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Srs./Sres. Assistents: 

President: 

GRAU ARASA, DAMIÀ LLUÍS 

 

Vocals: 

FATSINI BONILLA, ROSA ANNA 

ESQUERRE NAVARRO, JOSEP 

RIPOLL DURAN, ROGER 

ESTORACH SOL,ALBA 

DURAN SÁNCHEZ, MARIA ISABEL 

MARCH MAYO, GERARD 

VENTURA FERNÀNDEZ, FARALA 

CASTILLO SOL,CARLA 

 

Secretari: 
FRANCISCO JAVIER DOMINGO RODRÍGUEZ 

Campredó, sent dos quarts de vuit del 

vespre del dia DOS D’OCTUBRE DE DOS 

MIL DINOU prèvia convocatòria girada a 

l’efecte, es reuneixen, en primera 

convocatòria, a la sala de reunions de la 

seu de l’EMD, els membres de la Junta 

Veïnal de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Campredó que al 

marge es relacionen, a l’objecte de 

realitzar sessió extraordinària 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 les sessions anterior, ordinària i 

extraordinària de 18 de juliol i extraordinària urgent de 30 de juliol. 

3.- Informes de la Presidència. 

4.- Dació de compte de resolució de la Presidència sobre aprovació de la llista de 

persones admeses a participar en el procés de selecció per a la provisió temporal 

d’un lloc de tècnic auxiliar de biblioteca. 

5.- Dació de compte de resolució de la Presidència sobre aprovació de la llista de 

persones admeses a participar en el procés de selecció per a la constitució d’una 

borsa de treball de personal de neteja per a les dependències i equipaments de 

l’EMD 

6.- Dació de compte i ratificació, si s’escau, de resolució de la Presidència de l’EMD 

d’aprovació de la modificació pressupostària núm. 3/2019, per transferència de 

crèdit entre partides pertanyents a la mateixa àrea de despesa. 

7.- Dació de compte de resolució de la Presidència per la que s’aprova el certificat 

núm. 4 corresponents a l'execució de l'obra “Edifici per a manifestacions festives i de 

caràcter cultural – fase segona.” 

8.- Aprovació, si s’escau, del compte general de l’EMD de Campredó corresponent a 

l’exercici 2018. 
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9.- Proposta d’acord d’aprovació de l’adhesió de l’EMD de Campredó al contracte 

centralitzat de serveis de telecomunicacions adjudicat pel Consorci Localret. 

10.- Proposta d’acord d’aprovació provisional, per a l’exercici 2020 i successius, de la 

modificació de les ordenances fiscals següents: 

- OF Taxa per l’ocupació del domini públic amb materials de construcció (BOPT 2019- 

1874): - OF Taxa per la utilització d’espais en edificis i equipaments de l’EMD (BOPT 

2019-1874): 

- OF Taxa per la prestació del servei de Piscina Municipal d’estiu (BOPT2016-247): 

- OF Taxa per la prestació del servei d’educació infantil de primer cicle (BOPT 2016- 

247): 

- OF Acord regulador dels preus públics del Campus Esportiu/ Escola Estiu i Campus 

de Setmana Santa (BOPT 2016-247) 

OF Acord regulador del preu públic per la prestació d’activitats i serveis de patrimoni 

cultural (BOPT 2016-247) 

11.- Aprovació, si s’escau, dels preus contradictoris del contracte d’obres “Edifici per 

a manifestacions festives i de caràcter cultural – fase segona”. 

12.- Aprovar, si s’escau, la modificació del projecte i del contracte d’obres “Edifici per 

a manifestacions festives i de caràcter cultural – fase segona”. 

13.- Aprovació de modificació pressupostària 4/2019, mitjançant suplement de 

crèdit amb finançament a càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals. 

-II- 

SEGUIMENT I CONTROL 
 

14.- Mocions de grups polítics: 

14.1.- Moció del grup ERC-CP per a l’inici de negociacions del conveni regulador de 

les relacions entre l’Ajuntament de Tortosa i l’EMD de Campredó. 

14.2.- Moció del grup ERC-CP per la delimitació del casc antic de Campredó. 

14.3.- Moció en suport a les persones detingudes per “l’Operació Judas” el 23S i 

contra la repressió al moviment independentista. 

15.- Precs i preguntes. 

Per la Presidència s’obre la sessió passant-se a tractar seguidament els diferents 

punts inclosos a l’ordre del dia: 
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01.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CANVI EN LA DATA DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ. 

 

El President demana disculpes per la data de celebració de la sessió atès que per 

motius logístics i atesa la dificultat en la preparació i lliurament de la documentació 

s’ha hagut de traslladar la data de celebració al dia d’avui. 

 

Per unanimitat dels assistents s’acorda ratificar el canvi en la data de celebració de 

la sessió. 

 

Seguidament es passa al següent punt de l’ordre del dia: 

 

02.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES CORRESPONENTS LES SESSIONS 

ANTERIOR, ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE 18 DE JULIOL I EXTRAORDINÀRIA 

URGENT DE 30 DE JULIOL. 

 

La Sra. Farala Ventura manifesta que el punt relatiu a l’aprovació de l’acta anterior 

de la sessió ordinària de 18 de juliol no reflecteix la incorporació de les esmenes que 

es van efectuar al redactat de l’acta que s’aprovava així com l’esmena d’errades en 

el redactat d’alguna de les propostes i que a l’apartat de precs i preguntes hi ha 

discordança en relació amb els precs/preguntes que se li atribueixen i que 

corresponien a la Sra. Carla Castillo el redactat dels quals no acaba de ser òptim. 

 

El Secretari-Interventor informa que les actes es tindran per aprovades amb la 

incorporació de les esmenes formulades i es facilitarà còpia del redactat definitiu. 

 

Per unanimitat dels assistents s’acorda aprovar les actes corresponents a les 

sessions anteriors, ordinària i extraordinària de 18 de juliol i extraordinària i urgent 

de 30 de juliol. 

 

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

 

03.- INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA. 

 

Per la Presidència s’informa dels següents assumptes: 

 

- Que s’ha assistit a la celebració de les Juntes de Pobles de Tortosa on s’ha posat de 

manifest, entre d’altres, la queixa per l’estat precari de l’enllumenat públic que 

afecta especialment diversos carrers: Rocacorba, Josep Marçà, Coves d’en Guillem, 

carrer Àvila, C/Sant Lluís. Cada vegada que plou se’n va la llum. Són necessaris 

canvis en el cablejat i es un problema que venim arrossegant de fa temps. 
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- Que en una reunió amb la Presidenta de la Diputació, Sra. Noemí Llauradó, s’ha 

posat de manifest la preocupació dels pobles constituïts com EMD per les limitacions 

pressupostàries i les retallades en les subvencions que ens deixen poc marge 

d’actuació. Li hem demanat que es tinguin en compte les EMD i les seves 

necessitats de finançament. 

 

Informa també de la trobada amb el President del Consell Comarcal del Baix Ebre, Sr. 

Xavier Faura. 

 

De la picabaralla que s’ha tingut amb Aigües de Tortosa per l’aprovació del 

pressupost de 2020. Estem en total desacord amb que es facin inversions a tots els 

llocs del municipi manteniment de les canonades de Font de Quinto. Es una despesa 

de manteniment però no d’inversió. 

 

Que s’estan produint disfuncions en el procés de recollida de brossa que s’han posat 

de relleu també a la junta de pobles. El passat 14d’agost es retiraren els contenidors 

grisos de la recollida d’escombraries a Font de Quinto i Campredó i se’ns va indicar 

que s’instal·larien dos illes de contenidors nous. La realitat és que només en va 

baixar una. Els contenidors de fracció resta estan lògicament saturats. 

 

En relació a les diferents àrees s’informa el següent: 

 

Governació. Sr. Gerard March. 

 

Informa que s’està treballant amb la concertació d’un servei extern sobre la 

necessària adaptació a la nova normativa sobre protecció de dades de caràcter 

personal. 

 

De la celebració el passat onze de setembre, Diada Nacional de Catalunya, del 

corresponent acte institucional, que inclogué una caminada per la llibertat de les 

preses i presos polítics, una exposició fotogràfica i la lectura d’un manifest 

commemoratiu a la zona de les moreres. 

 

Que s’han intensificat els controls de trànsit per la policia local a la zona de Font de 

Quinto – Cítrics amb motiu de la temporada de recollida de la fruita. 

 

Que s’està reclamant a l’Ajuntament de Tortosa la presència del policia de barri, 

peticions que no solen troba massa resposta degut a la manca de personal a la 

policia de Tortosa degut a l’existència de molts guàrdies en situació de baixa i que 

han passat molts a la situació de jubilació així com que la normativa no deixa agafar 
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policies nous sinó són fixes i amb plaça. Campredó és una zona amb molt de trànsit i 

dos polígons industrials i necessitem la presència de la policia. 

Benestar i Salut. Sr. Roger Ripoll. 

 

Informa que el dia nou d’octubre es va fer una xerrada sobre l’ús de la targeta 

sanitària on line, que permetrà realitzar tràmits com concertar visita mèdica, etc. 

 

Que s’estan organitzant sortides per visitar diversos llocs de Catalunya. 

Que s’ha demanat la insonorització del consultori mèdic. 

Ensenyament. Sra. Rosanna Fatsini. 

 

Informa que s’ha demanat a l’Institut de l’Ebre un/una TEI en pràctiques pels 10 

xiquets que estan en educació infantil de primer cicle, dels quals 4 repeteixen de 

l’any anterior i 2 són noves incorporacions. També  mirarem la possibilitat 

d’aconseguir una subvenció que ens permet reduir la quota que satisfem pel 

manteniment de la llar d’infants. 

