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Campredó, sent dos quarts de deu del 
vespre del dia VINT-I-NOU DE NOVEMBRE 
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 les actes corresponents a les sessions anteriors, ordinària, de data 2 

d’octubre de 2019, i extraordinària, de data 14 d’octubre de 2019. 

3.- Informes de la Presidència. 

4.- Dació de compte de resolució de la Presidència per la que s’aprova el certificat núm. 5 

corresponental'execuciódel'obra“Edificiperamanifestacionsfestivesidecaràctercultural– 

fasesegona.” 

5.- Dació de compte de resolució de la Presidència per la que s’aprova el certificat núm. 6 

corresponental'execuciódel'obra“Edificiperamanifestacionsfestivesidecaràctercultural– 

fasesegona.” 

6.- Proposta d’acord d’aprovació de l'expedient de modificació pressupostària número 5/2019, 

mitjançant suplement de crèdit finançat amb la incorporació de romanent de tresoreria. 

7.- Proposta d’acord d’aprovació inicial del pressupost general de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Campredó per a l'exercici202 

-II- 

SEGUIMENT I CONTROL 

8.- Mocions de grups polítics: 
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8.1.- Moció del grup d’ERC-Campredó Poble en suport de la Festa dels Bous. 

8.2.- Moció del grup de Junts per Campredó de suport a la celebració de les Festes Tradicionals 

amb bous a Catalunya. 

9.- Precs i preguntes. 

 

Oberta la sessió per la Presidència es passen a tractar seguidament els diferents punts inclosos en 

l’ordre del dia de la sessió: 

 

01.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CANVI EN LA DATA DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ. 

 

Per unanimitat dels membres de la Junta Veïnal s’acorda ratificar el canvi en la data de celebració 

de la sessió. 

 

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

ORDINÀRIA, DE DATA 2 D’OCTUBRE DE 2019, I EXTRAORDINÀRIA, DE DATA 14 D’OCTUBRE DE 

2019. 

 

- Per part del grup de Junts per Campredó es formulen diverses observacions al contingut de l’acta 

corresponent a la passada sessió ordinària de data 2 d’octubre i s’acorda posposar la seva 

aprovació fins que siguin tingudes encompte. 

 

- S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió extraordinària de data 14d’octubre. 

 

03.- INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA. 

 

Per la Presidència s’informa que ja s’han designat, tant pel grup d’Esquerra com pel grup de Junts 

per Campredó, els representants a la mesa negociadora del nou conveni de les EMD. Manca 

encara la designació de membres per part d’alguna de les altres entitats. Esperem que un cop 

passades les festes nadalenques ja ho hauran fet. 

 

Que vam participar a l’assemblea de càrrecs electes la qual es pot qualificar com històrica en la 

que es va palesar el rebuig contra la sentència del procés i es van posar les bases de la futura 

república catalana. 

 

Que es va assistir al Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal on es va informar del pressupost per 

al 2020. Campredó surt especialment beneficiat en aquest pressupost atès que es contempla 

com inversió l’execució de l’obra de la Via Verda del Carrilet, en el tram que transcorre pel terme 

deCampredó. 

 
 

Que també s’ha desbloquejat la redacció del projecte tècnic per a dur posteriorment a terme la 

depuradora de Campredó. 
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Que avui es un ple important perquè durem a terme l’aprovació del pressupost per a l’exercici 

2020, 5è dels pressupostos des de que governa ERC. En aquest proper any es visualitzarà la feina 

prèviament feta. Esperem dur a terme millores en l’urbanisme i continuarem la millora de camins i 

en la política de manteniment. En Cultura també som sempre notícia degut a les activitats que es 

fan, especialment des de la inauguració de la C. Podem dir que són uns pressupostos socials i 

amb especial incidència en l’ensenyament i que es basen en un reequilibri entre ingressos i 

despeses. Respecte els ingressos, aquests s’augmenten contemplen el PAM de la Diputació con 

injecció principal de diners per a inversions. En canvi pel que fa a la gestió del dia a dia en 

despesa corrent tenim més limitacions. Les assignacions de Tortosa són minses i continuarem 

treballant per la seva millora. 

