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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 

 

Excusen la seva assistència: 

 

Campredó, sent dos quarts de vuit 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 EXTRAORDINÀRIA  sota el 

següent 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Presa de possessió de les vocals que no ho feren en la passada sessió constitutiva de 

data 15 de juny. 

 

2.- Dació de compte de la constitució de grups polítics i nomenament de portaveus. 

 

3.- Proposta d’acord d’aprovació de la periodicitat del règim de sessions dels òrgans de 

govern. 

 

4.- Aprovació, si s’escau, del règim d’indemnitzacions per assistència a sessions dels 

òrgans de govern. 

 

5.- Dació de compte de resolució de la presidència relativa a la constitució i nomenament 

dels vocals membres de la Junta de Govern Local. 

 

6.- Proposta de la Presidència relativa a la constitució i composició de la comissió 

especial de comptes. 

 

7.- Dació de compte de resolució de la Presidència relativa a delegacions específiques 

d’atribucions en determinats vocals. 

 

8.- Dació de compte de resolució de la Presidència relativa a nomenament de 

dinamitzadors en règim de col·laboració voluntària. 
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Seguidament es passa a desenvolupar els diferents punts inclosos en l’ordre del dia de 

la sessió: 

 

01.- PRESA DE POSSESSIO COM A VOCALS DE LA JUNTA VEÏNAL DE LES SENYORES ROSA 

ANNA FATSINI BONILLA I CARLA CASTILLO I SOL 

 

Per la Presidència se sotmet a la Junta de Veïnal l'aprovació de la següent proposta 

d'acord: 

 

[Vistes les credencials emeses per la Junta Electoral de les vocals, que no van poder 

prendre possessió en la sessió constitutiva del passat 15 de juny de 2019 es procedeix a 

la presa de possessió, en aquest mateix atecte, de les Sres. Rosa Anna Fatsini i Bonilla i 

Carla Castillo i Sol com a Vocals de la Junta Veïnal de l’EMD de Campredó.  

 

Les vocals designades són cridades pel pel President a incorporar-se a la sessió per tal 

de prendre possessió del càrrec. tot efectuant prèviament la corresponent declaració 

d’acatament a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en compliment d'allò 

que preveu l’article 108.8 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, 

per la qual cosa el secretari-interventor els formula la següent pregunta: 

 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 

càrrec de vocal de la Junta Veïnal de l’EMD de Campredó amb lleialtat al Rei i respectar i 

fer respectar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’estatut 

d’autonomia de Catalunya?” 

 

Tant la Sra. Rosa Anna Fatsini Bonilla com la Sra. Carla Castillo i Sol efectuen el  

corresponent jurament o promesa. 

 

En aquest moment el President els dona possessió a totes dues a tots els efectes com a 

vocals de ple dret de l’EMD de Campredó, incorporant-se ambdues a les deliberacions i 

votacions de la sessió de la Junta Veïnal. 

 

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

sessió: 

 

02.- DACIÓ DE COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS I NOMENAMENT DE 

PORTAVEUS. 

 

Atès que en data 15 de juny de 2019 es va constituir la Junta Veïnal de l’EMD de 

Campredó d’acord amb els resultats de les eleccions locals celebrades el dia 26 de maig 

de 2019 i en base a allò que preveuen els articles 50 i 51 del Decret legislatiu 2/2003, 

de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
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Catalunya i 24 i 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s’ha procedit a 

la constitució dels grups polítics d’acord amb els escrits subscrits pels seus integrants, 

que han estat presentats davant la secretaria-intervenció de l’EMD. 

 

La Junta Veïnal pren coneixement pres coneixement que a l’EMD de Campredó s’han 

constituït els grups polítics següents: 

 

GRUP «ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA –ACORD MUNICIPAL» 

Integrants:  

Sr. Damià Grau Arasa,  

Sr. Roger Ripoll Durán,  

Sra. Alba Estorach Sol,  

Sra. Maria Isabel Durán Sànchez,  

Sr. Josep Esquerré Navarro,  

Sra. Rosa Anna Fatsini Bonilla. 

 

Portaveu titular: Sra. Rosa Anna Fatsini Bonilla. 

Portaveu suplent: Sr. Gerard March Mayo 

 

GRUP «JUNTS PER CAMPREDÓ» 

Integrants:  

Sra. Farala Ventura Fernàndez 

Sra. Carla Castillo Sol 

 

Portaveu titular: Sra. Farala Ventura Fernàndez. 

Portaveu suplent: Sra. Carla Castillo Sol 

 

Conseqüentment, la Junta de Portaveus, que actuarà sota la presidència del President de 

l’EMD, Sr. Damià Grau Arasa, quedarà constituïda amb els membres, titulars o suplents 

indistintament, anteriorment indicats. 