 

Que s’ha tingut una reunió amb la direcció del Col·legi. 

Que dintre del model participatiu s’ha proposat crear comissions família-escola. 

Que s’ha tingut una reunió també amb l’AMPA. 

Que s’ha plantejat la celebració de la festa de final de curs, i com dinamitzar el pati a 

través de l’AMPA i el professorat. Ens hem proposat donar suport a nous serveis com 

la custòdia durant els matins i la realització de noves activitats extraescolars i 

xerrades. 

 

Cultura i patrimoni. 

 

S’informa que s’està implantant un bookcrossing o sistema d’intercanvi gratuït de 

llibres. 

 

Que es farà una roda de premsa amb motiu de la presentació de l’any Francesc Llop i 

que es preveu dur a terme una exposició amb pintures seves. 

 

Que se celebraran també actes amb motiu de la setmana del llibre en català. 

 

Que es preveu dur a terme una adquisició de llibres per a la Biblioteca per valor de 

700 euros. 

 

Que el club de lectura va comptar amb la participació del novel·lista nord-català Joan- 

mailto:info@campredo.cat


Entitat Municipal 
Descentralitzada 

de Campredó 

C/Rafel Escardó Valls S/n 

43897 Campredó 

T977 59 7050 

F977 59 7050 
6 

info@campredo.cat 

 

 

 

Lluís, que participà en la sessió que va tindre lloc divendres passat 27 de setembre 

durant la qual es va analitzar la seua novel·la "Jo soc aquell que va matar Franco". 

Que així mateix el passat diumenge 29 de setembre es va dur a terme la sortida 

Terres de Cruïlla: de la pedra seca a l'art modern 

 

Urbanisme 

 

S’informa que es disposa ja dels els tres avantprojectes per a la urbanització dels 

carrers Solicrú, Jacques de Molay i perllongació del carrer Sant Lluís, fets amb la 

col·laboració dels serveis tècnics de la Diputació i que s’està fent ja el projecte del 

carrer Solicrú, l’execució del qual es preveu finançar amb el PUOSC 2020-2024. Tot 

el qual supeditat a la cessió dels terrenys així com a la modificació d’usos del POUM. 

 

Que així mateix es preveu presentar al PAM de la Diputació la corresponent memòria 

valorada per a la urbanització de l’entorn del mateix edifici La C. 

 

Que s’està preparant ja l’acte d’inauguració de l’edifici la C, el qual no es podrà dur a 

terme fins passades les eleccions generals donat que la Junta Electoral prohibeix la 

realització en campanya d’aquest tipus d’actes. 

 

Que s’està treballant en finalitzar l’adequació i enjardinament de la rotonda de Font 

de Quinto. 

 

Que també es preveu l’adequació de l’entorn de la piscina i camp de futbol. 

 
 

Que el Consell Comarcal del Baix Ebre pretén licitar l’adequació del tram la Via Verda 

que ressegueix l’antic traçat del Carrilet preveient-se, al seu pas per Campredó, la 

ubicació de 2 àrees de descans, una a l’entrada del poble i una altra a Font de 

Quinto. 

 

Que una de les mocions que sotmetem a aprovació en aquest ple té per objecte la 

petició a l’Ajuntament de delimitació del casc antic de Campredó, amb els beneficis 

fiscals (bonificacions en l’obtenció de llicències) que això comportaria. 

mailto:info@campredo.cat
https://campredo.cat/ca/node/684


Entitat Municipal 
Descentralitzada 

de Campredó 

C/Rafel Escardó Valls S/n 

43897 Campredó 

T977 59 7050 

F977 59 7050 
7 

info@campredo.cat 

 

 

 

Esports.- Informa la Sra. Alba Estorach. 

 

Que tal i com s’ha dit es preveu la immediata obertura de la C. Una de les primeres 

activitats que es preveu dur a terme a partir del mes de novembre és la realització 

d’uns cursos de Pilates i de Defensa Personal. 

 

Que també es preveu la realització d’un curs de formació per al maneig dels 

desfibril·ladors. 

Que s’ha demanat pressupost per a la compra d’una màquina de fitness per equipar 

la C. 

 

Que s’està treballant també en l’adequació dels accessos a la piscina i la C. 

Que es continua col·laborant amb les activitats de l’AMPA. 

Que s’ha creat el Club Ciclista de Campredó. 

 
 

Joventut 

S’informa que el proper més de novembre tindrà lloc organitzada pels Quintos una 

desfilada jove. 

Que ha finalitzat el campus d’estiu amb una cinquantena d’inscrits. Com a activitats 

remarcables cal destacar la realització d’una acampada a la Torre i un curs per 

aprendre a embotellar tomata. 

Que s’ha perllongat la jornada d’un dels monitors per a fer atenció en horaris 

especials. 

Que tingué lloc la festa de cloenda amb la presència de pares i mares. 

 

Promoció 

S’informa que s’han iniciat ja els preparatius de la fira de Nadal, que enguany se 

celebrarà el dia14 de desembre. 

 

Hisenda Sr. Josep Esquerré. 

S’informa que s’ha procedit per part de l’Ajuntament de Tortosa a efectuar la 

liquidació definitiva de l’assignació econòmica corresponent a Campredó, pels 

següents imports: 
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L’aprovació liquidació definitiva exercici 2018 a Campredó des de Tortosa és per 

import de 31.948,21€. Del qual les despeses assumides per l’Ajuntament de Tortosa 

durant el 2018, en cànon de l’aigua, i la gestió energètica ascendeixen fins a 

18.819,92. Per tant, l’ingrés realitzat finalment és de 13.128,29€. 

Se’ns ha menysvalorat la despesa per determinats consums elèctrics que satisfà 

encara l’Ajuntament així com el cànon per abocament d’aigües residuals que s’haurà 

de satisfer fins que puguem disposar de la depuradora nova, així com pel servei de 

manteniment de l’enllumenat públic. 

 

Que s’està treballant en les línies mestres del pressupost del proper exercici marcats 

pel compliment de la regla de la despesa i d’allò que resulti del pla 

econòmicofinancer que també haurem d’aprovar com a conseqüència de del referit 

incompliment. Això és normal degut a que estem treballant amb pressupostos molt 

baixos i quan s’executa molta inversió o incorporem romanent de tresoreria s’acaba 

incomplint la regla de la despesa. 

Que s’està treballant en la gestió de les subvencions pendents i noves i una propera 

reunió sobre el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) corresponent als 

anys 2020-2024 

Camins i terme. 

S’informa que s’està fent una planificació del manteniment de camins. 

Pel que fa al camí de la Sirena resta pendent de resoldre el tema del desaigüe de la 

C-42 que ha de fer cap al barranc de Rocacorba i correspon fer l’obra a Carreteres de 

la Generalitat. Després caldrà arreglar el camí de la Sirena. És un tema mig encarat. 

Abans de final d’any ens han dit que licitaran el projecte i durant 2020 durant a 

terme l’obra. 

També s’han fet actuacions al camí de la parada, camí de Salva-aigües, Avinguda de 

la Llum i Camí del Mas de la Missa. 

 

Hem anat fent i dedicant 3 dies al poble i 2 dies a l’extraradi. Anem variant i fent 

tots els manteniments possibles. 

S’ha començat a fer l’apedaçament de camins: Camí de la Pedreta, Camí darrera 

l’Ardiaca. 
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Serveis 

Quant aquesta àrea portem un mes de treball intents. S’ha demanat una illa de 

contenidors al Raval del Pom. Sembla que no seran contenidors nous però faran 

servei. S’han traslladat queixes per la insuficient neteja de contenidors tant de dins 

com de fora i l’entorn dels punts de recollida. Demanem que s’actuï per optimitzar el 

servei. Hem demanat també que s’il·lumini l’illa de contenidors durant un tems 

mínim d’un minut. Pensem que és una solució que es pot implementar sense un cost 

elevat. 

 

S’han fet gestions també pel tema recurrent de les avaries de l’enllumenat. 

 

S’hanfetreparacionsdevoreresalscarrersDonAlvaroiCovesd’EnGuillemi 

reparació de murets al C/Rocacorba. 

 

S’ha treballat també en la posada a punt de l’escola: neteja de patis, embornals, 

poda d’arbres: 2 homes i han estat dedicats durant tota una setmana. 

 

S’han fet també gestions per reconduir el tema de la depuradora. La depuradora no 

la fa l’Ajuntament sinó que hi participarà el COPATE. Es varà un avantprojecte que es 

traslladarà a l’ACA per hi doni conformitat i es redacti el corresponent projecte i liciti 

l’obra. Tenim prevista una reunió amb el President del COPATE. 

 

Personal 

 

S’informa de que durant el mes d’agost s’ha hagut de contractar una persona amb 

caràcter d’urgència per tal de garantir l’obertura de la biblioteca a primers de 

setembre i fins que es resolgui la convocatòria oficial duta a terme. Es donà difusió a 

través de l’e-bando i les xarxes. Es van presentar 9 persones de les quals se’n 

preseleccionarem les tres millors. Una no podia pel matí, la segona presentava 

incompatibilitats i va resultar escollida finalment la tercera de les persones 

candidates. 

 
 

De que també es disposa d’una persona durant quatre hores (a la setmana, al dia) 

per realitzar treballs a la comunitat i fins el mes de desembre. 

