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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 SÀNCHEZ, MARIA ISABEL 

MARCH MAYO, GERARD 

VENTURA FERNÀNDEZ, FARALA 

CASTILLO SOL, CARLA 

 

Secretari: 
FRANCISCO JAVIER DOMINGO RODRÍGUEZ 

Campredó, sent dos quarts de nou del 

vespre del dia DIVUIT DE JULIOL DE  

DOS MIL DINOU prèvia convocatòria 

girada a l’efecte, es reuneixen, en 

primera convocatòria, a la sala de 

reunions de la seu de l’EMD, els 

membres de la Junta Veïnal de l’Entitat 

Municipal Descentralitzada de 

Campredó que al marge es relacionen, 

a l’objecte de realitzar sessió ordinària 

sota el següent 

 

ORDRE DEL DIA 

- I - 

PART RESOLUTIVA 

 

1.- Ratificació, si s’escau, del canvi en la data de celebració de la sessió. 

2.- Aprovació, si s’escau, de l'acta corresponent a la sessió constitutiva del dia 15 de 

juny de 2019. 

3.- Informes de la Presidència. 

4.- Dació de compte de resolució de la Presidència de l’EMD d’adhesió al l’Acord 

marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

(Exp. 2018.08) pel que fa al lot 2, Responsabilitat Civil Patrimonial i contractació de 

la pòlissa de RC corresponent, així com al servei de mediació d’assegurances. 

5.- Dació de compte de resolució de la Presidència de l’EMD d’adhesió a l’acord marc 

de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (Exp. 2016.03) i contractaciódel subministrament corresponent 

d’un aparell desfibril·lador. 

6.- Dació de compte de resolució de la Presidència de l’EMD per la qual s’aprova la 

certificació núm. 3 del contracte de les obres “edifici per manifestacions festives i de 

caràcter cultural – segona fase”. 

7.- Dació de compte de resolucions de la Presidència de l’EMD per les quals 
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s’atorguen llicències de gual sol·licitades per diversos veïns de Campredó. 

 

8.- Proposta d’aprovació de subscripció de Conveni amb el consell comarcal del Baix 

Ebre per regular l’atorgament de subvenció directa per a l’execució d’obres 

d’arranjament i millora del camí del Ranxero. 

9.- Proposta d’acord designació representant Consell Escolar. 

 

-II- 

SEGUIMENT I CONTROL 

 

10.- Precs i preguntes. 

 

Per la Presidència s’obre la sessió passant-se a tractar seguidament 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 unanimitat dels assistents s’acorda ratificar el canvi en la data de celebració de 

la sessió. 

 

02.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ CONSTITUTIVA 

DEL DIA 15 DE JUNY DE 2019. 

 

Els assistents acorden no aprovar l’acta corresponent a la sessió constitutiva de la 

Junta VeÏnal corresponent al passat dia 15 de juny de 2019, ja que la part de la 

possessió de càrrec de la membre de la Sra. Farala Ventura està mal transcrita.  

 

03.- INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA. 

Per la Presidència s’indica que aquest és el primer ple del mandat que comença amb 

posterioritat a la renovació de la Junta Veïnal. Esperem que aquest nou mandat ens 

aporti les màximes satisfaccions possibles i puguem dur endavant el màxim 

d’objectius plantejats. 

 

Informa així mateix que es preveu la presència, durant la celebració dels espectacles 

amb bous de la festa major, d’activistes de l’entitat animalista «anima naturalis» els 

quals vidran amb la intenció de documentar i enregistrar la celebració dels 

«correbous». Hi tenen dret així com nosaltres a celebrar la festa. Si volen gravar no 

els hi hem de posar impediments i si volen denunciar que denunciïn. És important 

celebrar la festa amb normalitat i sense cap incident. 
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En relació a les diferents àrees s’informa el següent: 

Governació. 

S’informa que s’ha dut a terme la millora de la senyalització horitzontal de Campredó 

i Font de Quinto amb el repintat de la senyalització existent i l’assenyalament de 

noves zones d’aparcament. 

 

També s’ha posat un reductor de velocitat al carrer Don Àlvaro. Totes aquestes 

actuacions es duen a terme amb la col·laboració de la Policia Local atès que la 

cmpetència no és pròpiament de l’EMD i ho estem fent amb recursos propis. 

 

Així mateix s’ha fet una comanda de subministrament de cons de senyalització 

provisional per quan sigui necessari. Igualment es preveu dotar-se de senyalització 

de prohibit estacionar atès que estem tenint problemes per aconseguir senyals 

mòbils que s’han d’anar a buscar i després s’han de retornar. 

 

Que en els propers dies es durà a terme una nova fase del canvi de nomenclatures 

dels carrers i substitució de plaques. 

 

Que prosseguim amb la comunicació als mitjans de comunicació, amb l’objecte de la 

seva difusió, d’acord amb els convenis subscrits a l’efecte, de les nombroses 

activitats que es fan al poble. 

 

Bemestar i Salut. 

S’informa que els passats dies 20 i 27 de juny van tenir lloc, a càrrec d’Olívia Curto 

(Llicenciada en Psicologia per la URV) i Rosa Comes (Llicenciada en Dret per la UB) 

dues  xerrades  de  sensibilització  contra  la  violència  masclista,  en  concret  sobre 

«Prevenció  de  relacions  abusives  des  del  model  educatiu  i  de  criança»  i  sobre 

«prevenció de relacions de desigualtat en la parella». 