 

Seguidament dona pas a les diferents regidores perquè informin dels assumptes relatius a la seva 

àrea de gestió: 

 

Governació 

Sr. Gerard March. 

 

Informa que una vegada passades les festes nadalenques es durà a terme una campanya de 

civisme adreçada especialment als joves però també a la ciutadania en general. 

 

De la reunió tinguda amb l’inspector cap de la policia local de Tortosa sobre la figura del policia de 

proximitat que es posarà en marxa i que englobarà tots els pobles del municipi. Ens agradaria 

disposar de policia amb dedicació integral però no és possible per les mancances de personal de 

la policia local de Tortosa. 

 

Que s’estan fent gestions per a l’elaboració d’un pla d’emergència propi per a Campredó. 

 

Que s’està estudiant la possibilitat d’instal·lar bústies centralitzades en zones de disseminat per 

facilitar la recepció de la correspondència per part dels destinataris. 

 

Que davant les previsions de situacions de llevantada amb perill de barrancades o inundacions es 

fa un seguiment en base al pla inunCat i en col·laboració amb Protecció Civil. 

 

Promoció i Turisme 

Sra. Maribel Duran 

 

S’informa de la reunió tinguda amb la responsable de polítiques actives d’ocupació d’Amposta així 

com amb els tècnics del Consell Comarcal del Baix Ebre. 

 

- InformatmabédelaprogramaciódelacelebraciódelaFiradeNadaldeCapredó. 

Benestar 
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S’informa que es farà una conscienciació de la necessitat d’efectuar donació de sang. 

 

Que l’assistència social ha canviat el lloc d’atenció al públic del consultori mèdic a l’Ajuntament. 

 

Ensenyament 

Sra. Rosanna Fatsini 

 

S’informa que s’està posant en marxa la comissió família-escola al Col·legi Port Rodó i altres 

novetats com la figura del tutor-lector. També s’enfortiran els llaços escola-poble, fent més ús de 

la biblioteca i millorant el coneixement de l'entorn mésproper. 

 

Que continuen els esforços per trobar un alumne en pràctiques de TEI que pugui estar interessat 

en venir a treballar a Campredó. 

Que com en anys anteriors es va celebrar la festa de la Castanyada a l’escola. 

Que es preveu equipar l’escola amb papereres aptes per reciclatge. 

Que es preveuen dur a terme activitats als argilers de forma conjunta com la neteja dels espais i 

xarxes niu. 

CulturaPatrimoni 

S’informa que va tenir lloc la presentació de l’any Francesc Llop i que es preveu inaugurar aquesta 

celebració amb una exposició amb obres de l’artista. 

Que s’ha incorporat ja el nou bibliotecari després d’haver dut a terme l’oportuna selecció. 

Que tindrà lloc una nova sessió del Club de Lectura de la Biblioteca Manuel Pérez Bonfill, aquesta 

vegada dedicada al llibre "Ausetans i extraterrestres" del novel·lista prioratí Fede Cortés. 

 

 
Urbanisme 

Sr. Roger Ripoll 

 

S’informa que la Diputació de Tarragona ha tret a concurs la redacció del projecte executiu d 

urbanització del carrer Solicrú, que es preveu presentar al PUOSC. 

 

Que amb l’aprovació de les certificacions 5 i 6, de les quals després en donarem compte, podem 

donar per finalitzada l’obra de l’edifici per a manifestacions festives i de caràcter cultural (“La C”), 

respecte el qual s’ha tramitat també la llicència d’obertura de la qual s’ha hagut de satisfer la  

taxa a l’Ajuntament deTortosa. 

 

Que es preveu presentar al PAM de la Diputació de Tarragona l’adequació dels exteriors`del referit 

edifici. 



Entitat Municipal 

Descentralitzada 

de Campredó 

 

 

 

 
 

Que avancen els treballs per a remodelar la rotonda de Font de Quinto. 