 

Es passa seguidament a tractar el següent punt de l’ordre del dia de la sessió: 
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04.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA SOBRE APROVACIÓ DE 

LA LLISTA DE PERSONES ADMESES A PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER  

A LA PROVISIÓ TEMPORAL D’UN LLOC DE TÈCNIC AUXILIAR DE BIBLIOTECA. 

 

Es dona compte de resolució de la Presidència de l’EMD, dictada en data 19 de 

setembre de 2019, amb el següent contingut literal: 

 

[... Atès que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part 

en el procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’1 Tècnic/a Auxiliar de 

Biblioteca, grup C1, en règim de personal laboral temporal a mitja jornada, de l’EMD 

de Campredó (bases i convocatòria publicades en el BOPT de data 14 d’agost de 

2019). 

D’acord amb allò previst en les bases de la 

convocatòria, HE RESOLT: 

1r. Aprovar la següent relació de persones aspirants admeses i excloses en el procés 

de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’1 Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca, 

grup C1, en règim de personal laboral temporal a mitja jornada de l’EMD de 

Campredó: 

Persones aspirants admeses 
 

Núm. DNI Prova de català Prova de castellà 

1 39732270T EXEMPT/A EXEMPT/A 

2 47936505C EXEMPT/A EXEMPT/A 

3 47820684G EXEMPT/A EXEMPT/A 

4 47938586P NO EXEMPT/A EXEMPT/A 

5 47827026K EXEMPT/A EXEMPT/A 

6 47821080D EXEMPT/A EXEMPT/A 

7 47855768J EXEMPT/A EXEMPT/A 

8 47482537A EXEMPT/A EXEMPT/A 
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Persones aspirants excloses 
 

Núm. DNI Prova de català Prova de castellà Motiu de l’exclusió 

1 52600568M NO EXEMPT/A EXEMPT/A a) 

2 47629219Z NO EXEMPT/A EXEMPT/A a) 

3 46425129C NO EXEMPT/A EXEMPT/A a) 

4 47481056V EXEMPT/A EXEMPT/A a) 

 

Motius de l’exclusió: 

a) Per no haver acreditat disposar en la data de finalització del termini per a la 

presentació de sol·licituds de la titulació mínima necessària per a l’accés al lloc 

requerida a les bases de la convocatòria. 

Atesa la naturalesa del lloc a cobrir, les persones candidates admeses hauran 

d’acreditar disposar, abans del primer dia d’inici de les proves presencials de la fase 

d’oposició, del corresponent certificat expedit pel Ministeri de Justícia que permet 

evidenciar la carència o inexistència de condemna per delictes de naturalesa sexual 

d’exigència necessària per als professionals que treballen habitualment amb 

menors. 

 

2n. El tribunal qualificador del procés de selecció estarà format per les següents 

persones: 

President: Irene Prades Ginovart, directora de la Biblioteca Marcel·lí Domingo de 

Tortosa. 

Vocals: Fco. Javier Domingo Rodríguez, secretari-interventor de l’EMD. 

Vocal: Membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

Secretari: Jordi Roca Ejarque, administratiu de l’EMD. 

Havent-hi aspirants admesos que han de realitzar proves de coneixement de les 

llengües catalana, els exercicis de la fase d’oposició s’iniciaran amb la prova de 

coneixement de llengua catalana descrita en l’apartat 6.1.1 de les bases de la 

convocatòria. 

Les persones aspirants admeses s’hauran de presentar degudament acreditades 

(DNI, NIE.) per a la realització de les proves. Quan les proves no siguin de realització 

conjunta l’ordre d’actuació dels aspirants es determinarà mitjançant la realització de 

sorteig públic. 
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3r. El disposat en aquesta resolució té caràcter provisional i d’acord amb la base 4ª 

del procés de selecció, s’estableix un termini de tres dies hàbils, comptats a partir de 

l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta resolució en l’E-tauler i la web de 

l’EMD, per tal que els/les aspirants puguin esmenar el defecte que hagi motivat la 

seva exclusió o formulin qualsevol altra al·legació o reclamació. En cas que no hi hagi 

al·legacions, reclamacions o esmenes la present resolució es considerarà 

automàticament elevada a definitiva sense necessitat d’ulterior pronunciament. Si 

se’n formulessin, aquestes seran acceptades o refusades en una nova resolució de 

la presidència que tindrà caràcter definitiu i que es farà pública de la mateixa 

manera. 

4t. Publicar aquests acords a l’E-tauler i a la pàgina web de l’EMD de Campredó. ] 

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 DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA SOBRE APROVACIÓ DE 

LA LLISTA DE PERSONES ADMESES A PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER  

A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DE NETEJA PER A LES 

DEPENDÈNCIES I EQUIPAMENTS DE L’EMD 

 

El President de l’EMD de Campredó ha dictat, en data 26 de setembre de 2019, la 

següent resolució: 

[... Atès que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part 

en el procés selectiu mitjançant concurs-oposició per a la constitució d’una borsa de 

treball de personal de neteja per a les dependències i equipaments de l’EMD de 

Campredó per a cobrir, a temps complet o parcial, en règim de personal laboral 

temporal i en funció de les necessitats de recursos humans de l’EMD, possibles 

mancances de personal (bases i convocatòria publicades en el BOPT de data 14 

d’agost de 2019). 

D’acord amb allò previst en les bases de la convocatòria, 

HE RESOLT: 

1r. Aprovar la següent relació de persones aspirants admeses i excloses en el procés 

de selecció, mitjançant concurs oposició, per a la constitució d’una borsa de treball 

de personal de neteja a les dependències i equipaments de l’EMD de Campredó per 

a cobrir, a temps complet o parcial, en règim de personal laboral temporal i en funció 

de les necessitats de recursos humans de l’EMD, possibles mancances de personal: 
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a) Persones aspirants admeses 
 

 DNI Prova de català Prova de castellà 

1 40920230X No exempt/a Exempt/a 

2 52600568M No exempt/a Exempt/a 

3 47629219Z Exempt/a Exempt/a 

4 40916100C Exempt/a Exempt/a 

5 40928313C No exempt/a Exempt/a 

6 18971498V No exempt/a Exempt/a 

7 38056568D No exempt/a Exempt/a 

 

b) Persones aspirants excloses: cap dels aspirants ha resultat exclòs. 

2n. El tribunal qualificador del procés de selecció estarà format per les següents 

persones: 

President: Fco. Javier Domingo Rodríguez, secretari-interventor de l’EMD. 

Vocals: 1 funcionari designat pel departament de serveis de l’Ajuntament de Tortosa. 

Vocal: 1 representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

Secretari: Jordi Roca Ejarque, administratiu de l’EMD. 

 

El tribunal efectuarà prèviament la valoració dels mèrits dels aspirants. En l’anunci 

en què s’indicarà la puntuació obtinguda en la valoració dels mèrits, que es farà 

públic en l’e-tauler i en la web de l’EMD, es determinarà la data, hora i lloc en què 

tindran lloc la realització de les proves presencials de la fase d’oposició. 

Els exercicis de la fase d’oposició s’iniciaran amb les proves de coneixement de la 

llengua catalana que hagin de realitzar els aspirants no declarats exempts de 

realitzar la referida prova. Posteriorment, en la mateixa data o en altes dates que 

s’acabin determinant, es realitzarà el qüestionari tipus test i l’entrevista personal. 

Les persones aspirants admeses s’hauran de presentar degudament acreditades 

(DNI, NIE.) per a la realització de les proves. Quan les proves no siguin de realització 

conjunta l’ordre d’actuació dels aspirants es determinarà mitjançant la realització de 

sorteig públic. 
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3r. El disposat en aquesta resolució té caràcter provisional i d’acord amb la base 5ª 

del procés de selecció, s’estableix un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de 

l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta resolució en l’E-tauler i la web de 

l’EMD, per tal que els/les aspirants puguin formular qualsevol al·legació, reclamació 

o sol·licitud d’esmena. En cas que no hi hagi al·legacions, reclamacions o esmenes la 

present resolució es considerarà automàticament elevada a definitiva sense 

necessitat d’ulterior pronunciament. Si se’n formulessin, aquestes seran acceptades 

o refusades en una nova resolució de la presidència que tindrà caràcter definitiu i 

que es farà pública de la mateixa manera. 

4t. Publicar aquests acords a l’E-tauler i a la pàgina web de l’EMD de Campredó. ] 

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

la sessió: 

 

06.- DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE RESOLUCIÓ DE LA 

PRESIDÈNCIA DE L’EMD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 

3/2019, PER TRANSFERÈNCIA 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 dictada en data 3 de setembre de 

2019: 

[... Assumpte: Modificació pressupostària núm. 3/2019 per transferència de crèdits 

entre partides pertanyents a la mateixa àrea de despesa. 

 

Atesa la necessitat de realitzar una transferència 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’associació 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 7.035,73 € per la qual cosa l'import final de la subvenció convingut, ja 

justificat i transferit, fou de 4.964,27 €, amb la qual cosa existeix un saldo restant 

disponible de 7.035,73 € susceptible de ser transferit a altres partides 

pressupostàries. 
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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 sisè de l'esmentada llei, 

així com les bases d'execució del pressupost de l'EMD, i vist així mateix l'informe de 

laSecretaria-Intervenció. 