 

Que s’han dut a terme els darrers cursos dles anomentats «tastos de salut» amb els 

dedicats a «Zumba», a càrrec d’Assun Allepuz i «Alimentació Antiinflamatòria», a 

càrrec de Dúnia Mulet. 

 

Ensenyament 

S’informa que s’ha dut a terme la reunió del «Consell Escolar» de la ZER Mestral en  

el que s’ha fet la presentació del nou equip directiu. També de la celebració de la 

festa de final de curs de la Zer Mestral i del festival de fi de curs de l’Escola Port 

Rodó. 
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Que s’ha previst la realització d’acitivitats conjuntes amb el col·legi per tal d’apropar 

el poble al col·legi. 

 

Que s’ha dut a terme l’adquisició de material destinat alcampus d’estiu. 

 

Cultura 

S’informa de la darrera trobada de lectors del Club de lectura de la Biblioteca. 

Que continuen les visites, guiades o no, al patrimoni campredonenc. 

Que s’estan preparant amb sinèrgies amb altres institucions, les activitats culturals 

dedicades a l'Any Francesc Llop en que es commemora el 50è aniversari del traspàs 

de l'il·lustre artista campredonenc. 

 

Que es procedirà en breu a cobrir temporalment la plaça d’auxiliar de la Biblioteca 

vacant per renúncia de la Sra. Mentxu Pérez Llorca en haver obtingut aquesta plaça 

en una altra administració. 

 

Que el passat 23 de juny van tenir lloc els actes de rebuda de la Flama del Canigó a 

la zona recreativa de la Torre de Font de Quinto. També es van realitzar senyals de 

fum en remembrança de com es feia en altres èpoques- 

 

Que el club de lectura reprendrà les seves activitats amb la presència de l'autor Joan- 

Lluís Lluís, autor de la novel·la "Jo soc aquell que va matar a Franco" 

 

Que s’ha dotat de major equipament la Biblioteca «Manel Pérez Bonfill» amb noves 

prestatgeries. 

 

Urbanisme 

Que s’està treballant en fer possible la urbanització dels carrers Jacques de Molay, 

Sant Lluís i Solicrú, en exeució dels corresponents avantprojectes. 

Que s’està treballant també en una modificació puntual del POUM per fer-ho 

possible. 

Que esperem estigui enllestida aviat la reforma dels vestidors del camp de futbol. 

Que estan quasi acabades les «Obres de construcció i condicionament de instal·lació 

destinada a Espai Jove dintre de la zona esportiva. 

 

Que a manca de les darreres certificacions, l’obra de l’edifici per a manifestacions 
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festives i de caràcter cultural «La C» està també a punt de considerar-se acabada. 

 

Que s’està treballant, amb la col·laboració de l’emprea Cítrics de l’Ebre en la reforma 

de la rotonda de Font de Quinto. 

 
 

Esports 

Que l’esportista Judit Lamas ha guanya la cursa    
 

Que la Unió Esportiva Campredó ha posat fi a la temporada amb la festa final del 

futbol base. 

 

Que també va tenir lloc el tradicional dinar organitzat per la penya barcelonista. 

 

Que s’està desenvolupant la temporada de piscina a Campredó, que restarà oberta 

fins al 1 de setembre i en diferents horaris donarà servei a tots els usuaris. A banda 

del servei de piscina s’ha ofert també la piscina als centres d’ensenyament i es 

continuen duent a terme els cursets aquàtics per a mantenir-se en forma, així com 

tot una sèrie de serveis i activitats. També s’ha dotat la piscina de nou material. 

S’informa que hi va haver una incidència en la piscina amb motiu de que es va obrir 

quan no estava encara plena i que va ser es va córrer una situació de risc que 

s’hauria d’haver evitat doncs algú hauria pogut prendre mal en tirar-se de cap. 

S’haurà de procupar que no torni a passar. 

 

El Sr. Damià Grau manifesta que ha desaparegut el desfibril·lador instal·lat a la 

piscina. Haurem de procedir a adquirir-ne un altre. 

 

 

 

 

 

 

Joventut 

S’informa que s’ha dut a terme fins el 8 de juliol el camp de treball que, acollint un 

equip de 14 joves, noies i nois, voluntaris internacionals, ha tingut per finalitat 

continuar amb la recuperació de l’emmurallat de la Casa del Prat iniciada l’any 
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passat. La realització del camp ha permés descobrir l’existència d’estructures vora 

l’edifici de la casa del Prat que abans eren desconegudes. 

Que igualment s’ha dut a terme el campus d’estiu amb una participació de 54 

inscrits sota la superivisió d’un director i diversos monitors de lleure. 

 

 
Promoció 

S’informa que un cop més el primer cap de setmana de juliol s’ha desenvolupat amb 

una valoració molt positiva la Fira Mestràlia, enguany amb un recinte firal renova 

instal·lat al voltant de la plaça, amb les habituals activitats i actuacions musicals. 

 

 
Hisenda 

S’informa que per part de l’Ajuntament de Tortosa s’ha efectuat l’aportació 

corresponent a inversions i transferències corrents. Cal esbrinar com s’han calculat 

aquestes aportacions i quines detraccions se’ns han fet. 