Que també s’han acabat es obres de remodelació dels vestidors del camp de futbol. 

Esports 

Sra. Alba estorach 
 

Que va tenir lloc la presentació en societat de la nova entitat del Club Ciclista de Campredó. 

Que han començat els cursos de pilates i defensa personal. 

Que es preveu fer un circuit lúdico-esportiu al passeig de les moreres. 

 

Que l’edifici ‘La C’ de Campredó acollirà una desfilada de moda organitzada pels quintos amb el 

suport de l’EMD. 

Que s’està acabant d’habilitar l’espai jove. 

Hisenda 

Sr. Josep Esquerré. 

Remet a la informació que s’indica en el punt setè de l’ordre del dia, d’aprovació del pressupost. 

Camins i terme 

 

 
S’informa que s’ha dut a terme l’eixamplament d’un altre tram del camí de Soldevila. 

Que es va produir un nou “tou” al Camí de Soldevila el qual va ser reparat integrament per 

l’empresa d’aigües degut a que era ocasionat pels desaigües del polígon. 

 

 
Que s’està treballant perquè la Diputació de Tarragona se’n faci càrrec del manteniment del Camí 

de Soldevila. 

Que s’estan fent diversos manteniments amb una brigada amb recursos propis. Entre altres 

actuacions se n’han fet al polígon i al camp de futbol. 

Que es preveu fer un monòlit en commemoració dels dos anys que ens van deixar Moisès i 

Sandra. 

Que s’estan ultimant les obres de la rotonda de Font de Quinto en les que es preveu la connexió 

de l’enllumenat i l’enjardinament. 
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Que s’està preparant la instal·lació de l’enllumenat nadalenc en el que espreveu 

completamentar les llums facilitades per Tortosa amb  altres ornamentspropis. 

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

 

04.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA PER LA QUE S’APROVA EL CERTIFICAT 

NÚM. 5 CORRESPONENT A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA “EDIFICI PER A MANIFESTACIONS FESTIVES I  

DE CARÀCTER CULTURAL – FASESEGONA.” 

 

[... Vist el certificat núm.5, de data 28/06/2019 relatiu a l'execució de l'obra «EDIFICI PER A 

MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – FASE SEGONA», adjudicada en sessióde 

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-CENTSSETANTA-CINCEUROS,AMBVINTCÈNTIMS(148.975,20€)IVA21%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. 5 corresponents a l'execució de l'obra “EDIFICI PER A 

MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – FASE SEGONA” , per l’import de 16.451,12 

€ ( 13.595,96 € import net +2.855,15 € 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, 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: 

 

05.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA PER LA QUE S’APROVA EL CERTIFICAT 

NÚM. 6 CORRESPONENT A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA “EDIFICI PER A MANIFESTACIONS FESTIVES I 
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DE CARÀCTER CULTURAL – FASE SEGONA.” 

 

[... Vist el certificat núm.6-liquidació, de data 30/10/2019 relatiu a l'execució de l'obra «EDIFICI 

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

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-VUITMILNOU-CENTSSETANTA-CINCEUROS,AMBVINTCÈNTIMS(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. 5 corresponents a l'execució de l'obra “EDIFICI PER A 
MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL – FASE SEGONA” , per l’import de16.874,70 

€ ( 13.946,03 € import net +2.928,67 € 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, 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. 

 

06.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

NÚMERO 5/2019, MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB LA INCORPORACIÓ DE 

ROMANENT DE TRESORERIA. 

 

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 de2018, 
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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 de 2018. 

 

2.- S'ha constatat la necessitat sobrevinguda de suplementar la partida pressupostària 920-621 

corresponent a les obres d’inversió Terrenys i béns naturals, la partida pressupostària 920-635 

Mobiliari i la partida 920-636 Equips per a processos d’informació. 

 

4.- Correspon conseqüentment suplementar les partides corresponents del capítol 6 del 

pressupost l'EMD per a l'exercici 2019, dotant de 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. 

 

Fonaments dedret: 

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

2/2004, de 5 de març. 