 

Per tot el qual, i d'acord amb les facultats d’aquesta 

Presidència HE RESOLT 

PRIMER.- Aprovar l'expedient núm 3/2019, de modificació del pressupost de l'EMD 

mitjançant transferència de crèdit entre partides, amb el següent detall: 

 

Transferències positives 

FUN ECON DESCRIPCIÓ EUR 

330 226-08 Despeses diverses fires i festes 7.035,73 € 

 

Transferències negatives 

FUN ECON DESCRIPCIÓ EUR 

338 480-03 Conveni associació Comissió de Festes 7.035,73 € 

 

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 en queda assabentada. 

 

Seguidament e es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l’ordre del dia de 

la sessió: 

 

07.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA PER LA QUE S’APROVA  

EL CERTIFICAT NÚM. 4 CORRESPONENTS A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA “EDIFICI PER A 

MANIFESTACIONS FESTIVES I DE CARÀCTER CULTURAL – FASE SEGONA.” 
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Per la presidència es dona compte a la Junta Veïnal, a efectes del seu coneixement i 

ratificació, si s'escau, de la següent resolució dictada en data 3 de setembre de 

2019: 

 

[... Vist el certificat núm.4, de data 31/05/2019 relatiu a l'execució de l'obra «EDIFICI 

PER  A  MANIFESTACIONS   FESTIVES  DE  CARÀCTER  CULTURAL   – FASE SEGONA», 

adjudicada en sessió de la Junta Veïnal de data 8 d’agost de 2018 a ALSO CASALS 

INSTAL·LACIONS, SL per l’import total de CENT VINT-I-TRES MIL CENT VINT EUROS 

(123.120,00  €)  IVA  exclòs  [CENT  QUARANTA-VUIT  MIL  NOU-CENTS SETANTA-CINC 

EUROS, AMB VINT CÈNTIMS (148.975,20 €) IVA 21% inclòs], subscrit per la direcció 

facultativa i d'execució de l'obra, així com la factura corresponent presentada per 

l’empresa contractista per al seu abonament. 

 

Atès que resten degudament acreditats i conformats els treballs executats 

corresponents a la referida certificació d'obra així com els imports que s'acrediten 

per al seu abonament i sense perjudici de la seva ratificació per la Junta Veïnal en la 

seva condició d'òrgan de contractació, HE RESOLT 

 

PRIMER.-Aprovarelcertificatnúm.4corresponentsal'execuciódel'obra“EDIFICI 

PER A MANIFESTACIONS  FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL– FASE SEGONA”, per 

l’importde58.857,90€(48.642,89€importnet+10.215,01€enconcepted’IVAal 

tipus vigent del 21%) així com la factura corresponent. 

 

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

contractista de la referida obra, i ordenar-ne el pagament pel referit import amb 

càrrec a la partida pressupostària 330-622 del pressupost de l'EMD de Campredó, 

per a l'exercici 2019, en correspondència amb el certificat d’obra i factura aprovada. 

 

TERCER.- Notifiquis aquesta resolució a ALSO CASALS INSTAL·LACIONS, SL 

 
 

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

que aquesta celebri.] 

 

La Junta Veïnal en queda assabentada. 

 

Seguidament es passa a tractar els següent dels punts inclosos en l’ordre del dia de 

la sessió: 
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08.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’EMD DE CAMPREDÓ 

CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018. 

 

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 2018, 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 16 de maig de 2019, 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 data 14 d’agost de 2019, 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 2018, 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. 
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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 2018, 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 el següent dels punts inclosos en l’ordre del dia de 

la sessió: 

 

09.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’EMD DE CAMPREDÓ AL 

CONTRACTE CENTRALITZAT DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS ADJUDICAT PEL 

CONSORCI LOCALRET. 

 

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

 

[… ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE 

TELECOMUNICACIONS 

 

I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats 

municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la 

contractació centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de 

telecomunicacions, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicacions 

electròniques i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis. 

 

II. Que el Consorci Localret va adjudicar per Decrets de Presidència 2017/013, de 6 

de setembre i 2017/009, d’11 de maig, respectivament, els lots 1 i 2 del contracte 

denominat “Serveis de telecomunicacions dels municipis, consells comarcals, 

Diputació i ens locals adherits al procés de contractació agregada de la demarcació 

de Tarragona” (exp. 2016/001) per un període de dos anys comptats des de la 

formalització del contracte, prorrogables fins a un màxim de dos anys més, a les 

següents empreses i pels següents imports: 
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LOT 1.- Serveis de comunicacions fixes de veu i dades i d’accés a Internet en 

ubicació física permanent a l’empresa TELEFÒNICA DE ESPAÑA SAU, per un import 

de 1.158.055,58€, del qual correspon a l’IVA del 21% l’import de 200.984,85 € i, 

per tant, amb una base imposable de957.070,73€. 

 

LOT 2.- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, i el tràfic fix a mòbil que, 

opcionalment, els ens locals adherits podran enrutar per enllaços de l’operador de 

telefonia mòbil a l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU, per un import de 273.354,48€, 

del qual correspon a l’IVA del 21% l’import de 47.441,69€ i, per tant, amb una base 

imposable de 225.912,79€. 

 

III. Vist l'interès de l’EMD DE CAMPREDÓ d’adherir-se al contracte centralitzat de 

serveis de telecomunicacions, i que té una despesa estimada de 3.800,00 € per a 

aquesta contractació. 

 

IV. Vist allò que l’article 205 del TRLCSP disposa que les entitats locals, així com els 

organismes i entitats dependents, podran adherir-se a sistemes d’adquisició 

centralitzada d’altres entitats del sector públic incloses en l’àmbit d’aplicació 

d’aquesta llei. 

 

V. Atèsquel’expedientdecontractaciópreveuexpressamentlapossibilitatqueel 

contracte sigui modificat: 

 

a) En el plec de clàusules administratives particulars (PCAP): Segons la clàusula 17a, 

una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació podrà modificar-lo en 

els supòsits que preveuen els articles 106 i 107 del TRLCSP i 9 del Decret llei 

3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. Els 

motius o causes d’aquestes modificacions han d’estar degudament justificats 

mitjançant els corresponents informes tècnic i jurídic, que hauran de formar part de 

l’expedient. A l’apartat L del quadre resum s’estableixen les causes, la descripció i 

altres aspectes sobre les modificacions previstes. 

 

b) En el quadre de característiques: A l’apartat L s’estableix que tindran el caràcter 

de modificacions previstes els increments de serveis contractats. Les modificacions 

previstes no podran superar el 50 % del preu global d’adjudicació. 
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Atès que, de conformitat amb el que estableixen els articles 88, 105 i 106 del 

TRLCSP, els contractes del sector públic es poden modificar quan s’hagi previst en 

els plecs o en l’anunci de licitació i s’hagin detallat de manera clara, precisa i 

inequívoca les condicions en què se’n pot fer ús, així com l’abast i els límits de les 

modificacions que es poden acordar (Modificacions previstes). 

 

En virtut de tot això, es proposa adoptar els següents 

ACORDS 

PRIMER. Aprovar l’adhesió de EMD DE CAMPREDÓ al contracte centralitzat de 

serveis de telecomunicacions adjudicat pel Consorci Localret, tot assumint el 

compromís de complir les obligacions que se’n derivin. 

 

SEGON. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET perquè, en nom i 

representació de l’EMD DE CAMPREDÓ pugui obtenir de qualsevol operador de 

telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens 

facilitarà a LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmentada 

informació. 

 

La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les 

plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser 

objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà 

fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit 

d’execució d’aquest procediment de contractació. 

 

La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit 

en l’acord primer. 

 

TERCER. Establir que la despesa màxima anual que aquesta EMD DE CAMPREDÓ 

preveu destinar al contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions adjudicat 

per LOCALRET serà d’un import de 3800,00 €, IVA inclòs, per als lots que tot seguit 

es detallen (marcar amb una “X” el/s lot/s objecte d’adhesió)(segons dades 

Pressupost2019): 
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Adhesió Lot Import/any (€) 

 1 Veu i dades en 
ubicació fixa 

2.300,00 € 

 2 Telecomunicacions 

mòbils de veu i dades 

1.500,00 € 

Total 3.800,00 € 
 

QUART. Declarar que existeix consignació pressupostària suficient i s’assumeix el 

compromís de realitzar-la per a la prestació d’aquest servei en els exercicis següents 

afectats per aquesta contractació centralitzada en el pressupost de l’EMD de 

Campredó. 

 

CINQUÈ. Facultar àmpliament i expressa Damià Grau Arasa, en representació de 

EMD DE CAMPREDÓ per realitzar els tràmits i adoptar les resolucions necessàries 

per executar els presents acords.…] 

 

S’informa per la Presidència que la proposta té per objecte aconseguir una 

optimització de les despeses de telefonia i comunicacions que en el seu conjunt 

suposen una important despesa anual. 

 

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 el següent dels punts inclosos en l’ordre del dia de 

la sessió: 

 

10.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL, PER A L’EXERCICI2020 I 

SUCCESSIUS, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS SEGÜENTS: 

 

- OF Taxa per l’ocupació del domini públic amb materials de construcció (BOPT 

2019-1874): OF Taxa per la utilització d’espais en edificis i equipaments de 

l’EMD (BOPT 2019-1874): 

 
 

- OF Taxa per la prestació del servei de Piscina Municipal d’estiu (BOPT2016-247): 

- OF Taxa per la prestació del servei d’educació infantil de primer cicle (BOPT 2016- 

247): 

- OF Acord regulador dels preus públics del Campus Esportiu/ Escola Estiu i Campus 

de Setmana Santa (BOPT2016-247) 
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- OF Acord regulador del preu públic per la prestació d’activitats i serveis de patrimoni 

cultural (BOPT 2016-247) 

 

Per la Presidència es proposta l’adopció dels acords continguts en la següent 

proposta: 

 

[… De conformitat amb l’article 15.1 de la Llei d’hisendes locals, aprovada per Reial 

decret legislatiu 2/2004, “excepte en els supòsits previstos a l’article 59.1 d’aquesta 

llei, les entitats locals hauran d’acordar la imposició i supressió dels seus tributs 

propis, i aprovar les corresponents ordenances fiscals reguladores d’aquests”. 