Que també es preveu la percepció d’una subvenció de la Diputació per a la llar 

d’infants. 

Que està pendent també el tema del transport escolar per part del Consell Comarcal 

del Baix Ebre que l’Ajuntament de Tortosano ens retorna i no ens en podem 

beneficiar com la resta de pobles. 

Que s’ha efectuat l’abonament de la subvenció compromesa a la Comissió de Festes. 

 

 

 

El Sr. Damià Grau manifesta que a través de la junta de pobles cal consensuar una 

moció conjunta en relació amb la proposta de nou conveni de finançament de les 

EMD. Per això mirarem de dur en un proper ple una moció per Iniciar les 

negociacions per configurar un nou Conveni regulador entre l’Ajuntament de Tortosa 

i l’EMD de Campredó deixant sense efecte la pròrroga de l’actual conveni. 
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Camins i terme. 

Que la Comunitat de Regants està duent a terme tasques de sega dels vorals de 

l’antic camí de Tortosa a Amposta. Ara duran a terme també el tram de Font de 

Quinto a la Torre. 

Que amb materials sobrants de la planta d’àrids s’han pogut arranjar els accessos a 

la casa del Prat. 

Que s’ha dut a terme la neteja de vorals dels camins de Salva-aigües, Passeig dels 

Cavallers Templers i Despax. 

 

 
Serveis 

Que la brigada de Campredó ha donat suport a les entitats organitzadores durant la 

celebració de les festes. Després de festes ens haurem de posar al dia. 

De la necessitat de procedir a la substitució del cablejat elèctric de l’enllumenat 

públic que presenta continues avaries que haurà de suposar una despesa important 

almenys de 100.000 euros. 

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

 

04.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE L’EMD D’ADHESIÓ AL 

L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS 

LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2018.08) PEL QUE FA AL LOT 2, RESPONSABILITAT CIVIL 

PATRIMONIAL I CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA DE RC CORRESPONENT, AIXÍ COM AL 

SERVEI DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES. 

 

Es dona compte a la Junta VeÏnal de la següent resolució adoptat per la Presidència 

de l’EMD en data 10 de juy de 2019: 

 

[... Resolució de la Presidència 20190610_001_RPR ADHESIÓ DE L’EMD DE 

CAMPREDÓ A L’ACORD MARC DEL DEL SERVEI DE MEDIACIÓ d’assegurances (EXP. 

2015.01) I DE LES PÒLISSES DE VIDA I RESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIAL (EXP. 

2018.08) EN ALLÒ QUE FA REFERÈNCIA AL LOT 2 D’AQUELL, CORRESPONENT A 

L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIAL 

Antecedents 
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1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves 

Centrals de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la 

contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes 

del sector públic, principalment el denominat «acord marc», fórmula, que possibilita 

la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de 

subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a 

satisfer de les entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les 

actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis 

de l’entitat. Servei de pòlisses d’assegurances 

 

2.- Prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació de 

conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 

tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL núm. 1/2019 de data 9 

de gener de 2019 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, la Comissió 

Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 5 d’abril de 2019, va acordar 

adjudicar, per un període inicial de vint-i-quatre mesos, comptats a partir de l’1 de 

maig de 2019, eventualment prorrogable per dos períodes més de dotze mesos 

addicionals, essent el seu límit, vigència inicial i eventuals pròrrogues incloses, de 

quaranta-vuit mesos com a màxim, l’acord marc dels serveis d’assegurances de Vida 

i de Responsabilitat Civil Patrimonial amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2018.08), d’acord amb el següent detall d’empreses adjudicatàries: 

 

LOT 1.- SERVEI D’ASSEGURANCES DE VIDA: VIDA CAIXA SAU DE SEGUROS Y 

REASEGUROS 

 

LOT 2- SERVEI D’ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIAL: ZURICH 

INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA Servei de mediació d’assegurances 

 

3.- En la sessió de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament 

Local que va celebrar-se el dia 14 de juliol 2015 i prèvia tramitació de la 

corresponent licitació mitjançant procediment obert amb valors harmonitzats de 

conformitat amb el que determina el TRLCSP i resta de normativa concordant 

aplicable, s’acordà adjudicar a la societat mercantil “Ferrer & Ojeda Asociados 

Corredoria de Seguros, S.L.”, l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació 

d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01), 

d’acord amb els plecs de clàusules i prescripcions tècniques aprovats per aquesta 

entitat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 21 d’abril de 2015, 

formalitzant-se les citades actuacions en data 7 d’agost de 2015 mitjançant el 
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corresponent contracte. 

 

4.- En data 10 de febrer de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu a tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va acordar aprovar la 

cessió, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, del mencionat Acord 

marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01), subscrit entre el CCDL i la mercantil 

Ferrer & Ojeda Asociados Corredoria de Seguros, S.L., a favor de l’ACM, per a la 

subrogació, d’aquesta última entitat, en la posició del CCDL en relació amb tots els 

drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre 

efecte jurídic, formalitzant-se la dita cessió en data 28 de juny de 2016. 