 

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

sessió. 

 

03.- PROPOSTA D’ACORD D'APROVACIÓ DE LA PERIODICITAT DEL RÈGIM DE SESSIONS 

DE LA JUNTA VEÏNAL (I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL). 

 

Per la presidència se sotmet a aprovació de la Junta Veïnal la següent proposta d'acord: 
 
[Celebrades les eleccions locals el passat 26 de maig de 2019 i un cop constituïda la 

Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó el passat 15 de juny de 

2019. 

 

Atès que cal establir el règim de les sessions ordinàries de la Junta Veïnal (i de la Junta 

de Govern Local), assenyalant el dia i hora de la celebració. 
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Vist el que disposen els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local, i 78 de Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic del ens locals 

 

En conseqüència es proposa, a la Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 

Campredó l’adopció dels següents ACORDS: 

 

 

 

Primer.- Determinar que les sessions ordinàries de la Junta Veïnal de la EMD de 

Campredó se celebrin cada dos mesos, el tercer divendres de cada mes senar, a les 

20:00 hores a la sala de reunions de l'EMD, sense perjudici perquè se celebrin aquelles 

sessions extraordinàries que siguin necessàries per resoldre els assumptes municipals. 

 

Segon.- Determinar que les sessions de la Junta de Govern Local es duguin a terme 

ordinàriament un cop al mes, el segon dimarts hàbil d’aquest, a les 20:00 hores, a la 

Sala de reunions de l’EMD, sempre i quan i hagi assumptes a tractar, i en sessió 

extraordinària o urgent quan ho decideixi el President. 

 

Tercer.- Facultar al senyor President de la EMD de Campredó per a posposar o avançar la 

celebració de les sessions ordinàries de la Junta Veïnal, o de la Junta de Govern Local 

dins del mateix mes de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu, es trobi inclòs en 

un període de vacances, sorgeixi algun impediment raonable o raons d'oportunitat 

degudament justificades així ho aconsellin.] 

 

La Junta Veïnal acorda per unanimitat adoptar els acords inclosos en la transcrita 

proposta. 

 

04.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RÈGIM D’INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA A 

SESSIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN. 

 

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

 

[Als efectes previstos en l'article 123.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 

les Bases del Règim Local, es proposa mantenir les quanties assignades a cadascun dels 

membres de la Junta Veïnal, en concepte d’indemnització per l’assistència efectiva a les 

sessions que celebrin els òrgans col·legiats de l’EMD dels que formin part, en les 

següents quantitats: 

 

Assistència a la Junta Veïnal: amb un màxim de una cada dos mesos o 

tres al semestre 

231,81 € 

Assistència a la Junta de Govern Local: amb un màxim de una al mes o 

tres al trimestre 

116,02 € 

---] 

 

La Junta VeÏnal acorda per unanimitat aprovar la transcrita proposta. 
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05.- DACIÓ DE COMPTE DE  RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA RELATIVA A LA  

CONSTITUCIÓ I NOMENAMENT DELS VOCALS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

EI senyor President dóna compte a la Junta Veïnal de la següent resolució: 

 

[CONSTITUCIÓ I NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 

La Junta de Govern Local, com a òrgan necessari en aquesta Entitat Municipal 

Descentralitzada de Campredó per així haver-ho acordat la Junta Veïnal es constitueix pel 

president i un nombre de vocals que no serà superior al terç del nombre legal dels 

membres de la corporació i el seu nomenament correspon al President, tot això, de 

conformitat amb els articles 20 i 23 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases 

de règim local, 48.1-b, i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 

el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 35, 52 i 53 del Reial 

Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 

D'acord amb els antecedents assenyalats i de conformitat amb les atribucions que la 

legislació de règim local atribueix al president 

 

RESOLC: 

 

Primer.- Constituir la Junta de Govern Local com a òrgan necessari col·legiat i de caràcter 

resolutori de l'organització municipal d'aquesta EMD amb atribució pròpia i intransferible 

d'assistir el President en l'exercici de les seves atribucions. Així mateix, la Junta de 

Govern Local tindrà les atribucions que li delegui el president o la Junta Veïnal o les que li 

reconegui la legislació vigent. 

 

Segon.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local, sota la Presidència del president 

de l'EMD, els següents vocals de la Junta Veïnal: 

 

Rosa Anna Fatsini Bonilla 

Roger Ripoll Durán 

Alba Estorach Sol 

 

Tercer.- Els vocals nomenats substituiran també el president de l'EMD, per ordre de la 

seva designació, en la totalitat de les seves funcions i atribucions, en els casos 

d'absència, malaltia o impediment que l'impossibiliti per a l'exercici d'aquelles. 

