En relació amb les possibles diferències de tracte pel que fa a la rehabilitació de les dos aules de 

les antigues escoles de Font de Quinto cal dir que diferències de tracte no n’hi ha hagut. Si en el 

moment en que es va arreglar la primera de les aules haguéssim tingut responsabilitat de govern 

no hi hauria hagut problema però va ser una actuació diferent. En qualsevol cas el resultat ha 

estat una millora evident de tot el recinte feta amb recursos propis. Si hi ha algun aspecte en que 

hi veieu discriminació com el tema de les finestres en que no hi vam pensar mirarem d’arreglar-

ho. 

 

Finalment s’acorda consti en acta: 

 

-  La felicitació a la Sra. Àngela Querol 

 

- La felicitació al Sr. Marc March per la seva elecció com a nou secretari general de CC.OO.  les 

Terres de l’Ebre. 

 

- La felicitació a l’equip de jugadors/es de 2na. Divisió B de la U.E. Campredó. 

 

---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 
            El President     
 