 

5.- En data 21 de novembre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent 

procediment a l’efecte, la Central de Contractació de l’ACM va adoptar una Resolució 

en virtut de la qual fou aprovada definitivament la seva primera pròrroga, per un 

període addicional de 12 mesos més, en els mateixos termes i condicions que es 

venia prestant el servei, formalitzant-se l’esmentada pròrroga en data 30 de 

novembre de 2017. 

 

6.- En data 28 de novembre de 2018 i prèvia tramitació del corresponent 

procediment a l’efecte d’acord amb el Reglament de funcionament de la Central de 

Contractacióde l’ACM, fou aprovada una Resolució de l’esmentada Central de 

Contractació disposant aprovar definitivament la segona pròrroga de l’Acord marc del 

servei d’assessorament i mediació d’assegurances (Exp. 2015.01) per un període 

addicional de 12 mesos, des de l’1 de gener de 2019 i fins les 24 hores del dia 31 

de desembre de 2019. 

 

7.- S’ha sol·licitat pressupost al mediador Ferrer & Ojeda per a la pòlissa de 

Responsabilitat Civil Patrimonial, de conformitat amb l’acord marc de l’ACM dels 

serveis d’assegurances de Vida i Responsabilitat Civil Patrimonial (Exp. 2018.08) 

d’acord amb el lot 2 d’aquest adjudicat a Zurich Insurance PLC Sucursal en España. 

8.- El mediador Ferrer & Ojeda ha presentat pressupost de la referida assegurança 

de responsabilitat civil patrimonial corresponent al lot 2 del referit acord marc per 

l’import, primer total anual de 975,00 € euros. Asseguradora: Zurich Insurance PLC, 

Sucursal en España. Fonaments jurídics D’acord amb el que determina l’article 20 

del TRLCSP i 26 de la LCSP els contractes de serveis d’assegurances tenen la 

consideració de contractes privats i es regeixen en quan als seus efectes i extinció 

pel dret privat. 
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Vist allò que disposen els 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. Vist allò que disposen els articles 197 i 198 del TRLCSP i 220 i 221 de la 

LCSP en relació al règim dels Acords marc. La DA 2ª i la DA 3ª de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de contractes del sector públic, per la lqual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Els articles 52 i ss. Del Text 

Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de 

règim local que regulen el règim de funcionament i competències dels ens locals. 

 

En virtut de l’esmentat anteriorment, procedeix la formulació dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE 

CAMPREDÓ a l’acord marc del servei de mediació d’assegurances amb destinació a 

les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a Ferrer & Ojeda, passant 

l’esmentada entitat a tenir la condició de Mediadora de l’EMD. 

 

 

 

Segon.- Aprovar l’adhesió de l’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE 

CAMPREDÓ a l’acord marc de l’ACM dels serveis d’assegurances de Vida i 

Responsabilitat Civil Patrimonial (Exp. 2018.08), pel que fa al Lot 2 d’aquest – 

responsabilitat civil patrimonial i contractar amb l’adjudicatària d’aquest, Zurich 

Insurance PLC Sucursal en España la pòlissa corresponent per un import, prima total 

anual, de 975,00 euros, i amb amb vigència des del 13/06/2019 al 12/06/2019. 

 

Tercer.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció 

per part de Ferrer & Ojeda o a l’ACM-CCDL. 

 

Quart.- Notificar l’adopció del present acord a l’ACM-CCDL (c/ València 231, 6º, 

08007, Barcelona) i a Ferrer & Ojeda ( C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona), 

així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que 

siguin preceptius. 

 

Cinquè.- Per a dur a terme aquestes adhesions s’han d’anul·lar en temps i forma les 
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pòlisses actuals. A tal fi, s’autoritza expressament a Ferrer & Ojeda perquè pugui 

anul·lar les pòlisses actuals amb les companyies asseguradores. 

 

Sisè.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent amb càrrec a la partida 337-622 

del vigent Pressupost d’aquesta EMD. 

 

Setè.- Incorporar la factura a l’expedient i tramitar el reconeixement de l’obligació i el 

pagament corresponent, si s’escau. 

 

Vuitè.-  Fer  pública  la  present  resolució  en  el  perfil  del  contractant  de  l’EMD de 

Campredó, integrat en la plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya. 

 

Novè.- Donar compte de present 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. 

 

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

 

 

05.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA D’ADHESIÓADHESIÓ DE 

L’EMD DE CAMPREDÓ A L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’APARELLS 

DESFIBRIL·LADORS (DEA), I ELS SERVEIS ASSOCIATS DE MANTENIMENT I FORMACIÓ 

(EXPEDIENT 2016.03) DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL 

(CCDL) AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA PER A L’ADQUISICIÓ 

EN MODALITAT DE COMPRA D’UN APARELL DESFIBRIL·LADOR 

 

Es dona compte de resolució de la Presidència de l’EMD amb el següent contingut 

literal: 

 

[... Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), com a ens 

instrumental de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), d’acord amb els objectius 

definits als seus estatuts, té, entre d’altres, la finalitat de la promoció de licitacions 

públiques amb destinació a les entitats locals de Catalunya amb el principis de 

sostenibilitat, eficàcia i eficiència, i en particular, d’estalvi de recursos que regeixen 

les actuacions dels poders públics. Atès que l’EMD es va adherir en el seu moment  

al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament local 

(CCDL). Atès que la Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament 
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Local (CCDL) celebrada el dia 7 de setembre de 2017, va adjudicar l'Acord Marc de 

subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de 

manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 

de contractació del CCDL núm. 2016.03) a les empreses seleccionades d’acord amb 

el detall per lots que seguidament es relaciona: 1.- CARDIOSOS  GLOBAL 

PROTECTION SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 2.- CARYOSA SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 3.- 