 

Pel que fa a la seva tramitació, l’article 17.1 de la mateixa norma estableix que els 

acords provisionals adoptats per les corporacions locals per a l’establiment, 

supressió i ordenació de tributs i per a la fixació dels elements necessaris, amb vista 

a la determinació de les respectives quotes tributàries, així com les aprovacions i 

modificacions de les ordenances fiscals corresponents, s’exposaran al tauler 

d’anuncis de l’entitat durant trenta dies, com a mínim, dins els quals els interessats 

podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes. 

 

En virtut de l’anterior, es planteja la modificació de les ordenances fiscals següents: 

 

(indicar ordenança que es modifica i un breu resum sobre en què consisteix la 

modificació) 

 

1. OF Taxa per l’ocupació del domini públic amb materials de construcció(BOPT 

2019-1874): 

 

A l’article 6è. de Quota tributària es canvia l’import de 30€ per 35€ per mes o 

període inferior d’ocupació per cada unitat de superfície de 20 m2 o inferior. 

 

2. OF Taxa per la utilització d’espais en edificis i equipaments de l’EMD(BOPT 2019- 

1874): 

 

A l’article 3. Quota tributària, a les tarifes aplicables afegir: 

 

1 - Antigues escoles de Font de Quinto:50€/dia 

2 - Edifici de manifestacions festives i culturals la “C”:900€ 

 

Bonificació del 50% en cas d’activitat catalogada com a excepcional, i una 

bonificació del 100% en cas d’Associacions de Campredó. 
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Fiances: 

 

En el supòsit a), 300€, en la resta de supòsits b) i c)100€. 

 

3. OF Taxa per la prestació del servei de Piscina Municipal d’estiu (BOPT 2016-247): 

A l’article 5. Quota tributària, a les tarifes aplicables afegir: 

1- Abonament tot l’estiu* (grup de 3 o més persones pertanyents a la mateixa 

unitat familiar: pare, mare, fills i avis) afegir 35€ per cada unitat familiar més. 

2- Entrada d’un dia, canviar preu a3,50€. 

3- Entrada d’un dia (menors 14 anys i jubilats) canviar preu a2,50€. 

4- Entrada un dia (en grups de 10 o més persones) canviar preu a1,80€. 

5- Cursos nadons (juliol-agost) 30,00€ 

6- Perfeccionament natació adults 30,00€ 

 

4. OF Taxa per la prestació del servei d’educació infantil de primer cicle (BOPT 2016- 

247): 

 

A l’article 7. Quota tributària, a les quantia de la taxa afegir: 

 

- Bonificació del 50% per a famílies nombroses. 

 

5. OF Acord regulador dels preus públics del Campus Esportiu/ Escola Estiu i 

Campus de Setmana Santa (BOPT2016-247): 

 

A l’article 4. Quantia. Realitzar els canvis següents: 

 

- Escola Estiu / campus esportiu 

 

dues setmanes 70,00 €. 

Un mes o quatre setmanes 130,00 €. 

Afegir: cinc setmanes 160,00 €. 

Tot l’estiu 180,00 € 

 

A l’article 5. Bonificacions fiscals 

 

Afegir: En el cas de famílies nombroses o monoparentals hi haurà una bonificació del 

50%. 
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6. OF Acord regulador del preu públic per la prestació d’activitats i serveis de 

patrimoni cultural (BOPT 2016-247) 

Article 4: Quantia 

Afegir al punt 2: Entrades a espectacles programats pel servei de patrimoni cultural: 

 
Preu taquilla espectacles tipus D 25 euros per funció 

Preu taquilla espectables tipus E 30 euros per funció 

Preu taquilla espectables tipus F 45 euros per funció 

 

Afegir a: 

 

La determinació de la categoria (A,B,C,D,E,F) de l’espectacle s’efectuarà per 

resolució del President del’EMD. 

 

Per tot l’exposat, a la Junta Veïnal de l’EMD de Campredó proposo l’adopció dels 

següents ACORDS: 

Primer.- "APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2020 i 

successius de les Ordenances fiscals següents: 

 

- OF Taxa per l’ocupació del domini públic amb materials de construcció (BOPT 2019- 

1874): Al article 6è. de Quota tributària es canvia l’import de 30€ per 35€ per mes o 

període inferior d’ocupació per cada unitat de superfície de 20 m2 o inferior. 

 

- OF Taxa per la utilització d’espais en edificis i equipaments de l’EMD (BOPT 2019- 

1874): 

 

A l’article 3. Quota tributària, a les tarifes aplicables afegir: 

 

1- Antigues escoles de Font de Quinto:50€/dia 

2- Edifici de manifestacions festives i culturals la “C”:900€ 

 

Bonificació del 50% en cas d’activitat catalogada com a excepcional, i una 

bonificació del 100% en cas d’Associacions de Campredó. 

Fiances: 

 

En el supòsit a), 300€, en la resta de supòsits b) i c) 100€. 
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- OF Taxa per la prestació del servei de Piscina Municipal d’estiu (BOPT 2016-247): 

A l’article 5. Quota tributària, a les tarifes aplicables afegir: 

1. - Abonament tot l’estiu* (grup de 3 o més persones pertanyents a la mateixa 

unitat familiar: pare, mare, fills i avis) afegir 35 € per cada unitat familiar més. 

2. - Entrada d’un dia, canviar preu a 3,50€. 

3. - Entrada d’un dia (menors 14 anys i jubilats) canviar preu a 2,50€. 

4. - Entrada un dia (en grups de 10 o més persones) canviar preu a 1,80€. 

5. - Cursos nadons (juliol-agost) 30,00€ 

6. - Perfeccionament natació adults 30,00€ 

 

OF Taxa per la prestació del servei d’educació infantil de primer cicle (BOPT 2016- 

247): 

 

A l’article 7. Quota tributària, a les quantia de la taxa afegir: 

 

- Bonificació del 50% per a famílies nombroses. 

 

- OF Acord regulador dels preus públics del Campus Esportiu/ Escola Estiu i Campus 

de Setmana Santa (BOPT 2016-247): 

A l’article 4. Quantia. Realitzar els canvis següents: 

 

- Escola Estiu / campus esportiu 

 

Dues setmanes 70,00 €. 

Un mes o quatre setmanes 130,00 €. 

Afegir: cinc setmanes 160,00 €. 

Tot l’estiu 180,00 € 

A l’article 5. Bonificacions fiscals 

 

Afegir: En el cas de famílies nombroses o monoparentals hi haurà una bonificació del 

50%. 

 

- OF Acord regulador del preu públic per la prestació d’activitats i serveis de 

patrimoni cultural (BOPT2016-247) 

 

Article 4: Quantia 
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Afegir al punt 2: Entrades a espectacles programats pel servei de patrimoni cultural: 

 
Preu taquilla espectacles tipus D 25 euros per funció 

Preu taquilla espectables tipus E 30 euros per funció 

Preu taquilla espectables tipus F 45 euros per funció 

 

Afegir a: 

 

La determinació de la categoria (A, B, C,D,E,F) de l’espectacle s’efectuarà per 

resolució del President de l’EMD. 

 

segons el redactat que s’acompanya com a document annex núm. 1 

 

Segon.- SOTMETRE aquest acord i el text de les corresponents ordenances fiscals a 

informació publica durant un període de 30 dies hàbils, comptadors des de l’endemà 

de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de 

Tarragona, dins dels quals els interessats podran examinar l'expedient que romandrà 

disposició del públic a la seu de l’EMD, i presentar, en el seu cas, les al·legacions o 

reclamacions que estimin oportunes. 

 

Tercer.- TENIR PER APROVADADEFINITIVAMENT la modificació de les esmentades 

ordenances fiscals en el supòsit que no es presentin reclamacions ni al·legacions ] 

 
 

El Sr. Josep Esquerré informa que no es modifiquen totes les taxes i preus sinó 

només es modifiquen per adequar els imports als serveis prestats i afavorir 

determinats col·lectius com les famílies monoparentals. 

 

La Sra. Farala Ventura manifesta que alguns imports, com establir per l’entrada de la 

piscina 3,50 euros, li semblen excessivament cars. Que consti en acta que no hi 

estem d’acord i conseqüentment ens abstindrem en la votació. 

El Sr. Damià Grau li respon que es tracta de premiar l’assiduïtat en el servei. En 

general els preus són populars i el normal és assistir en forma d’abonament. Les 

despeses de la piscina són importants. 

 

Sotmesa a votació la proposta La Junta Veïnal acorda amb el vot favorable dels set 

membres del Grup d’Esquerra Republicana-Campredó Poble i l’abstenció dels dos 

membres del grup de Junts per Campredó aprovar la transcrita proposta. 
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Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l’ordre del dia: 

 
 

11.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PREUS CONTRADICTORIS DEL CONTRACTE 

D’OBRES “EDIFICI PER A MANIFESTACIONS FESTIVES I DE CARÀCTER CULTURAL – 

FASE SEGONA”. 