 

Quart.- Establir que la resta de vocals pertanyents a l'equip de govern, també podran 

assistir a les sessions de la Junta de Govern Local com a convidats tal com determina 

l'article 113.3 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 

reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 

Cinquè.- Establir que les sessions de la Junta de Govern Local es duran a terme 

ordinàriament un cop al mes, el segon dimarts hàbil d’aquest, sempre i quan hi hagi 

assumptes a tractar i sessió extraordinària o urgent quan ho decideixi el Sr. President.   
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Sisè.- El President de la EMD es reserva la facultat de posposar o avançar la celebració 

de les sessions quan el dia fixat que correspongui sigui festiu, es trobi inclòs en un 

període de vacances, sorgeixi algun impediment raonable o raons d'oportunitat 

degudament justificades així ho aconsellin.] 

 

Setè.- Donar compte a la Junta Veïnal d'aquesta resolució en la primera sessió que es 

celebri i procedir a la seva publicació, si s’escau, al Butlletí Oficial de la Província.... ] 

 

La Junta Veïnal en queda assabentada. 

 

06.- PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA RELATIVA A LA CONSTITUCIÓ I COMPOSICIÓ DE LA 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 

 

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

la següent proposta: 

 

[... En virtut d’allò que preveu l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 

les Bases del Règim Local resulta preceptiva l’existència de la Comissió Especial de 

Comptes en tots els ens locals, a la qual correspon l’examen, estudi i informe de tots els 

comptes, pressupostaris i extrapressupostaris, que hagi d’aprovar el ple (en el nostre cas 

la Junta Veïnal) d’acord amb allò establert en la legislació reguladora de la comptabilitat 

dels ens locals. 

 

Així mateix, d’acord amb l’article 127 del Reglament d’Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic dels ens locals, aprovat pel Reial Decret 1568/1986, de 28 de novembre, 

la constitució, composició i integració i funcionament de la Comissió Especial de Comptes 

s’ajustarà a allò establert per a les comissions informatives. 

 

Així mateix, el referit Reglament assenyala, en el seu article 125, que cada comissió 

informativa estarà integrada de forma que la seva composició s’ajusti a la 

proporcionalitat existent entre els distints grups polítics representats en la Corporació, 

essent l’Alcalde (en el cas de l’EMD el President) el president nat de cadascuna d’elles. 

 

Per tot l’exposat, aquesta Presidència proposa a la Junta  Veïnal l’adopció del següent 

ACORD: 

 

Establiment de la Comissió Especial de Comptes amb la següent composició: 

 

– President: el President de l’EMD, Sr. Damià Grau Arasa. 

– Vocals: 

– 2 membres del grup Esquerra Republicana de Catalunya –Acord Municipal: - La 

portaveu del grup, Sra. Rosa Anna Fatsini Bonilla. - El vocal amb delegació 

d’atribucions en matèria d’Hisenda i Finançament, Sr. José Esquerré Navarro.  

– 1 membre del grup Junts per Campredó. La portaveu del grup, Sra. Farala Ventura 

Fernàndez.  

– Secretari: Actuarà com a tal el funcionari que desenvolupi la secretaria-intervenció 
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de l’EMD. ...] 

 

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

 

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

sessió: 

 

07.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA RELATIVA A DELEGACIONS 

ESPECÍFIQUES D’ATRIBUCIONS EN DETERMINATS VOCALS. 

 

EI senyor President dóna compte a la Junta Veïnal de la següent resolució: 

 

[DELEGACIONS ESPECÍFIQUES D’ATRIBUCIONS 

 

Celebrades eleccions locals el passat dia 26 de maig de 2019, atesa la sessió 

constitutiva de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó de data 13 de juny de 

2015, en ús de les facultats que em confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb els 

articles 43, 44, 45 i 51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 

s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 

amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, 

 

RESOLC: 

 

Primer.- Delegar la gestió de les diferents àrees de gestió als vocals següents: 

 

Rosa Anna Fatsini i Bonilla   Participació i coordinació   

      de l’acció de Govern i 

      portaveu del govern. 

 

Roger Ripoll Duran    Urbanisme i Medi Ambient. 

 

Alba Estorach Sol    Joventut. 

 

Gerard March Mayo    Governació, seguretat,  

      informació  i  de  la comunicació 

      (suplent portaveu del govern). 

 

Maria Isabel Duran Sánchez  Promoció Econòmica i Turisme. 