CREU ROJA ESPANYOLA A CATALUNYA, LOTS: 1, 2 i 6 4.- NEOSALUS SOLUTIONS SL, 

LOTS: 2, 3, 5 i 6 5.- SCHILLER ESPAÑA SAU, LOTS: 1 i 3 6.- TECHNOLOGY 2050 SL, 

LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 7.- TELEFONICA SOL. INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE 

ESPAÑA, SAU, LOTS: 4 i 5 Atesa la voluntat de l’EMD DE CAMPREDÓ de dotar d’un 

nombre suficient de desfibril·ladors a diversos centres, equipaments i espais públics. 

Per aquest motiu, proposa adquirir a través de l’esmentat Acord marc de 

subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de 

manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya, Lot: 2 DEA 

amb dispositiu d’instal·lació, amb en la modalitat de compra, per dotar d’un aparell 

d’aquestes característiques el casal Francesc Llop, amb la voluntat d’augmentar 

progressivament la xarxa de desfibril·ladors arreu de l’EMD per facilitar una ràpida 

intervenció en els casos d’aturada cardíaca i aconseguir reduir la mortalitat per 

aquesta causa que afecta a persones de totes les edats i sexes i és imprevisible. 

 

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

 

A C O R D S 

 

Primer.- L’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), 

i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals 

de Catalunya del Consorci català pel desenvolupament local (CCDL). 

 

Segon.- Facultar la Presidència de l’EMD perquè dugui a terme l’adjudicació del 

subministrament d’un aparell desfibril·lador (DEA) en la modalitat de compra, prèvia 

consulta i valoració d’ofertes presentades en base a la millor relació qualitat-preu, a 

algunes de les empreses adjudicatàries del lot 2 del referit acord marc. Tercer.- 

Notificar el present acord a l’Associació catalana de municipis/Consorci Català pel 

desenvolupament local mitjançant el correu electrònic centraldecompres@acm.cat i 

a l’empresa que finalment resulti adjudicatària del subministrament, per al seu 

coneixement. ] 

 

La Junta Veïnal en queda assabentada. 
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Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l’ordre del dia de 

la sessió: 

 

06.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE L’EMD PER LA QUAL 

S’APROVA LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DEL CONTRACTE DE LES OBRES “EDIFICI PER 

MANIFESTACIONS FESTIVES I DE CARÀCTER CULTURAL – SEGONA FASE”. 

 

Es dona compte a la Junta Veïnal de la següent resolució dictada per la Presidència 

de l’EMD: 

 

 

 

 

 

[... Vist el certificat núm.3, de data 31/03/2019 relatiu a l'execució de l'obra «EDIFICI 

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

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

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

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

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

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

l’empresa contractista per al seu abonament. 

 

Atès que resten degudament acreditats i conformats els treballs executats 

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

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

seva condició d'òrgan de contractació, 

 

HE RESOLT 

 

PRIMER.- Aprovar el certificat núm. 3 corresponents a l'execució de l'obra “EDIFICI 

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

l’import  de 11.496,72 €  (9.501,42 € import  net  +1.995,30€  en concepte d’IVA al 

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

 

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

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

càrrec a la partida pressupostària 330-622 del pressupost de l'EMD de Campredó, 
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per a l'exercici 2019, en correspondència amb el certificat d’obra i factura aprovada. 

 

TERCER.- Notifiqui's aquesta resolució a ALSO CASALS INSTAL·LACIONS, SL 

 

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

que aquesta celebri. .... ] 

 

La Junta Veïnal en queda assabentada. 

 

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

la sessió: 

 
 

07.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DE L’EMD PER LES 

QUALS S’ATORGUEN LLICÈNCIES DE GUAL SOL·LICITADES PER DIVERSOS VEÏNS DE 

CAMPREDÓ. 

 

Per la Presidència es dona compte de les següents resolucions dictades en les que 

s’atorguen llicències de gual a diferents veïns de Campredó: 

 

Resolució de la Presidència de l’EMD 201907  001_RPR 

 

[... Vist l'expedient tramitat a instància del Sr. RAMON GUINART ESPUNY, amb DNI 

40013198-Y, relatiu a sol·licitud de llicència de gual en local situat als baixos de 

vivenda de la seva propietat situat a l’Av. Don Álvaro, 90-92 de Campredó. Resultant 

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

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

el Butlletí Oficial de la Província núm. 31 de data 16 de febrer de 2016. Atès que pel 

Sr. RAMON GUINART ESPUNY s’ha aportat la resta de documentació requerida en 

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

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

 

HE RESOLT 

 

PRIMER.- Atorgar al Sr. RAMON GUINART ESPUNY llicència de gual per a l’accés per 

damunt de la vorera al local situat als baixos de vivenda de la seva propietat situat a 

l’ Av. Don Álvaro, 90-92 de Campredó. 

