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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DE 

L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ 

4/2019 

 

Campredó, sent dos quarts de vuit del vespre del dia  setze d’abril 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 de Govern de l’Entitat Municipal Descentralitzada 

de Campredó que al marge es relacionen, a l’objecte de realitzar sessió ordinària. 

Srs./Sres. Assistents: 

President: 

GRAU ARASA, DAMIÀ LLUÍS 

Vocals: 

MARCH MAYO, GERARD 

BEL PRÍNCEP, ROSER 

SUBIRATS SEBASTIÀ, EMIGDI 

ESQUERRE NAVARRO, JOSEP 

RIPOLL DURAN, ROGER  

Secretari: 

FRANCISCO JAVIER DOMINGO RODRÍGUEZ 

 

 

Oberta la sessió pel President es procedeix a l’aprovació, per unanimitat dels membres, de 

l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc 19 de març de 2019. 

 

- Alcaldia: 

 

-  

 

- Governació:  

-  Senyalització vertical pels diferents carrers del poble. 

- Adjudicació de la gestió de guingueta, licitació del servei manteniment de la 

piscina i socorrista. 

- Adquisició d’equipament a les oficines municipals. 

- Protecció de dades. 

 

 

 

- Benestar i Sanitat:  

-  

- Tastos de salut 2019. Sessions programades del BULLYING i CORE. 
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-  

 

- Ensenyament:  

- Instal·lació d’una taula de ping pong a l’escola. 

- Comunicació per part del director que deixa el càrrec a final de curs. 

-  

 

- Cultura:  

- Organització de les jornades del patrimoni, enguany dedicades al Lo carrilet. 

- Visites guiades al patrimoni històric campredonenc amb l’associació Amics del 

Castells de Tortosa. 

- Any Francesc Llop 50 anys. 

- Urbanisme:  

- Avantprojecte urbanització carrers Solicru, i jacques de molay. 

- La C: REunió amb equip tècnic i constructor per a demanar explicacions 

referent a l'endarreriment de l’obra. 

- Execució espai jove. 

- rotonda font de Quinto. 

 

- Esports i Joventut:  

- Campus d’estiu. 

- Camp de treball. 24 de juny al 7 juliol. Obre’t Ebre. 

- Piscina. 

- Camins: 

- Reparació del camí Rocacorba. 

- camí soldevila, passos entre camins. Preparat per a eixamplar el camí. 

-  

- Serveis: 

- Brigada forestal amb treballs al barranc del sequers, la torre. 

- En fase de finalització la rehabilitació dels vestidors de l’UE Campredó. 

-  

 

 

 

 

Vist-i-plau        Vist-i-plau 

El Secretari        El President 
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