 

2.-RD500/1990,de20d'abril,pelqualesdesenvolupaelcapítolIdelTítolVIdela Llei39/1988, de 28 de 

desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria depressupostos. 

 

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 5/2019, mitjançant 

suplement de crèdit finançat amb la incorporació de romanent de tresoreria, amb el següent 

detall: 
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a) Partides que se suplement decrèdit: 

 

Partida Descripció Import (€) 

920-621 Terrenys i béns naturals 1.782,40 

920-635 Mobiliari 3.505,00 

920-636 Equips per a processo d’informació 1.233,40 

 Total suplement de crèdit 6.520,80 

 

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

 

Concepte Descripció Import (€) 

870.00 Romanent de tresoreria per a despeses generals 6.520,80 

 

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 perresoldre-les.] 

 

La Sra. Farala Ventura pregunta quin equipament es finança amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària destinada a equips per a processos d’informació? 

 

El Sr. Josep Esquerré indica que l’import va destinat a l’adquisició d’un projector i un ordinador 

portàtil. 

 

La proposta es aprovada per unanimitat dels membres de la Junta Veïnal. 

 

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

 

07.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’ENTITAT 

MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ PER A L'EXERCICI 2020. 

 

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

 

ANTECEDENTS 

 

El President de l’EMD de Campredó ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2020 

 

El Secretari-Interventor ha emès els corresponents informes. 
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El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 

5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent. 

 

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha fet de conformitat amb els articles 162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents de la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

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

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2020 el qual, resumit per 

capítols, és el següent: 
 

 

 

 

SEGON.- Aprovar la plantilla de personal que figura a l’expedient. 

 

TERCER.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 

 

QUART.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
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Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de l’EMD durant el termini de quinze dies hàbils, 

durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 

 

CINQUÈ.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 

reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual 

es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases de règim local, i l’article 169 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. 

 

El Sr. Josep Esquerré efectua una exposició detallada del pressupost manifestant que els números 

presentats, calculats en base a previsions equilibrades i realistes, responen a la disponibilitat 

econòmica de l’EMD però això no vol dir que siguin suficients per satisfer l necessitats reals d’un 

poble de 1250 habitants quan la ràtio per habitant és inferior a la d’un ciutadà de Tortosa o de 

qualsevol altre poble del territori. Efectua seguidament una anàlisi comparativa entre els 

pressupostos anteriors i l’actual que es resumeix en el quadre següent: 

La Sra. Farala Ventura pregunta per la distribució dels diners destinats a Festes. 

 

El Sr. Josep Esquerré informa que com no se sabia com s’acabarien muntant s’ha optat per 

incloure diverses partides obertes que el seu cas, es poden transferir entre elles. Al que cal sumar 

també l’e-catàleg. 
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La Sra. Farala Ventura anuncia que el grup de Junts per Campredó s’abstindrà en la votació. 

 

Sotmesa a votació la proposta, aquesta queda aprovada per 7 vots a favor corresponents al Grup 

d’ERC-Campredó Poble i 2 abstencions corresponents al grup de Junts x Campredó. 

 

Seguidament es passa a tractar els següents punts de l’ordre del dia: 

 

-II- 
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SEGUIMENT I CONTROL 

08.- MOCIONS DE GRUPS POLÍTICS: 
 

08.1.- MOCIÓ DEL GRUP D’ERC-CAMPREDÓ POBLE EN SUPORT DE LA FESTA DELS BOUS. 

 

Seguidament se sotmet a la Junta Veïnal l’aprovació de la següent moció presentada pel Grup 

d’ERC-Campredó Poble: 

MOCIÓ EN SUPORT DE LA FESTA DELS BOUS 

 
El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar ahir en el marc del debat de política general una 

proposta de resolució del grup parlamentari En Comú Guanyem per tal d’instar al Govern de la 

Generalitat de Catalunya la prohibició dels correbous a Catalunya. A la nostra comarca del Baix 

Ebre, 12 municipis i EMDS celebren les seves festes majors amb espectacles taurins. 