 

SEGON.- La llicència que s’atorga implica l’obligació del titular de complir les 
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obligacions inherents d’aquesta que resulten de l’ordenança corresponent entre les 

quals es troba el manteniment de les condicions i circumstàncies sota les quals s’ha 

atorgat, la conservació del gual i la seva adequada senyalització, la correcta execució 

de les obres així com la periòdica satisfacció de les taxes per ocupació del domini 

públic establertes en la corresponent ordenança fiscal i, quan s’extingeixi la llicència 

per qualsevol causa, reposar la vorera, el paviment i demés elements constructius al 

seu estat original. 

 

TERCER.- Per a la senyalització del gual el titular de la llicència s’haurà de proveir a 

les oficines de l’EMD, de la placa oficial numerada, corresponent-li el núm. 8 de les 

llicències de gual atorgades per l’EMD de Campredó. 

 

QUART.- Advertir el titular de la llicència de les causes d’extinció, resolució i revocació 

de la llicència previstes en l’article 8 ordenança sobre guals i reserves 

d’estacionament de l’EMD de Campredó, així com del corresponent règim 

sancionador. 

 

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució al Sr. RAMON GUINART ESPUNY, fent-li saber 

que aquesta posa fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se 

recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de 

Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva 

notificació, o bé, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la Presidència 

de l’EMD de Campredó en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva 

notificació i, contra resolució expressa o presumpta d’aquest, recurs contenciós- 

administratiu davant l’esmentat Jutjat del Contenciós-Administratiu en el termini de 

dos mesos a comptar des de l’endemà de la resolució desestimatòria del recurs o en 

el termini de sis mesos a comptar des del dia següent a aquell en que es produeixi la 

desestimació presumpta del recurs ] 

 
 

Resolució de la Presidència de l’EMD 201907 002_RPR 

 

Vist l'expedient tramitat a instància del Sr. FRANCISCO JAVIER SEBASTIÀ SERRA, amb 

DNI 40920446-L, relatiu a sol·licitud de llicència de gual en local situat als baixos de 

vivenda de la seva propietat situat al carrer Rocacorba, 23 de Campredó. Resultant 

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

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

el Butlletí Oficial de la Província núm. 31 de data 16 de febrer de 2016. Atès que pel 

Sr. FRANCISCO JAVIER SEBASTIÀ SERRA s’ha aportat la resta de documentació 
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requerida en virtut d’allò que disposa l’article 3r. de la referida ordenança i s’ha 

satisfet, en règim d’autoliquidació, l’import de la taxa per l’atorgament de la llicència 

corresponent. 

 

HE RESOLT 

 

PRIMER.- Atorgar al Sr. FRANCISCO JAVIER SEBASTIÀ SERRA llicència de gual per a 

l’accés per damunt de la vorera al local situat als baixos de vivenda de la seva 

propietat situat al carrer Rocacorba, 23 de Campredó. 

 
 

SEGON.- La llicència que s’atorga implica l’obligació del titular de complir les 

obligacions inherents d’aquesta que resulten de l’ordenança corresponent entre les 

quals es troba el manteniment de les condicions i circumstàncies sota les quals s’ha 

atorgat, la conservació del gual i la seva adequada senyalització, la correcta execució 

de les obres així com la periòdica satisfacció de les taxes per ocupació del domini 

públic establertes en la corresponent ordenança fiscal i, quan s’extingeixi la llicència 

per qualsevol causa, reposar la vorera, el paviment i demés elements constructius al 

seu estat original. 

 

TERCER.- Per a la senyalització del gual el titular de la llicència s’haurà de proveir a 

les oficines de l’EMD, de la placa oficial numerada, corresponent-li el núm. 9 de les 

llicències de gual atorgades per l’EMD de Campredó. 

 

QUART.- Advertir el titular de la llicència de les causes d’extinció, resolució i revocació 

de la llicència previstes en l’article 8 ordenança sobre guals i reserves 

d’estacionament de l’EMD de Campredó, així com del corresponent règim 

sancionador. 

 

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució al Sr. FRANCISCO JAVIER SEBASTIÀ SERRA, fent- 

li saber que aquesta posa fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar- 

se recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de 

Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva 

notificació, o bé, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la Presidència 

de l’EMD de Campredó en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva 

notificació i, contra resolució expressa o presumpta d’aquest, recurs contenciós- 

administratiu davant l’esmentat Jutjat del Contenciós-Administratiu en el termini de 

dos mesos a comptar des de l’endemà de la resolució desestimatòria del recurs o en 

el termini de sis mesos a comptar des del dia següent a aquell en que es produeixi la 
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desestimació presumpta del recurs. 

 

Resolució de la Presidència de l’EMD 201907  003_RPR 

 

[... Vist l'expedient tramitat a instància del Sr. AUGUSTO PRADES MULET, amb DNI 

40904283-W, relatiu a sol·licitud de llicència de gual en local situat als baixos de 

vivenda de la seva propietat situat al carrer Rocacorba, 23 de Campredó. Resultant 

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

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

el Butlletí Oficial de la Província núm. 31 de data 16 de febrer de 2016. Atès que pel 

Sr. AUGUSTO PRADES MULET s’ha aportat la resta de documentació requerida en 

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

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

 
 

HE RESOLT 

 

PRIMER.- Atorgar al Sr. AUGUSTO PRADES MULET llicència de gual per a l’accés per 

damunt de la vorera al local situat als baixos de vivenda de la seva propietat situat al 

carrer Rocacorba, 23 de Campredó. 