 

Pel President es proposta a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la 

següent proposta: 

 

[... Atès que en sessió de la Junta Veïnal de data 8 d’agost de 2018 fou adjudicada 

l’execució de l’obra «Edifici per a manifestacions festives de caràcter cultural – 

Segona fase» a l’empresa a l’empresa Also Casals Instal·lacions, SL. 

 

Atèsqueeldirectordel‘obraSr.OscarBenetRamos(Àrea55Arquitectura,SLP)ha 

presentat les actes de preus contradictoris núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16 i 17, signades per ell mateix i pel legal representant de l’adjudicatària. 

Atès que de la normativa aplicable de contractació pública es desprèn que és 

procedent acceptar les modificacions consistents en la introducció d’unitats d’obra 

no compreses en el projecte, mitjançant l’aprovació de les corresponents actes de 

preus contradictoris, Per l’exposat, a la Junta Veïnal de l’EMD de Campredó, proposo 

l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Aprovar les actes de preus contradictoris núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 corresponents al contracte d’obres «Edifici per a 

manifestacions festives de caràcter cultural – Segona fase», segons relació adjunta. 

 

SEGON.- Disposar que els nous preus es consideraran incorporats a tots els efectes 

al quadre de preus del projecte d’obra. 

 

TERCER.- Comunicar aquest acord al director de les obres i responsable del contracte 

així com al representant legal de l’empresa adjudicatària. 

 

QUART.- Facultar el president de l’EMD per signar tota la documentació necessària 

per tal de fer efectius aquests acords .... ] 

 

La Junta Veïnal acorda per unanimitat dels seus membres aprovar la transcrita 

proposta. 

 

Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclòs en l’ordre del dia de la 

sessió: 
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12.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE I DEL CONTRACTE 

D’OBRES “EDIFICI PER A MANIFESTACIONS FESTIVES I DE CARÀCTER CULTURAL – 

FASE SEGONA”. 

 

Pel President es proposta a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la 

següent proposta: 

 

[... Atès que aquesta Junta Veïnal en sessió de data 21 d’agost de 2017, va acordar 

tenir per aprovat definitivament, una vegada transcorregut el corresponent període 

d’informació pública sense que s’haguessin formulat al·legacions (anunci publicat en 

el BOPT núm. 80, de 26 d’abril de 2017, efectuat en base a l’acord de la Junta Veïnal 

d’aprovació inicial de data 23 de març de 2017) el projecte bàsic i executiu de les 

obres “Edifici per a manifestacions festives de caràcter cultural” que, a efectes de 

licitació, fou dividit en dues fases executables separadament, la primera de les quals 

ja fou executada. 

 

Atès que així mateix en sessió de data 14 de juny de 2018, la Junta Veïnal acordà 

l’aprovació del plec de clàusules administratives particulars que havia de regir la 

contractació de l’execució de les obres corresponents al referit projecte en la seva 

segona fase, així com el corresponent expedient de contractació, mitjançant 

procediment obert simplificat, de l’esmentada obra, amb un pressupost base de 

licitació de 129.637,02 € (import net, IVA exclòs) i un import total de 156.860,79 € 

(IVA 21 % inclòs); obra finançada en un 85,42 % mitjançant subvenció de la 

Diputació de Tarragona corresponent al Pla d’actuació municipal (PAM) de l’anualitat 

2018, i en el 14,58 % restant, fins assolir la totalitat de l’import pressupostat del 

contracte, mitjançant recursos propis de l’EMD de Campredó. 

 

Atès que en sessió de la Junta Veïnal de data 8 d’agost de 2018 fou adjudicada 

l’execució de l’obra que constitueix l’objecte del referit contracte a l’empresa Also 

Casals Instal·lacions, SL. 

 

Atès que el director de l‘obra i també redactor del projecte ha formulat una proposta 

de modificació del projecte i del contracte de les referides obres, la qual representa 

una variació del 9,765% sobre el pressupost originari de l’obra, sense que comporti 

una variació substancial del seu objecte o de les seves característiques bàsiques. 

Aquesta proposta de modificació reflecteix d’una banda un excés d’amidaments en 

determinades partides, un decrement corresponent a partides no executades així 

com l’aparició d’una sèrie de preus contradictoris, amb el següent detall: 

 

PEMpreuscontradictoris 30.597,48€ 
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PEM partides no executades -35.923,40 € 

PEM excés d’amidament 15.963,71 € 

PEM 10.637,79 € 

19% GG+BI 2.021,18 € 

SUMA 12.658,97 € 

5,027126280 % BAIXA -636,38 € 

TOTAL 12.022,59 € 

21% IVA 2.524,74 € 

TOTAL DE CONTRACTA 14.547,33 € 
 

Atès que s’ha incorporat a l’expedient la corresponent memòria justificativa de la 

modificació de projecte, així com la documentació tècnica necessària. 

 

Atès que el contractista va signar de conformitat les actes de preus contradictoris, 

els quals han estat aprovats per aquesta Junta Veïnal, i ha manifestat conformitat 

renunciant a formular oposició a la modificació contractual plantejada. 

 

Atès que la Junta Veïnal és competent per aprovar la modificació del projecte i del 

contracte d’obres esmentats pel fet d’haver estat competent per a l’aprovació i 

adjudicació de les obres del projecte originari. A la Junta Veïnal proposo l’adopció 

dels següents ACORDS: 

 

Primer.- APROVAR la modificació del contracte de les obres “Edifici per a 

manifestacions festives de caràcter cultural”, en els termes recollits en el projecte 

modificat que igualment s’aprova, d’acord amb la documentació redactada, a 

aquests efectes, per l’arquitecte Sr. Oscar Benet Ramos (Àrea55 Arquitectura, SLP) , 

amb un percentatge de modificació a l’alça del 9,765 %, que suposa sobre el preu 

d’adjudicació de les obres, IVA 21% inclòs la quantitat de CATORZE MIL CINC-CENTS 

QUARANTA-SET EUROS, AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (14.547,33 €), passant a ser 

l’import total d’adjudicació de les obres, IVA inclòs, de CENT SEIXANTA-TRES MIL 

CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS, AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (163.522,53 €). 

 

Segon.- AUTORITZAR la despesa corresponent a la modificació contractual i de 

projecte acordada amb càrrec de la partida 330-622 del pressupost municipal 

vigent. No obstant la referida autorització es condiciona a l’existència de crèdit 

adequat insuficient. 
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Tercer.- Notificar aquests acords a la direcció facultativa i al contractista de les obres. 

...] 

 

La Junta Veïnal de l’EMD, per unanimitat dels seus membres, acorda aprovar la 

transcrita proposta. 

 

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

la sessió: 

 
 

13.- APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4/2019, MITJANÇANT 

SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB FINANÇAMENT A CÀRREC AL ROMANENT DE 

TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS. 

 

Per la Presidència es proposa a la Junta Veïnal l’adopció de la següent proposta 

d’acord: [Antecedents de fet: 

 

1.- La Junta Veïnal de l'EMD de Campredó va aprovar el pressupost que ha de regir 

per a l'anualitat 2019 en sessió de data 22 de novembre de 2018, el qual fou 

sotmès a informació pública mitjançant anunci publicat al BOPT núm. 2018-232 de 

data 4 de desembre de 2018, entrant en vigor l'1 de gener de 2019 una vegada 

esdevinguda definitiva la referida aprovació i publicat el pressupost aprovat, resumit 

per capítols, en el BOPT núm. 2018-248 de data 31 de desembre de2018. 

 

2.- S'ha constatat la necessitat sobrevinguda de suplementar la partida 

pressupostària 330-622 corresponent a les obres d’inversió Edifici per a la 

realització de manifestacions festives i de caràcter cultural – segona fase atesa 

l’aprovació de la modificació del projecte i contracte d’obres corresponents i la 

quantitat que no aporta la Diputació de Tarragona atès que l’actuació està 

subvencionada pel PAM2018. 

4.- Correspon conseqüentment suplementar la partida corresponent del capítol 6 del 

pressupost l'EMD per a l'exercici 2019, dotant el projecte inclòs d’adequat i suficient 

finançament. 

 

5.- Per resolució de la Presidència de l'EMD s'ha disposat l'inici de modificació 

pressupostària mitjançant suplement de crèdit finançat amb la incorporació de 

romanent de tresoreria per a despeses generals. 
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Fonaments de dret: 

 

1.- Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

2.- RD 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la 

Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 

pressupostos. 

 

3.- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del règim local, modificada per 

la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l'Administració Local. 

 

4.- Bases d'execució del pressupost de l'EMD del vigent exercici. 

Per tot l'exposat, a la Junta Veïnal, proposo l'adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació pressupostària número 

4/2019, mitjançant suplement de crèdit finançat amb la incorporació de romanent 

de tresoreria, amb el següent detall: 

 

a) Partides que se suplement decrèdit: 

 

Partida Descripció Import (€) 

330-622 Edifici per a manifestacions festives i de caràcter 

cultural – segona fase 

 

 Consignació actual -- 

 Proposta d’alta 14.547,33 € 

 Total suplement de crèdit 14.547,33 € 

 

b) Partides del pressupost d’ingressos amb les quals es finança: 

 

Concepte Descripció Import (€) 

870.00 Romanent de tresoreria per a despeses generals 14.547,33 € 

 Total suplement de crèdit 14.547,33 € 
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Segon.- Exposar al públic la modificació pressupostària acordada durant el termini de 

quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d'anuncis de l'EMD i en el Butlletí 

Oficial de la Província de Tarragona. Cas de no presentar-se reclamacions l'acord 

serà ferm sense necessitat d'ulterior acord. En cas contrari, la Junta Veïnal disposarà 

del termini d'un mes comptat des de la finalització del període d'exposició pública 

per resoldre-les.] 