 

L’any 2010, s’aprovà al Parlament de Catalunya la Llei 34/2010 d’1 d’octubre, de regulació de 

les festes tradicionals amb bous, que blinda el marc normatiu de la celebració dels correbous. En 

ella s’hi estableix una estricta normativa que posa al centre de tot la seguretat dels animals i de 

les persones que hiparticipen. 

 

El nostre és un clar exemple d’adaptació, atesa la gran quantitat de canvis que al llarg dels anys 

s’han produït per convertir aquesta festa amb una festa més segura per tots els agents 

participants. 

 

Per tots aquests motius, el grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa a la Juta 

Veïnal de l’EMD de Campredó l’adopció dels següents: 

 

 
ACORDS 

 
Primer.- Rebutgem la decisió presa pel Parlament de Catalunya, per haver-se fet d’esquenes al 

territori i els agents implicats. 

 

Segon.- Demanem un debat amb el territori on es tingui en compte l’opinió dels experts i no 

convertir una qüestió de tradició i d’arrelament als nostres pobles (que ja està regulat) en un 

debat interessat. 
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Tercer.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat i als grups parlamentaris del 

Parlament de Catalunya, a tots els municipis de la comarca i a l’Agrupació de Penyes i 

Comissions Taurines de les Terres del’Ebre. 

 
Sotmesa a votació la moció, aquesta és aprovada amb 7 vots a favor corresponents als membres 

del grup d’ERC-Campredó Poble i 2 vots en contra corresponents als membres del grup de Junts x 

Campredó. 

 

Seguidament es passa a tractar la següent de les mocions incloses a l’ordre del dia: 

 

08.2.- MOCIÓ DEL GRUP DE JUNTS PER CAMPREDÓ DE SUPORT A LA CELEBRACIÓ DE LES FESTES 

TRADICIONALS AMB BOUS A CATALUNYA. 

 

Se sotmet a la consideració de la Junta Veïnal la següent moció presentada pel Grup de Junts x 

Campredó: 

 
El passat 1 de setembre, la població gironina de Vidreres va ser escenari d'un malaurat 

incident en el marc de la celebració del correbou de la seva festa major, quan un bou va 

escapar-se de la plaça amb el resultat de diverses persones ferides i la posterior mort de 

l'animal a trets per part dels agents de la policia. 

 
Aquest fet ha desencadenat en les darreres setmanes en la reobertura del debat entorn  

a la continuïtat de la festa dels correbous, promoguda en bona part per l'entorn d'entitats 

animalistes, que han exercit una forta pressió a l'Ajuntament de Vidreres per tal que deixi 

de celebrar aquesta festivitat. 

 
Paral·lelament, el G 

 
grup Parlamentari d'En Comú Podem va anunciar que duria al Parlament de Catalunya una 

iniciativa per abolir els correbous a tot el país, i diputats i diputades d'altres grups també s'hi 

van mostrar favorables. 

 
Els espectacles tradicionals amb bous configuren un element central en les celebracions 

populars d'un bon nombre de poblacions de Catalunya. Els primers indicis de la festa daten 

del segle XVII,i va ser durant els segles XVIII i XIX que es va anar estenent per diversos 

municipis de les Terres de l'Ebre i de la resta de Catalunya. 

El bou capllaçat, els bous al carrer, les habilitats a la plaça, el bou embolat i les vaquetes 

marquen tot el ritme festiu d'un esdeveniment extraordinari, propi de les arrels més 

profundes de Catalunya. 

El flux econòmic que aquesta tradició reporta, els llocs de treball que genera i el patrimoni 
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genètic incommensurable de la cria i la selecció que els humans fem d'aquests animals 

motiven que aquest esdeveniment sigui únic. 

L'any 2010, s'aprova al Parlament de Catalunya la Llei 34/2010 d'1 d'octubre, de  

regulació de les festes tradicionals amb bous, que blinda el marc normatiu de la celebració 

dels correbous. En ella s'hi estableix una estricta normativa que posa al centre de tot la 

seguretat dels animals i de les persones que hiparticipen. 