 

SEGON.- La llicència que s’atorga implica l’obligació del titular de complir les 

obligacions inherents d’aquesta que resulten de l’ordenança corresponent entre les 

quals es troba el manteniment de les condicions i circumstàncies sota les quals s’ha 

atorgat, la conservació del gual i la seva adequada senyalització, la correcta execució 

de les obres així com la periòdica satisfacció de les taxes per ocupació del domini 

públic establertes en la corresponent ordenança fiscal i, quan s’extingeixi la llicència 

per qualsevol causa, reposar la vorera, el paviment i demés elements constructius al 

seu estat original. 

 

TERCER.- Per a la senyalització del gual el titular de la llicència s’haurà de proveir a 

les oficines de l’EMD, de la placa oficial numerada, corresponent-li el núm. 10 de les 

llicències de gual atorgades per l’EMD de Campredó. 

 

QUART.- Advertir el titular de la llicència de les causes d’extinció, resolució i revocació 

de la llicència previstes en l’article 8 ordenança sobre guals i reserves 

d’estacionament de l’EMD de Campredó, així com del corresponent règim 

sancionador. 

mailto:info@campredo.cat


Entitat Municipal 

Descentralitzada 

de Campredó 

C/Rafel Escardó Valls S/n 

43897 Campredó 

T977 59 70 50 

F977 59 70 50 
18 

info@campredo.cat 

 

 

 

 

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució al Sr. AUGUSTO PRADES MULET, fent-li saber 

que aquesta posa fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se 

recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de 

Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva 

notificació, o bé, amb caràcter potestatiu, recurs de reposiciódavant la Presidència 

de l’EMD de Campredó en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva 

notificació i, contra resolució expressa o presumpta d’aquest, recurs contenciós- 

administratiu davant l’esmentat Jutjat del Contenciós-Administratiu en el termini de 

dos mesos a comptar des de l’endemà de la resolució desestimatòria del recurs o en 

el termini de sis mesos a comptar des del dia següent a aquell en que es produeixi la 

desestimació presumpta del recurs ] 

 
 

Resolució de la Presidència de l’EMD 201907 004_RPR 

 

Vist l'expedient tramitat a instància del Sr. JOSE MANUEL MADUEÑO MULET amb DNI 

40921271-Q, relatiu a sol·licitud de llicència de gual en local situat als baixos de 

vivenda de la seva propietat situat a l’Av. Don Álvaro, 51 de Campredó. Resultant  

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

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

el Butlletí Oficial de la Província núm. 31 de data 16 de febrer de 2016. Atès que pel 

Sr. JOSE MANUEL MADUEÑO MULET s’ha aportat la resta de documentació requerida 

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

règim d’autoliquidació, l’import de la taxa per l’atorgament de la llicència 

corresponent. 

 

HE RESOLT 

 

PRIMER.- Atorgar al Sr. JOSE MANUEL MADUEÑO MULET llicència de gual per a 

l’accés per damunt de la vorera al local situat als baixos de vivenda de la seva 

propietat situat a l’Av. Don Álvaro, 51 de Campredó. 

 

SEGON.- La llicència que s’atorga implica l’obligació del titular de complir les 

obligacions inherents d’aquesta que resulten de l’ordenança corresponent entre les 

quals es troba el manteniment de les condicions i circumstàncies sota les quals s’ha 

atorgat, la conservació del gual i la seva adequada senyalització, la correcta execució 

de les obres així com la periòdica satisfacció de les taxes per ocupació del domini 

públic establertes en la corresponent ordenança fiscal i, quan s’extingeixi la llicència 

per qualsevol causa, reposar la vorera, el paviment i demés elements constructius al 
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seu estat original. 

 

TERCER.- Per a la senyalització del gual el titular de la llicència s’haurà de proveir a 

les oficines de l’EMD, de la placa oficial numerada, corresponent-li el núm. 11 de les 

llicències de gual atorgades per l’EMD de Campredó. 

 

QUART.- Advertir el titular de la llicència de les causes d’extinció, resolució i revocació 

de la llicència previstes en l’article 8 ordenança sobre guals i reserves 

d’estacionament de l’EMD de Campredó, així com del corresponent règim 

sancionador. 

 

CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució al Sr. JOSE MANUEL MADUEÑO MULET, fent-li 

saber que aquesta posa fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar- 

se recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de 

Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva 

notificació, o bé, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la Presidència 

de l’EMD de Campredó en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva 

notificació i, contra resolució expressa o presumpta d’aquest, recurs contenciós- 

administratiu davant l’esmentat Jutjat del Contenciós-Administratiu en el termini de 

dos mesos a comptar des de l’endemà de la resolució desestimatòria del recurs o en 

el termini de sis mesos a comptar des del dia següent a aquell en que es produeixi la 

desestimació presumpta del recurs. 

 

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

 

08.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE SUBSCRIPCIÓ DE CONVENI AMB EL CONSELL 

COMARCAL DEL BAIX EBRE PER REGULAR L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA 

PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES D’ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DEL RANXERO. 

 

Per la Presidència es proposa a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la 

següent proposta: 

 

Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre preveu atorgar una subvenció directa a 

l’EMD de Campredó amb destí a l’execució de les obres d’arranjament i millora del 

Camí del Ranxero. 

