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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CONSTITUTIVA DE LA JUNTA VEÏNAL DE 

L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ COM A RESULTAT DE LES 

ELECCIONS LOCALS CELEBRADES EN DATA 26 DE MAIG DE 2019 

  /2019 

 

Campredó, sent dos quarts de vuit del vespre del dia quinze de juny de dos mil dinou, 

prèvia convocatòria girada a l’efecte, es reuneixen, a la Sala d'actes del Casal 

Francesc Llop, el President electe i els vocals nomenats de la Junta Veïnal de l’Entitat 

Municipal Descentralitzada de Campredó que al marge es relacionen, a l’objecte de 

dur a terme la sessió extraordinària constitutiva resultant de les Eleccions Locals 

celebrades en data 26 de maig de 2019 sota el següent 

Srs./Sres. Assistents: 

 

President electe: 

GRAU ARASA, DAMIÀ LLUÍS (ERC-AM) 

 

Vocals nomenats: 

 

RIPOLL DURÁN, ROGER (ERC-AM) 

ESTORACH SOL, ALBA (ERC-AM) 

MARCH MAYO, GERARD (ERC-AM) 

DURAN SÀNCHEZ, MARIA ISABEL (ERC-AM) 

RIPOLL DURÁN, ROGER (ERC-AM) 

ESQUERRÉ NAVARRO, JOSEP (ERC-AM) 

VENTURA FERÀNDEZ, FARALA (JxCAMPREDO) 

 

Excusen la seva assistència: 

 

FATSINI BONILLA, ROSA ANNA (ERC-AM) 

CASTILLO SOL, CARLA (JxCAMPREDO) 

 

Secretari: 

FRANCISCO JAVIER DOMINGO RODRIGUEZ 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Constitució de la Mesa d'Edat. 

2.- Comprovació de les credencials dels Vocals i del President de l'EMD. 

3.- Presa de possessió, previ jurament o promesa, dels vocals de la Junta Veïnal i del 

President de l'EMD i declaració de constitució de la Junta Veïnal de l'EMD de 

Campredó. 

4.- Torn d'intervencions. 

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 
2 

info@campredo.cat 

 

 

 
 

El Secretari-Interventor de l'EMD, dona primerament la benvinguda al President 

electe, Vocals nomenats, Alcaldessa i regidores i regidors de Tortosa i demés 

autoritats presents, veïnes i veïns de Campredó i i públic assistent en general. 

 

Seguidament es dona per iniciada la sessió constitutiva de la Junta Veïnal de l'EMD 

de Campredó, passat a desenvolupar-se aquesta d’acord amb els diferents apartats 

previstos en l'ordre del dia de la convocatòria: 

 
 

01.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT 

 

D'acord amb el primer dels apartats de l'ordre del dia es procedeix la constitució de 

la Mesa d'Edat, prevista en l'article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, 

del Règim Electoral General, la qual queda integrada per les següents persones: 

 

- Presidenta: Sra. Durán Sànchez, Maria Isabel. 

com a membre de més edat, 

 

- Vocal: Sra. Alba Estorach Sol, 

com a membre més jove. 

 

- Secretari: Sr. Fco. Javier Domingo Rodríguez, secretari-interventor de l'EMD de 

Campredó. 

 

La Mesa d'Edat ocupa el lloc destinat a l'efecte, amb la finalitat de procedir al 

desenvolupament de la resta de la sessió. 

 

02.- COMPROVACIÓ DE LES CREDENCIALS DELS VOCALS I DEL PRESIDENT DE 

L'EMD. 

 

Seguidament la Mesa d'Edat comprova i verifica, amb resultat satisfactori, les 

credencials aportades pel President electe i els vocals nomenats per formar part de 

la Junta Veïnal en base a la proclamació de resultats efectuada per la Junta Electoral 

de Zona. 

 

03.- PRESA DE POSSESSIÓ, PREVI JURAMENT O PROMESA, DELS VOCALS DE LA 

JUNTA VEÏNAL I DEL PRESIDENT DE L'EMD I DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA 

JUNTA VEÏNAL DE L'EMD DE CAMPREDÓ. 