 

La Junta Veïnal acorda, per unanimitat dels seus membres, aprovar la transcrita 

proposta. 

-II- 

SEGUIMENT I CONTROL 

 

14.- MOCIONS DE GRUPS POLÍTICS: 

 

14.1.- MOCIÓ DEL GRUP ERC-CP PER A L’INICI DE NEGOCIACIONS DEL CONVENI 

REGULADOR DE LES RELACIONS ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA I L’EMD DE 

CAMPREDÓ. 

 

Per la Presidència se sotmet a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la 

següent moció presentada pel Grup Municipal ERC-Campredó Poble: 

 
 

MOCIÓ PER A L’INICI DE NEGOCIACIONS DEL CONVENI REGULADOR ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE TORTOSA I L’EMD DE CAMPREDÓ 

 

[... En data 04/02/2019 s’aprova a l’Ajuntament de Tortosa i es ratifica en data 

15/02/2019 a l’EMD de Campredó el següent acord: 

 

“Aprovar l’aplicació del vigent Conveni amb l’EMD de Campredó, amb efectes 

26/02/2019 i mentre no s'assoleix, prèvia tramitació del corresponent procediment, 

un nou Conveni regulador de les relacions entre aquest Ajuntament i l’EMD de 

Campredó.” 

 
 

Estava en coneixement de tots i totes la caducitat del Conveni el 25/02/2019, el 

qual havia tingut una vigència de vuit anys. Per aquest motiu, durant el 2018, l’EMD 

de Campredó va denunciar aquesta situació i va iniciar els tràmits de renovació del 

conveni sense obtenir cap resposta favorable per part de l’Ajuntament de Tortosa. 

 

El 2019 ha estat any d'eleccions municipal i formació de nous governs. Constituïts ja 

els nous consistoris, no veiem cap motiu que ens impedeixi tornar a la taula de 
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negociacions. 

 

És per això que sol·licitem a l’Ajuntament de Tortosa el següent: 

 

1.- Iniciar les negociacions per configurar un nou Conveni regulador entre 

l’Ajuntament de Tortosa i l’EMD de Campredó. 

 

2.- Fixar un calendari per poder deixar sense vigència la pròrroga del 26/02/2019, 

amb un nou marc de relació per a l’any 2020. 

 

I acordem: 

 

1.- Traslladar a l’Ajuntament de Tortosa aquesta proposta. 

 

2.- Traslladar a la Generalitat de Catalunya la necessitat d’iniciar converses per 

resoldre aquesta qüestió.... ] 

 

El Sr. Josep Esquerré justifica la necessitat de d’adoptar els acords continguts en la 

moció per la caducitat i limitacions econòmiques del conveni de 2011 en situació de 

pròrroga i la imperiosa necessitat de que es duguin a terme els tràmits per a la seva 

renovació atès que afectat temes importants com les infraestructures i l’urbanisme. 

Per tant hem de fer arribar a l’Ajuntament la nostra veu per tal que es constitueixi la 

comissió negociadora amb les diferents EMD. 

 

El Sr. Damià Grau manifesta que el conveni econòmic actual que s’aplica a Bitem i 

Campredó és molt precari i només permet una activitat de manteniment. El que 

rebem no s’acaba corresponent amb el que paguem. Per tant ens corre pressa en 

assolir un nou conveni per al finançament de l’EMD. Caldrà que procedim a la 

designació de representants de Campredó en la comissió negociadora i confiem en 

la bona predisposició de tots els agents al respecte. 

 

La Sra. Farala Ventura demana al grup d’ ERC-Campredó Poble que els faci arribar la 

proposta que defensarà en la comissió negociadora. 

La Junta Veïnal acorda per unanimitat dels seus membres aprovar la transcrita 

proposta. 

 

Seguidament es passa a tractar la segona de les mocions incloses en l’ordre del dia 

de la sessió: 

 

14.2.- MOCIÓ DEL GRUP ERC-CP PER LA DELIMITACIÓ DEL CASC ANTIC DE 

CAMPREDÓ. 
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Per la Presidència se sotmet a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la 

següent moció presentada pel Grup Municipal ERC-Campredó Poble: 

MOCIÓ PER LA DELIMITACIÓ DEL CASC ANTIC DE CAMPREDÓ 

[... La trama urbana de Campredó té unes característiques molt concretes i amb la 

voluntat d’avançar amb una autèntica política urbanística específica i adequada a 

les necessitats d’un poble de 1300 habitants. Proposem la creació d’una zona 

urbanística que del. limiti la part més antiga del nostre poble amb l’objectiu de 

revitalitzar i rehabilitar aquestes zones. Per això proposem com a mesura immediata 

la bonificació en els permisos d’obra del 90% del cost. Detallem a continuació les 

zones i carrers afectats. 

 

Detallem a continuació quines zones i carrers formarien part d’aquest nucli antic: 

 
Carrers: 

1. Calatayud 

2. Àvila 

3. Don Álvaro ( fins al travessaren 

Pintor Llop) 

- Gandia 
 

- Joaquim Roca 
 

- delerar 
 

- Francesc Llop 
 

- Benicarló 
 

- Eivissa 
 

- d’Armand Robert 

- Bonaire deDalt 
 

- Bonaire deBaix 
 

- de les Roques 
 

- Avinguda de la Llum 

Zones: 

- Font de Quinto 
 

- Raval del Pom 
 

- Masies de l’Horta(zona 

disseminat) 

 

Amb aquesta finalitat, demanem a l’Ajuntament de Tortosa: 

 

1. Que modifiqui la catalogació urbanística de les zones esmentades. 
 

2. Que modifiqui les ordenances i taxes que correspongui per fer efectiva 

l’aplicació del 90% de bonificació del preu del permís d’obra. ... ] 
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Per la Presidència es justifica la moció amb la finalitat de determinar el nucli antic de 

Campredó per determinar l’àmbit d’aplicació de les bonificacions en l’aplicació de la 

taxa per llicències d’obra de rehabilitació d’habitatges a la zona, remarcant que les 

bonificacions poden arribar al 90% de la taxa i poden suposar un impuls a la 

rehabilitació de vivendes. 

 

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

 

Seguidament es passa a tractar la tercera de les mocions incloses en l’ordre del dia 

de la sessió: 

 

14.3.- MOCIÓ EN SUPORT A LES PERSONES DETINGUDES PER “L’OPERACIÓ JUDAS” 

EL 23S I CONTRA LA REPRESSIÓ AL MOVIMENT INDEPENDENTISTA. 

 

Per la Presidència se sotmet a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la 

següent moció presentada pel Grup Municipal ERC-Campredó Poble: 

 

MOCIÓ EN SUPORT A LES PERSONES DETINGUDES PER “L’OPERACIÓ JUDAS” EL23S 

I CONTRA LA REPRESSIÓ AL MOVIMENT INDEPENDENTISTA 

 

[... El passat 23 de setembre es va viure una operació policial a Mollet del Vallès, 

Sant Fost de Campsentelles, Sabadell, Cerdanyola, Santa Perpètua de Mogoda, Sant 

Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló contra persones membres del moviment 

independentista les quals l'Audiència Nacional espanyola acusa de terrorisme, 

rebel·lió i sedició. Van entrar de matinada a les cases, mentre dormien, trencant 

portes i fent detencions sota futuribles, i com a prevenció de delictes en condicional, 

tal i com ha explicat Teresa Cunillera, Delegada del Govern Espanyol a Catalunya. 

 

Ara mateix set persones han estat detingudes, i dues més van ser alliberades amb 

càrrecs després dels escorcolls. 

 

Aquesta nova onada repressiva, tal i com ja ho va ser el 20-S d'ara fa dos anys, 

busca generar un clima d’avís a les portes de la sentència pel 1-O, i és un nou intent 

deconstruirunrelat,inexistent,deviolènciailligarindependentismeambterrorisme. 

 

Amb aquestes accions i les anteriors, la maquinària de l'Estat espanyol vol atemorir i 

desmobilitzar el conjunt del moviment independentista i republicà català, divers, 

absolutament pacífic i radicalment democràtic 

 

La societat catalana ha mostrat el seu rebuig, manifestant-se al carrer i organitzant 

cassolades arreu del país. Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats ha 

demanat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per 

demanar-li explicacions. 
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L'operació també té, en període preelectoral, una intenció propagandística evident, i 

que busca, davant l'opinió pública, contribuir a criminalitzar idees polítiques 

legítimes que comparteixen amplis sectors de la societat catalana. 

L'independentisme és un projecte cívic, pacífic i no violent, legítim políticament i 

avalat a les urnes de forma reiterada. 

 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal ERC-Campredó Poble de Campredó 

proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Mostrar el suport de l’Ajuntament de l’EMD de Campredó a tota la 

ciutadania que es manifesta en defensa dels drets civils i polítics i contra la repressió 

i persecució política. 

 

SEGON.- Manifestar la solidaritat amb el patiment de les persones detingudes, les 

seves famílies i entorn.] 

 

Per la Presidència es justifica la presentació de la moció amb motiu de la pràctica de 

detencions preventives i la construcció de relats en base a fets inexistents tot el qual 

forma part de l’onada repressiva de l’estat amb intenció propagandística de 

criminalitzar l’independentisme. 