A Campredó,  les  festes  amb  bous  se  situen  a  la  centralitat  dels  actes  de  les  

festes majors, esdevenint la mostra de cultura popular més genuïna del nostre calendari 

festiu, amb ascendència des dels primers nuclis de població que s'assentaren al Delta de 

l'Ebre. 

 

El nostre és un clar exemple d'adaptació, atesa la gran quantitat de canvis que al llarg dels 

anys s'han produït per convertir aquesta festa amb una festa més segura per tots els agents 

participants. 

 
Entenem que un fet aïllat, com el succeït a Vidreres, no pot posar en qüestió tota la festa, 

tenint en compte els més de 400 actes taurins que se celebren a l'any al llarg del país sense 

incidents. 

 
Pertotaixò,elgrupmunicipaldeJuntsperCampredóproposeml'adopciódelssegüents: ACORDS 

 
 

Primer.- Traslladar el nostre suporti escalf a les persones que van resultar ferides en 

l'incident succeït al correbou de Vidreres. 

 
Segon.- Encoratjar l'Associació del Correbou de Vidreres i l'Ajuntament de Vidreres a 

continuar amb la celebració del seu tradicional correbou. 

 
Tercer.- Posar de manifest el nostre compromís amb la continuïtat de la celebració de les 

festes tradicionals amb bous, en totes les modalitats recollides a la Llei 34/2010. 

 
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat i els grups parlamentaris representats al 

ParlamentdeCatalunyaadefensarimantenirlavigènciadelaLlei34/2010d'ld'octubre,de 

regulació de les festes tradicionals amb bous. 

 
Cinquè.- Traslladar aquesta moció als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, a la 

Delegació del Govern a les Terres de l'Ebre, a l'Associació del Correbou de Vidreres, a 

l'Ajuntament de Vidreres, a l'Agrupació de Penyes Comissions Taurines de les Terres de 
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l'Ebre i a la Penya Taurina La Tradició de Campredó. ] 

 
El Sr. Damià Grau manifesta que no poden votar favorablement la moció pels fets 

esdevinguts a Vidreres que no acabem de compartir. Si s’insisteix en donar suport als fets el 

que es fa es animar els grups polítics que al parlament en el seu moment es van abstenir 

perquè acabin votant en contra. Aquí no es tracta de decidir qui és més bover de tots sinó  

de protegir la Festa dels Bous. Això no treu de cap manera la nostra solidaritat amb les 

persones accidentades aVidreres. 

 
Sotmesa a votació la moció, aquesta es rebutjada per 7 vots en contra corresponents als 

membres del grup d’ERC-Campredó Poble i 2 vots a favor, corresponents als membres del 

grup de Junts x Campredó. 

 

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

 

 

09.- PRECS I PREGUNTES. 

 
La Sra. Carla Castillo esmenta: En el ple anterior celebrat el 02/10/2019, vam exposar 

diferents accions a dur a terme a la zona esportiva per millorar les seves instal·lacions, 

algunes accions com reparar i pintar la valla blanca que envolta el camp, treure les balles 

provisionals i posar les adequades, canvi de reds de protecció, gestió dels residus de la 

gespa, entre d’altres. En aquest cas, volem remarcar, el tema dels vestuaris, els quals com 

ja sabem tots, el tema de l’aigua no està solucionat, l’aigua surt sempre molt calenta. 

Segons consta, al 2016 es va fer una reparació d’un total de 8.288,50€, però actualment 

continua havent-hi un problema. Teniu pensat destinar alguna part del pressupost per 

reparar aquest problema?  

El Sr. Damià Grau respon que segon les seves notícies actualment l’aigua surt bé. Creiem 

que està arreglat i funciona adequadament. Hauria de baixar be. Es cert que quan ens 

aproximem al bon temps podria haver-hi un excés de temperatura que no es pot evitar sense 

la instal·lació d’un mecanisme termostàtic. La instal·lació d’aquest mecanisme està 

contemplada al pressupost. 