 

Acte seguit, prenen possessió dels seus càrrecs, les dues vocals membres de la 

Mesa d'Edat Sres. Maria Isabel Durán Sànchez i Alba Estorach Sol, efectuant 

ambdues el corresponent jurament o promesa previst a l'article 108.8 de la Llei 

Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) d'acord amb la 

fórmula que estipula el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, indicant ambdues que 
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ho fan per imperatiu legal i afegint que «Per expressió democràtica de la voluntat 

ciutadana, manifesten el seu ferm compromís amb els valors de la República 

Catalana i declaren que continuaran treballant per la construcció d’una Catalunya, i 

amb ella Campredó, políticament lliure, socialment justa, econòmicament propera i 

territorialment equilibrada, treballant per assolir les condicions necessàries per 

esdevenir Campredó el 948è municipi de Catalunya». 

 

Posteriorment són cridats per ordre alfabètic a efectuar el corresponent jurament o 

promesa del seu càrrec la resta de vocals nomenats, senyors: 

 

Castillo Sol, Carla. 

Esquerré Navarro, Josep. 

Fatsini Bonilla, Rosa Anna. 

March Mayo, Gerard 

Ripoll Durán, Roger 

Ventura Fernández, Farala 

 

No compareixen a la crida efectuada, havent excusat prèviament la seva assistència, 

les vocals Sres. Carla Castillo Sol i Rosa Anna Fatsini Bonilla, les quals hauran de 

prendre possessió, igualment previ jurament o promesa davant la Junta Veïnal, en la 

propera sessió que aquesta celebri. 

 

La resta de vocals prenen possessió tots ells de llurs càrrecs, una vegada efectuat el 

corresponent jurament o promesa segons els hi demanen les membres de la mesa la 

Mesa d'Edat en la següent forma: 

 

“Jureu (o prometeu) per la vostra consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de Vocal de la Junta Veïnal de l'Entitat Municipal 

Descentralitzada de Campredó amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 

Constitució i l'Estatut d'autonomia de Catalunya?” 

 

Tots els vocals indiquen en el seu jurament o promesa que ho fan per imperatiu legal 

i afegint-hi els de la candidatura ERC-AM que ho fan: «Per expressió democràtica de 

la voluntat ciutadana, manifestant el seu ferm compromís amb els valors de la 

República Catalana i declarant que continuaran treballant per la construcció d’una 

Catalunya, i amb ella Campredó, políticament lliure, socialment justa, 

econòmicament propera i territorialment equilibrada, treballant per assolir les 

condicions necessàries per esdevenir Campredó el 948è. municipi de Catalunya». 

 

Els Srs. Josep Esquerré Navarro i Gerard March Mayo afegeixen també a l’expressió 

anteriorment transcrita, efectuen jurament o promesa «Fidels al mandat de l’1 

d’octubre, al principi d’autodeterminació de tots els pobles i compromesos amb  

totes les campredonenques i tots els campredonencs i per extensió amb tots els 

ciutadans dels països catalans». 
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La Sra. Farala Ventura Fernández, única vocal present de la candidatura de Junts per 

Campredó (Junts per Catalunya) efectua el jurament o promesa del seu càrrec amb la 

següent fórmula: 

 

“Sí prometo per imperatiu legal seguir treballant pels veïns i veïnes del poble de 

Campredó i amb compromís per una Catalunya lliure en la condició de Vocal del grup 

Junts per Campredó.” 

 

Finalment és cridat a efectuar el corresponent jurament o promesa el President 

electe de l'EMD, al qual la Presidenta de la Mesa d'Edat li pren en la següent forma: 

 

Sr. Damià Lluís Grau i Arasa 

 

“Jureu (o prometeu) per la vostra consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de President de la Junta Veïnal de l'Entitat Municipal 

Descentralitzada de Campredó amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 

Constitució i l'Estatut d'autonomia de Catalunya?” 

 

Contestant: “Si, per imperatiu legal ho prometo” , afegint que ho fa que ho fa «Per 

expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifestant el seu ferm compromís 

amb els valors de la República Catalana i declarant que continuarà treballant per la 

construcció d’una Catalunya, i amb ella Campredó, políticament lliure, socialment 

justa, econòmicament propera i territorialment equilibrada, treballant per assolir les 

condicions necessàries per esdevenir Campredó el 948è municipi de Catalunya». 

 

Una vegada efectuat aquest darrer jurament o promesa, la Presidenta de la Mesa 

d'Edat declara: 

 

“Queda constituïda la Junta Veïnal de l'Entitat Municipal Descentralitzada de 

Campredó sota la presidència del Sr. Damià Grau i Arasa”. 