 

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

 

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

 

15.- PRECS I PREGUNTES. 

 

La Sra. Carla Castillo efectua un prec donat que han observat que hi ha algunes 

errades en la transcripció dels plens, exigint que siguin gravats amb una gravadora i 

així deixar-ne constància. També s’exigeix que es realitzin en la data establerta ja 

que , per exemple, a dia d’avui es portaven 2 setmanes de retràs. 

 

La Sra. Carla Castillo efectua un prec en referència a la seriositat en que es pren el seu 

equip els plens i la feina a fer pel Poble. Per tant, demanant que no es torni a repetir el 

succés de l’anterior ple extraordinari urgent celebrat el 30 de juliol. En el qual se’ls 

avisa que s’avança una hora abans i té una durada total de 9 minuts.  

 

També es realitza un prec on s’exigeix que se’ls avisi quan hi hagin programades 

activitats o actes en el futur perquè també formen part de l’EMD i de l’actuar govern. 

No veuen correcte que es tinguin d’assabentar per les xarxes socials de quan es faran 

activitats ja siguin al poble com fora d’aquest. 
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El Sr. Damià Grau manifesta es pren nota del primer dels precs justificant el retard 

per la insuficiència dels mitjans personals de l’EMD i que, per descomptat, els 

membres del grup de JxCat estan convidats, en igualtat de tracte i al mateix nivell a 

tots els actes que, de forma institucional, organitza l’EMD, tot i que de vegades 

oficialment no se’ls convidi. 

 

La Sra. Carla Castillo pregunta en relació als aparcaments, al ple ordinari del 18 de 

juliol, van estar preguntant en referència a la zona d’aparcaments i la seva regulació. 

Consulta si s’ha començat a treballar en la proposta de pedagogia perquè la gent 

estacioni seguint la senyalització corresponent? En el cas que així sigui, consulten 

sobre les accions que s’han empres o com han pensat treballar-ho. 

 

El Sr. Gerard March manifesta que l’EMD no té capacitat sancionadora sinó que és de 

la Policia Local i pertant es tracta d’una qüestió més de fer pedagogia i de civisme que 

no sancionadora. 

 

La Sra. Carla Castillo realitza un prec sobre l’estat de la zona esportiva fa anys que es 

troba en mal estat, i amb el protagonisme que té el futbol al nostre poble, no es pot 

permetre que estigui tant descuidat per això es requereixen les següents accions de 

millora i manteniment:  

- Que es substitueixen les reds de detràs la porteria ja que estan en mal estat.  

- Que es pinti la valla blanca que dóna a l’entrada del poble, i a l’altra banda que 

es retirin les valles que hi ha provisionalment de fa anys ja que són perilloses i 

algunes estan en mal estat. Seria positiu que es pugui construir igual que està a 

l’altra part, d’aquesta manera, també poder restringir l'accés a la gent per a quan 

es realitzen manteniments al camp per exemple, ja que de vegades quan s’ha fet 

alguna cosa com ara una resembra, no s’ha respectat.  

- Reciclatge de la gespa quan es sega el camp, ja que actualment s’està tirant al    

escampat de la plaça de bous.  

- Les balles blanques que envolten el camp, es troben en molt mal estat i 

deteriorades, algunes d’elles trencades. S’haurien de poder adequar.  

- Per últim i molt important, fa molts anys que hi ha problemes amb l’aigua als 

vestuaris i encara no s’ha solucionat. Demanem fer la inversió que calgui i 

canviar el que es tingui de canviar, per resoldre aquest problema. 

 

El Sr. Damià Grau respon que s’han fet molt esforços per dignificar les instal·lacions 

esportives, però que hi ha coses pendents que s’aniran fent poc a poc com substituir 

les xarxes del darrera de les porteries, arranjar la tanca blanca del mur, poder retirar 

les tanques d’obra provisional i fer l’obra com la que hi ha a l’altra banda, arranjar 

les baranes i cartells publicitaris, tot això ho anirem fem com a tasques de 

manteniment. Hem anat fent coses des de que van entrar al govern. Hi ha dos 

homes treballant en els diferents manteniments i s’haurà de contractar també un 
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ferrer de fora perquè tot no ho podem fer únicament amb els recursos propis. 

 

També és vol fer l’arranjament de les xarxes de les porteries (les que donaven a la 

part dels pisos ja es van canviar fa un temps). 

 

També es té planificada la urbanització de l’entorn de La C. 

 

També tenim pendent la regulació del tema de l’aigua calenta dels vestidors. Ara se’n 

disposa d’aigua calenta però es requereix un termostat perquè l’actual s’ha de 

substituir i val sobre mil i escaig euros. A l’estiu especialment l’aigua surt massa 

calenta. Es una actuació que haurem de fer el primer trimestre de l’any vinent. 

 

També tenim planificat substituir les porteries. 

 

En referència a la gestió de la gespa, respon que de moment no, ja que es va treure 

el contenidor per qüestions logístiques de l’empresa de recollida de la neteja, ja que 

se’n feia un mal ús per part d’alguns ciutadans i/o empreses. 

 

La Sra. Carla Castillo pregunta sobre l’Edifici C: Per quan està previst que estigui 

finalitzat? Quin cost total haurà tingut?  I d’aquest cost quina part ha estat 

subvencionat i quina ha estat pagat amb recursos de l’EMD 

 

El Sr. Josep Esquerré informa que el cost total ha estat d’uns 340.000 euros, dels 

quals un 85% correspon a la subvenció de la Diputació i el 15% restant a fons propis 

de l’EMD. Igualment correspon a l’EMD el cost no subvencionat de la redacció del 

projecte i de la direcció de l’obra. 

 

La Sra. Carla Castillo pregunta sobre l’Espai Jove: quina utilitat se li donarà a l’espai 

jove? 

 

El Sr. Damià Grau manifesta que es preveu dotar-lo de mobiliari amb taules i cadires 

antivandàliques, taules d’escacs, parxís, ping ponc, jocs etc. 
 

La Sra. Alba Estorach contesta que siguin els mateixos joves que n’han de ser els 

usuaris qui facin de forma participativa les propostes que creguin convenients. 

 

Pregunta la Sra. Carla Castillo sobre les Valles de la vorera C/ Rocacorva, C/ 

Bonavista: sol·licitem que es pugui contactar amb el propietari del edifici (Gatón), ja 

que les valles que envolten l’edifici estan ocupant la vorera i no té cap sentit, ja que 

estan finestres i portes tapiat. 

 

El Sr. Damià Grau manifesta encara hi ha un permís d’obra major vigent atorgat per 

l’Ajuntament de Tortosa fet pel qual encara no es pot retirar la tanca però que es farà 

la consulta per veure la situació real de l’obra. 
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La Sra. Carla Castillo pregunta sobre la Nomenclatura dels carrers: en què us heu 

basat per canviar la nomenclatura? Abans de fer-ho s’ha consultat als veïns afectats o 

a la poblaciö?  Ja no per acceptar la proposta sinó que per les gestions que han de fer 

per actualitzar les adreces, tenint en compte que no són gestions fàcils i que no tothom 

té la mateixa facilitat per fer-ho. Des del nostre punt de vista, valorem que és important 

tenir en compte aquestes coses abans de fer-ho, així com també traslladar-ho a les 

persones afectades.  

S’han fet les gestions pertinents per actualitzar els canvis realitzats referent als carrers 

que han canviat? En això ens volem referir a que per exemple al Google Maps no estan 

contemplats els canvis i seria important que figures.  

El Sr. Damià Grau contesta que en el seu moment es van fer comunicacions als 

propietaris de les finques mitjançat lliurament a domicili i també fent servir els 

canals de comunicació de l’Ajuntament: web, ebando etc. 

 

El Sr Damià Grau manifesta que en realitat els canvis de noms de carrer han estat 

realment pocs, atès que en molts casos el que es tractava es de posar nom a carrers 

que anteriorment tenien nom de lletra o en llocs on que plantejaven problemes 

d’ubicació o repartiment de correu com el camí de Salva-aigües. 

 

En altres casos s’han posat noms en relació amb les persones que hi vivien o hi 

tenien vinculació com el cas del carrer del Ferrer. 

 

En el cas dels carrers Logroño, O’Donnell i Malpica, que tenien continuïtat i 

presentaven noms sense vinculació amb Campredó, s’ha reduït a dos noms «Bonaire 

de dalt» i «Bonaire de baix» atès que enmig hi ha un solar. 

 

En el cas dels carrers Joaquim Roca (un dels campredonencs que va passar pels 

camps d’extermini) i Armand Robert (brigadista internacional) es tracta de palesar la 

memòria històrica. 

 

Així mateix, el nom de Jacques de Molay, darrer Gran Mestre del Temple, palesa la 

vinculació templera de Campredó. 

 

La Sra. Carla Castillo pregunta referent a l’Estació: En quin estat es troba la gestió de 

l’arrendament? Quin és el projecte/projectes que heu presentat? Ens podeu passar 

una còpia? 

 

El Sr. Damià Grau informa que les negociacions estan en situació de trencament. 

Quan semblava que teníem un acord final, en Patrimoni d’ADIF en la última 

comunicació sens va dir que des de Madrid no acceptaven la formula acordada i que 

es remetien a les condicions inicials que eren totalment inacceptables i inasumibles. 
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A partir d’ara canviarem d’estratègia fent complir la normativa estricta a ADIF però 

intentant obrir un altra vegada les negociacions 

 

---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. 

 

ElSecretari Vist-i-plau 

El President 
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