 

La Sra. Carla Castillo pregunta amb que s'equipara finalment l'espai jove? I quin pressupost 

es destinarà? 

La Sra. Alba Estorach respon que en l’elaboració del pressupost de 2020 s’ha tingut en 

compte la previsió d’aquesta despesa i que l’actuació es farà en base a l’opinió dels usuaris 

de l’espai preguntats sobre les seves necessitats, la qual va resultar coincident amb la 

nostra idea de cobrir l’espai amb materials naturals i aïllar-lo posant vidres a les finestres. 

Respecte l’interior, es moblarà amb taules i cadires o bancs de fusta i/o ferro.  

 

 

 



Entitat Municipal 

Descentralitzada 

de Campredó 

 

 

 

La Sra. Farala Ventura pregunta a quines persones s’ha sondejat per conèixer l’opinió dels 

joves? 

La Sra. Alba Estorach manifesta que s’ha consultat a peu de carrer l’opinió dels joves de 

diferents edats. L’espai jove és una necessitat. Ningú s’imagina un poble sense espai jove . 

La Sra. Carla Castillo pregunta quin pressupost es calcula que tindrà l’equipament de l’espai 

jove? 

El Sr. Damià Grau manifesta que ara com ara estem recaptant informació i fins que no 

sapiguem el cost que pot tenir no decidirem. 

La Sra. Carla Castillo pregunta quina despesa anual generen els edificis propietat de 

l'Ajuntament (Edifici situat al costat del Casal i el solar/magatzem situat a l'Av. Don Álvaro)? 

Teniu previst fer alguna inversió en aquests edificis? 

El Sr. Damià Grau manifesta que l’edifici del carrer Gandia presenta vicis ocults que 

increment els costos d’actuació i quan hi hagi finançament ja es rehabilitarà però 

actualment no té un ús concret i es fa servir de magatzem municipal. No tenia cap cost d’IBI, 

llum ni aigua. 

La Sra. Carla Castillo pregunta referent a la inversió en camins rurals que referiu de 

49.500€, quins camins es contemplen? S'ha pensat amb altres camins que actualment 

estan en molt mal estat corn ara el Camí Coll dels Rajolers i el Camí que porta al Povet? 

El Sr. Josep Esquerré manifesta que el fet que no s’incloguin com actuacions d’inversió no 

significa que no es fassin actuacions de manteniment com apedaçaments. Una cosa són les 

actuacions d’inversió i altra, de forma independent, l’actuació de manteniment en tots els 

altres camins. 

La Sra. Carla Castillo pregunta referent a L’Espai Cultural la "C", s'ha contemplat als 

pressupostos poder fer una inversió en quant a climatització? Ja que algunes de les 

activitats que es van començar a fer allí, s'han hagut de traslladar al casal per aquest motiu. 

El Sr. Damià Grau manifesta que és una inversió de complicada realització. Es mirarà 

d’obtenir una subvenció extraordinària de la Diputació. Ho intentarem però no creiem que 

pugui ser una realitat el 2020. La preinstal·lació està feta però per a fer la inversió hem de 

tenir garantit d’ingrés. Si surt la possibilitat ens hi tirarem de cap. 

La Sra. Carla Castillo fa un prec dient: se’ns trasllada que la pista de futbol sala, en moltes 

ocasions quan es van a jugar partits, prèviament s'ha d'escombrar degut a que hi ha molta 

terra i pedres. Demanem que es faci la neteja pertinent per tal de realitzar les activitats 

esportives programades. 

 

El Sr. Damià Grau respon que es demana sempre que es faci la neteja abans de cada partit. Altra 

cosa és que es compleixi. S’ha de tindre en compte també l’acció del vent que embruta la pista.  

 

--ooOoo-- 

 



Entitat Municipal 

Descentralitzada 

de Campredó 

 

 

I no havent-hi altres assumptes de què tractar, i sent dos quarts d’onze de la nit s’aixeca la 

sessió a indicació de la Presidència que signa aquesta acta de conformitat amb mi, el 

Secretari que com a tal en dono fe. 

 

 

El President El Secretari, 