 

La Presidenta de la mesa d’edat efectua el lliurament al President entrant, Sr. Damià 

Grau Arasa, del bastó o vara de comandament com a signe distintiu de la autoritat 

per aquest adquirida com a President de l'EMD, 

 

El President passa a ocupar la Presidència de la sessió i els membres de la Mesa 

d'Edat, una vegada complerta la seva funció, es retiren i passen a ocupar els seus 

llocs com a vocals i com a secretari, respectivament. 
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04.- TORN D'INTERVENCIONS 

 

El President de l'EMD, Sr. Damià Grau Arasa, dona la paraula als portaveus de 

cadascun dels grups polítics representats a la Junta Veïnal, iniciant el torn 

d'intervencions el grup de Junts per Campredó com a grup minoritari i finalitzant-lo el 

grup d'ERC com a grup majoritari: 

 
 

- La Sra. Farala Ventura com a portaveu del Grup de Junts per Campredó, manifesta 

la seva felicitació al Sr. Damià Grau i al grup d’ERC en general pels resultats 

obtinguts en les passades eleccions i a la vegada vol agrair la confiança dipositada 

també per tots els votants de la candidatura de Junts per Campredó. 

 

Treballarem per fer polítiques en tots els àmbits que afavoreixin la igualtat 

d’oportunitats per a la gent de Campredó i estudiarem totes les propostes d’actuació, 

suggeriments i iniciatives que ens facin arribar. I si hi ha alguna cosa que no ens 

sembli adient també ho farem constar. 

 

- Posteriorment pren la paraula el Sr. Gerard March, com a portaveu del grup d’ERC - 

Campredó Poble, el qual felicita el President per la seva reelecció i agraeix el suport 

de tots aquells que van participar en les eleccions l’haguessin votat o no. Aquest 

resultat no és casualitat sinó que és resultat del treball que s’ha fet. No hi ha més 

fórmula que aquesta: treball, treball i treball. I no només dels que estem aquí 

presents en aquesta taula sinó de tot un grup de suport. Assumim la responsabilitat 

que comporta i esperem no decebre als campredonencs. 

 

Confiem en la participació de tot el poble i parlarem amb la gent. La comunicació és 

molt important i estem oberts a tothom. Tots sumem i tots som poble. També amb 

els representants del grup de Junts per Campredó, als quals els oferim la nostra mà 

estesa. Tenim la voluntat de que Campredó esdevingué el 948è municipi de 

Catalunya i prometem treballar fins aconseguir-ho. 

 

Finalment, pren la paraula el President de l'EMD, Sr. Damià Grau Arasa: 

 

Manifesta que vol donar les gràcies a tots els que són aquí, a l’Alcaldessa i regidors 

de Tortosa també presents, i que vol oferir aquesta Presidència com a tribut a les 

persones que estan patint la presó privades injustament de la seva llibertat i no 

poden gaudir dels seus drets personals i polítics. 

 

També voldria tindre un record per la nostra companya Sandra Domènech, que fa 

quatre anys era aquí i ara ja no és entre nosaltres, tant per a ella com per al seu 

company Moisés que també ens falta. Sempre els tindrem presents en la nostra 

memòria. 
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Campredó és un poble de 1250 habitants i coneixem les seves virtuts i 

problemàtiques. Només cal treballar i seguir treballant en la mateixa línia que hem 

vingut duent a terme fins ara. 

 
 

Tenim sobre la taula la renovació del conveni econòmic base per al finançament de 

l’EMD i serem ferms en la defensa dels interessos dels campredonencs. Esperem 

dur-lo a terme i serà un dels cavalls de batalla d’aquesta nova legislatura que 

comença. 

 

Lluitarem també per desbloquejar els temes derivats del planejament urbanístic per 

fer possible que la gent pugui construir sense problemes. 

 

Treballarem també per incorporar la gent jove, per conèixer les seves inquietuds i 

poder donar-los solucions. 

 

I finalment tindrem en compte també en tots els àmbits la necessària participació 

ciutadana. 

 

Ens sentim del tot motivats a treballar per la gent sense distincions i pensem que 

amb la nostra actuació precedent i el suport actualment obtingut ens hem guanyat la 

seva credibilitat. 

 

Finalment vull fer constar que tindrem la mà oberta a tothom, especialment també a 

l’oposició. Totes les iniciatives s’estudiaran perquè entre tots hem de fent poble. 

 

Emprenem per tant amb il·lusió i moltes ganes de treball els quadre anys que 

vindran. 

 

Moltes gràcies a tots. 

 

Donem per finalitzada la sessió. 

 

--oooOooo-- 

 

Essent les vuit del vespre i no havent-hi més assumptes a tractar el President aixeca 

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

 

Vist-i-plau 

 

 

El Secretari El President 
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