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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DE 

L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ 

8/2019 

 

Campredó, sent dos quarts de vuit del vespre del dia  vint-i-set d’agost 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: 

FATSINI BONILLA, ROSA ANNA 

RIPOLL DURAN, ROGER 

ESTORACH SOL, ALBA 

DURAN SÀNCHEZ, MARIA ISABEL 

MARCH MAYO, GERARD 

ESQUERRE NAVARRO, JOSEP 

 

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 16 de juliol de 2019. 

 

● Alcaldia 

Assistència junta de pobles a Tortosa, sol·licitem agilitzar tema carrer Solicrú. 

Demanem reunió amb Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona, per 

comentar situació i necessitats de nostre Ajuntament i per convidar-la a inaugurar la C el 

proper dia 19 d’octubre. 

 

● Governació  

Aprovem pressupost protecció de dades (LOPD) de Segurdades. 

Tenim la senyalització de trànsit de la rotonda de Font de Quinto. 
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● Benestar i Sanitat  

Sortides intergeneracionals. Una Terres de l’Ebre, l’altra de País.  

Formació per poder fer ús de la targeta sanitària per conèixer les dades personals i mèdiques 

dels usuaris. 

 

● Ensenyament 

Ens posem en contacte amb la responsable de pràctiques de l’Institut de l’Ebre per TEI a la 

Llar d’infants. 

Matrícula Llar La Granota: 4 xiquets repeteixen del curs anterior i han presentat sol·licitud 2 

més. 

Reunió amb la direcció del col·legi per concretar accions conjuntes amb L'ajuntament. 

Pendent reunió amb AMPA. 

 

● Cultura i Patrimoni 

Proposta bookcrossing a diferents llocs del terme vinculat a activitats de promoció de la 

lectura. I també de bústia de retorn per a la biblioteca.  

Presentació en roda de premsa de l’any Francesc Llop al setembre-octubre. Exposició de 

pintures de l’autor (pendent determinar data).  

Assistència a la Setmana del llibre en català el dia 9 de setembre per adquisició de llibres per 

a la biblioteca. 

 

● Urbanisme i Medi Ambient 

Reunió i visita a peu de carrer amb tècnic de Diputació per tirar endavant el projecte 

d’urbanització del carrer Solicrú. 

S’encarrega memòria valorada d’urbanització dels exteriors de la C i s’inicien tràmits per a la 

connexió elèctrica de l’edifici. 

S’executa la reforma de la rotonda de Font de Quinto. Pendent d’acabar. 

 

● Esports 

Setmana vinent començarem a enllestir les activitats de pilates i defensa personal (orientada 

en idea a noies adolescents però que estarà obert a tothom), partir del mes de novembre  

Contactarem amb el SEM per organitzar una jornada de RCP (reanimació cardiopulmonar) i 

DEA (desfibrilador extern automàtic). 

Demanarem pressupostos per maquinària de gym per la Ce amb una targeta per al seu accés 

Estem estudiant per a la piscina si és possible accés mitjançant una targeta magnètica com 

proposo pel gym, per millor control d’accés. 
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● Joventut 

Campus d’estiu. 54 inscrits. Entre les activitats, cal destacar les visites a establiments o 

edificis emblemàtics com el molí d’oli, el club de rem, etc; s’ha celebrat l’acampada a la Torre; 

aprendre a “embotellar” tomata. El campus finalitza el 6 de setembre.  

 

● Promoció econòmica i turisme 

 S’inicien els preparatius per a la Fira de Nadal, que se celebrarà el 14 de desembre.  

 

● Economia i finances 

Disposem del detall de l’autoliquidació de l’Ajuntament de Tortosa, que es fonamenta en dos 

partides: contracte d’enllumenat (900 euros mensuals aprox.) i cànon d’aigua pel fet de no 

tindre depuradora (3600-3100 euros pel fet d’haver estat iniciats els tràmits de la depuradora). 

-La liquidació de corrent per els propers 12 mesos serà de 29.000€ i escaig versus situació 

actual 29.000.. 

  

● Camins i terme 

Hem arreglat un tram del camí de Rocacorba. 

Camí de la Parada segat. 

Problemes amb la terra dels xinesos per deixalles, sobretot plàstics.  

Ll comunitat de Regants només han segat un tros del camí del canal i també el tros del club 

de rem. 

Hem demanat pressupost per apedaçament del camí de Soldevila. I pendent eixamplament 

del carrer Soldevila.  

 

● Serveis 

 Illes de contenidors. Petició de dos unitats d’illes més. 

 

 

 

 

Vist-i-plau        Vist-i-plau 

El Secretari        El President 
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