 

José Esquerré Navarro   Hisenda, finances i Festes 

 

Segon.- Reservar a la Presidència, sense perjudici d'ulterior delegació, la gestió de les 

àrees deServeis i RR.HH. 

 

Tercer.- La delegació efectuada en el punt primer comprendrà la direcció interna i la 

gestió dels serveis corresponents, però no podrà incloure la facultat de resoldre 
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mitjançant actes administratius que afectin a tercers, aquesta facultat correspondrà 

exclusivament al President. 

 

Quart.- Notificar la present resolució als designats, que es considerarà acceptada 

tàcitament, llevat manifestació expressa, i remetre la resolució de nomenament al 

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona per a la seva publicació en el mateix, 

igualment publicar la Resolució en el taulell d'anuncis de l'EMD de Campredó, sense 

perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la resolució pel 

president. 

 

Cinquè.- Donar compte d'aquesta resolució a la Junta Veïnal de l'EMD de Campredó en la 

primera sessió que se celebri.] 

 

La Junta VeÏnal queda assabentada del contingut de la transcrita resolució 

 

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

 

08.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA RELATIVA A NOMENAMENT 

DE DINAMITZADORS EN RÈGIM DE COL·LABORACIÓ VOLUNTÀRIA. 

 

EI senyor President dóna compte a la Junta Veïnal de la següent resolució: 

 

[... Atès que per al desenvolupament de la gestió dels assumptes de l'EMD es fa 

necessària la col·laboració voluntària, de forma desinteressada i benèvola, basada 

només en la iniciativa i bona disposició, però sense expectativa de renumeració o 

contraprestació econòmica, de diverses persones que assumeixin funcions de suport a 

l'acció del Govern d'aquesta amb l'objectiu de promoure  el desenvolupament de la 

comunitat i el benestar social en el marc de l'ajuda i solidaritat, reforçant i suplint 

subsidiàriment, de forma útil i necessària socialment, el funcionament dels serveis 

públics. 

 

Considerant que aquesta col·laboració resta fora del règim laboral i funcionarial 

administratiu o de les relacions d'especial confiança i assessorament però requereix un 

nomenament habilitador per al desenvolupament de les  seves funcions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entitat Municipal  

Descentralitzada 

de Campredó 

 

C/Rafel Escardó Valls S/n T977 59 70 50 
43897 Campredó F977 59 70 50 

info@campredo.cat 

9 

 

HE RESOLT: 

 

PRIMER.- Nomenar dinamitzadors en règim de col·laboració voluntària, i per tant no 

retribuïda, de l'EMD de Campredó, sense integrar-se en cap cas en la plantilla de 

personal d'aquesta, les següents persones amb comeses de suport a la Presidència de 

l'EMD respecte les àrees de gestió que en cada cas s'indiquen: 

 

Damià Grau Arasa  (Alcalde I Regidoria Serveis): 

 

Dinamitzador: 

  

 José Miguel Gil Caballé: Camins I Terme. 

Rosanna Fatsini Bonilla  (Regidoria Participació i Coordinació): 

 

Dinamitzadors: 

   

 Emigdi Subirats Sebastià: Cultura i Patrimoni. 

 Pili Calvet Sebatià: Ensenyament. 

 

Roger Ripoll Duran (Regidoria Urbanisme I Medi Ambient): 

 

Dinamitzador: 

   

 Roser Bel Princep: Sanitat I Benestar Social. 

 

Alba Estorach Sol  (Regidoria Joventut): 

 

Dinamitzador: 

   

 Judit Lamas Borraz: Esport i Salut. 

 

José Esquerré Navarro  (Regidoria Hisenda I Finances): 

 

Dinamitzador: 

   

 Raúl Prats Dueso: Fires I Festes. 

 

SEGON.- Requerir els nomenats perquè assumeixin el seu nomenament, formalitzant per 

escrit el corresponent compromís de cooperació voluntària de suport a l'EMD de 

Campredó per al mandat 2019-2023. 

 

TERCER.-Notificar aquesta resolució als nomenats amb requeriment exprès de que 

formalitzin en corresponent compromís de treball voluntari amb l’EMD de Campredó. 

 

QUART.- Donar compte d'aquesta resolució a la Junta Veïnal de l'EMD de Campredó en la 

propera sessió que celebri. ...] 
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La Junta VeÏnal queda assabentada del contingut de la transcrita resolució 

 

---ooOoo--- 

  

I essent dos quarts de nou del vespre i no havent-hi més assumptes a tractar el President 

aixeca la sessió  de la qual, com a secretari, estenc aquest acta. 

 

El Secretari                       Vist-i-plau 

       El President 

 

 

 

  