 

Atès que per tal d’obtenir l’esmentat ajut es requereix l’acord adoptat de forma 

expressa per l’òrgan municipal competent, d’aprovació del conveni que regula 

l’atorgament de l’esmentada subvenció. A la Junta Veïnal proposo de l’EMD de 
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Campredó, proposo l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar el conveni a subscriure entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 

aquesta EMD mitjançant el qual s’instrumenta l’atorgament directe per part d’aquell 

a aquesta d’una subvenció destinada a l’execució d’obres d’arranjament i millora del 

Camí del Ranxero el text del qual figura transcrit literalment con annex als presents 

acords. 

 

Segon.- Facultar tan allò com en dret sigui menestar el President de l’EMD per a la 

signatura de conformitat de l’esmentat conveni. 

 

La Junta Veïnal acorda aprovar per unanimitat la teranscrita proposta. 

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

09.- PROPOSTA D’ACORD DESIGNACIÓ REPRESENTANT DEL  CONSELL ESCOLAR DE 

L'ESCOLA PORT RODÓ I, EN EL SEU CAS, EN EL DE LA ZER MESTRAL. 

 

Per la Presidència es proposa a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts a 

aquesta proposta: 

 

[... Atès que de conformitat amb la LLei 25/1985, existeixen en els centres educatius 

els consells escolars com òrgans i instruments de consulta i participació en la gestió 

dels centres. Atès que correspon la designació d'un representant per part de l'EMD 

de Campredó en el Consell Escolar de centre de l'Escola Port Rodó i, en el seu cas, 

en el de la ZER Mestral. A la Junta Veïnal proposo l'adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Designar la Sra. Pili Calvet Sebastià com a representant de l'EMD de 

Campredó en el consell escolar de l'Escola Port Rodó de Campredó i, en el seu cas, 

en el de la ZER Mestral. 

 

SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord als esmentats òrgans col·legiats i, en el seu 

cas, a l'administració educativa. .... ] 

 

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

proposta. 
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10.- PRECS I PREGUNTES. 

-II- 

SEGUIMENT I CONTROL 

 

La Sra. Carla Castillo pregunta si el desfibril·lador que s’ha instal·lat a la piscina podria 

ser exterior? 

 

El Sr. Gerard March manifesta que un desfibril·lador exterior tindria un cost superior i 

ens plantejaria problemes de seguretat com ho demostra la desaparició del que hi 

havia fins ara. També voldriem instal·lar-ne un al recinte del col·legi. 

 

La Sra. Carla Castillo formula un prec en relació a que el manteniment de carrers, 

voreres i altres espais o serveis públics com ara les escoles no acaba de ser l’òptim 

que seria desitjable. 

 

El Sr. Damià Grau manifesta que les activitats es fan paulatinament i en la mesura 

de les possibilitats. La neteja d’herbes s’ha fet els dies previs a la setmana de festes 

i pel que fa al col·legi no s’ha fet encara perquè estem en període no lectiu i estarà 

llest per quan comenci el curs escolar. 

 

La Sra. Carla Castillo manifesta que hi ha bosses d’escombraries pendents deretirar a 

la zona de la Torre. 

 

El Sr. Damià Grau manifesta que el servei de neteja ha de procedir a la seva retirada 

i que ja està avisat a l’efecte. En determinats llocs encara no hi ha papareres i és una 

millora que es pugui llençar la brossa. Es podrien instal·lar papereres però el nombre 

de les assignades a Campredó en el contracte del servei de neteja és lilmitat i 

nosaltres no participem ni en la logística ni en el finançament. 

 

Pregunta també pel compliment de la normativa de circulació i estacionament i de 

vigilància i seguretat. 
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S’informa que hi ha temes en que estem fent coses com la millora de les zones 

d’estacionament que assumim funcions i competències que pròpiament no ens 

corresponen i que són competència, juntament amb la seguretat, de la policia local a 

qui correspon el control de la circulació. Es va fer de bon principi el plantejament de 

que voldriem disposar d’un policia local d’acord amb la figura del policia de barri 

però s’estava compartint amb Reguers i Vinallop i solia estar present a la sortida del 

col·legi però les baixes i altres circumstàncies fan que a la pràctica la presència 

sovint s’hagi vist reduïda. Tampoc tenim capacitat sancionadora i les sancions han 

de ser sempre l’últim recurs. Ens limitem a fer pedagogia i campanyes de 

conscienciació i civisme i confiar poc a poc en la bona voluntat de la gent i que 

aquesta per si mateixa acabi complint. Les sancions sempre quedarien com últim 

recurs. 

La Sra. Carla Castillo realitza el següent prec, pensem que seria una bona proposta 

que es col•loquin papereres a la Casa del Prat, a la Torre de Font de Quinto, i també 

a la zona de l’Embarcadero, ja que si algú va a visitar-ho o passa per allí, no té on 

dipositar la brossa. 

 

Respon el Sr. Damià que els serveis de neteja no tenen contenplat la neteja de les 

papereres de l’extraradi. La qual cosa suposa unes tasques les quals no podem 

assumir econòmicament. Tot i això, es tracta d’un tema que es pot estudiar. 
 

---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 Presiden 

 

mailto:info@campredo.cat

