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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DE 

L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ 

1/2019 

 

Campredó, sent dos quarts de vuit del vespre del dia  vint-i-dos de gener 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 18 de desembre de 2018. 

 

● Alcaldia 

Es fa la rebuda als Reis Mags d’Orient. Es va construir una carrossa nova. 

Pròrroga del conveni amb L’ajuntament de Tortosa. 

Aprovem sortir de l’associació de EMD de Catalunya. 

 

● Governació 

Contactes per renovar els convenis publicitaris amb els mitjans de comunicació. 

S’estan fent gestions per a fer el pla d’emergència local de Campredó. 

Gestions per adaptar la LOPD a la normativa vigent.  

Redacció i distribució de l’informatiu municipal en format paper ·Campredó Viu 
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● Benestar i Sanitat 

Se celebra després de molts anys una donació de sang en coordinació amb el Banc de Sang 

i Teixits. 30 donacions i al voltant de 5 oferiments.  

Finalització de les activitats del Parc de Salut.  

S’han tramitat les sol.licituds per a bonificacions gent gran per les taxes recollida 

d'escombraries. 

 

● Ensenyament:  

El menjador escolar rep una inspecció de Sanitat i és felicitat pel mateix Departament pel bé 

que s’estan fent les coses.  

S’està treballant amb el Departament d’Educació per poder aconseguir la gratuïtat del 

transport escolar.  

Establim els primers contactes per sol·licitar alumnat en pràctiques per a la llar d’Infants La 

Granota.  

Tramitació ajudes a les famílies amb la quota de la llar d'infants 

 

● Cultura 

El dia 10 de gener va realitzar-se un reportatge del Canal TE a la sala Francesc Llop, el qual 

es va emetre divendres dia 11.  

Acte el 13 de gener a la Torre de Font de Quinto com a cloenda del 80è Aniversari de la 

Batalla de l’Ebre: Presentació d’un llibre de relats, lectura d’un relat d’autor local, inauguració 

del projecte d’interpretació del pas de l’Ebre i actuació musical.  

 

● Urbanisme 

Retard sobre la planificació inicial de les obres de la C. replanteig nova planificació. Ara a bon 

ritme. 

Reunió amb el Gerent del Consell Comarcal per conèixer el traçat de la via verda. 

Seguiment i avancem amb la cessió de terrenys del carrer Solicrú. 

Molt avançat el redactat de resposta a ADIF sobre la cessió de l’Estació. 

 

● Promoció econòmica i fires 

Seguiment i difusió dels cursos de formació del SOC. 
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● Serveis i Camins 

S’estan ultimant els detalls al recinte de festes. 

Està previst que comenci la reforma dels vestidors antics en els propers dies 

Diferents accions reparacions i millora de les instal·lacions de l’escola.  

Problemes en el subministrament de la línia principal d’ENDESA, que han provocat 

oscil·lacions de tensió en diferents zones del poble: Raval del Pom i Font de Quinto, zona 

estació i carrer Don Álvaro. 

Diferents avaries en l’enllumenat públic. 

Adjudicada l’adquisició del vehicle municipal a Gelida. La previsió d’entrega del vehicle: 5 

setmanes.  

Està en licitació el camí del Ranxero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vist-i-plau        Vist-i-plau 

El Secretari        El President 
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