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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DE 

L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ 

7/2019 

 

Campredó, sent dos quarts de vuit del vespre del dia  setze de juliol 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 25 de juny de 2019. 

 

● Alcaldia 

Primer ple Ordinari de la nova legislatura, 2019/2023. Felicitar a tots i totes les noves 

incorporacions al consistori. 

Començarem a partir 3 setmana d’agost la planificació  de l’acció de govern. 

 

● Governació 

S’ha refet la senyalització horitzontal i s’ha incrementat el nombre de passos de vianants i 

aparcaments. Tot s’ha realitzat en recursos propis. 

En alguns trams de via s’ha reduït la velocitat de 50 a 30 km. C Don Alvaro i Raval del Pom/ 

Font de Quinto  

S’ha encarregat l’adquisició de cons per senyalitzar de manera puntual zones de prohibit 

aparcar. 

http://www.campredo.cat/
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Es compraran també algunes plaques de noms dels carrers que feien falta. 

S’han realitzat al llarg dels mesos comunicats de premsa per poder fer un seguiment i donar 

a conèixer totes les activitats que s’han fet al poble.  

 

● Benestar i Sanitat 

Realització de dos xerrades sobre violència masclista dins el marc del Pacte del Estado contra 

la violencia de gènero. Amb 23 i 21 participants respectivament. Amb la participació d’una 

psicòloga i una jurista especialitzades en aquesta temàtica. Prevenir la violència masclista i 

la relació abusiva entre iguals. Adreçades a tota la població en general i, la segona, a 

adolescents i joves específicament. Tasca de prevenció, sensibilització, detecció d’aquestes 

conductes masclistes. Ben valorades 

Edició de dos tallers al juny i al juliol dins del segon any de Tastos de Salut, un de cuina 

antiinflamatoria i un de zumba kids.   

 

● Ensenyament:  

Es va participar en el darrer consell escolar de la ZER Mestral del curs 2018-2019 en què es 

va fer balanç del curs i de la programació curricular. 

S’ha celebrat una reunió amb el nou equip directiu del Col·legi Port-Rodó per presentar-nos 

com a Ajuntament i oferir al col·legi la nostra col·laboració i també per començar a treballar 

en el programa d’activitats conjuntes. 

 A més d’aquesta reunió, es va fer una visita guiada pels espais culturals i d’interès del poble 

a la directora i la secretària perquè coneguessin de primera mà quins aspectes del poble es 

poden treballar del poble a nivell d’escola. 

Col·laboració amb la festa final de curs de la ZER amb la cessió i acondicionament d’espais, 

l’aportació del dinar per als professors i de dos activitats: una escape room, que va crear la 

Gavina al recinte de festes i per la qual van passar tots els xiquets de la ZER, i dos canoes 

per fer jocs a la piscina, amb la col·laboració del Club de Rem Tortosa. 

Col·laboració logística també amb la festa final de curs del Col·legi i contractació de jocs 

tradicionals per completar les activitats de la jornada.  

Fem un cafè i parlem de llibres? Segona trobada d’estiu per recomanar lectures, aquesta 

vegada a la biblioteca. Ben valorat pels participants, al voltant de la dotzena, que van parlar 

de llibres, se’ls van recomanar i se’ls van deixar prestats. 

Adquisició de material per al campus i per les activitats formatives d’atletisme per a xiquets i 

xiquetes que fan alguns voluntaris campredonencs i campredonenques. 

 

  

http://www.campredo.cat/


 

C/Rafel Escardó Valls S/n T 977 59 70 50 

43897 Campredó info@campredo.cat 

www.campredo.cat 

3 

 

● Cultura i Patrimoni 

 Continuem amb les visites guiades pel patrimoni històric. 

Estem treballant en el disseny de l’any Francesc Llop, que s’iniciarà a la tardor. Estem 

dissenyant en les activitats que se celebraran cap a finals d’enguany i durant tot el 2020. 

Estem treballant per buscar col·laboradors, per mirar d’aconsseguir sinergies amb altres ens 

locals i amb altres activitats culturals de l’any. 

En breu sortirà la plaça de bibliotecària, perquè Mentxu Pérez ha finalitzat de manera 

voluntària el seu contracte amb l’Ajuntament de Campredó. 

Vam rebre com cada any la Flama del Canigó. Enguany vam canviar l’escenari de la rebuda 

i la vam fer a Font de Quinto. Vam anar fins allí en bicicleta i vam acabar les activitats a les 

dos torres, engegant torxes a les dos construccions. 

S’ha començat a treballar amb Chaparro per estudiar la possibilitat de fer un centre 

d’interpretació del Carrilet al nostre poble.  

Hi haurà un club de lectura especial al setembre d’enguany en què es presentarà el darrer 

llibre de Joan-Lluís Lluís “Sóc jo aquell que va matar Franco”. 

 

● Urbanisme i Medi Ambient 

Rebuts els avantprojectes dels carrers Sant Lluís, Jacques de Molay i Solicrú. Es parla amb 

tècnics per modificar alguns aspectes d’aquests projectes. 

Continuen les converses amb els propietaris dels espais a urbanitzar.  

Pel que fa a la reforma dels vestuaris del camp de futbol, s’ha completat ja la paleteria i la 

pintura. Queda pendent executar tot el circuit elèctric. S’espera que estigui enllestit per a l’inici 

de la temporada de futbol.  

A punt de finalitzar l’espai jove i zona multiusos. Queda pendent posar els canyissos al sostre, 

una mena de persiànes que cobriran les finestres i el mobiliari. 

Pel que fa a la C, l’obra està pràcticament acabada, queda pendent de la certificació final 

d’obra. La setmana vinent es farà una prova d’il·luminació.  

També en les properes setmanes es marcarà i s’executarà la reforma de la rotonda de Font 

de Quinto.  

 

● Esports 

Felicitar a Luís Puentes per la medalla d’or i la menció especial que ha aconseguit  als World 

Sports Games, primer classificat en els 3000 obstacles. També felicitar tots campredonencs 

i campredonenques participants d’altres modalitats. 

Finalització de la temporada de la UE Campredó. En els tornejos d’aquest final de temporada 

s’ha donat suport logístic a l’entitat. 

També s’ha col·laborat amb la Penya Barcelonista de Campredó en la diada que anualment 

celebren a final de temporada.  

http://www.campredo.cat/
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Pel que fa a les activitats de la piscina, s’han realitzats els cursos dels darrers anys i s’hi han 

afegit algunes novetats, com un curs de busseig, un curs per a nadons, un d’iniciació a la 

natació i un de perfeccionament.  

S’ha adquirit material per a la piscina. 

Properament es comprarà un altre desfibrilador. 

 

● Joventut 

Hem celebrat per segon any consecutiu un camp de treball internacional de la DG de Joventut. 

Enguany hi han participat 16 nois i noies de 9 nacionalitats dinstintes. S’ha avançat en la 

faena arqueològica i de recuperació de les muralles, amb importants troballes com estructures 

d’edificis i diferents objectes com una sivella possiblement d’origen àrab. L’Ajuntament hi ha 

col·laborat cedint espais, material, amb un tècnic arqueòleg i amb activitats per a les hores 

de lleure, com un taller de risoteràpia, excursió pel GR, visita guiada a Tortosa, classe de 

català, taller de danses tradicionals, jocs d’aigua amb UEC, etc. 

Campus d’estiu. 54 inscrits. Es va obrir una convocatòria pública per aconseguir el personal 

responsable (3 monitors + 1 sense titulació + 1 en pràctiques. S’esperen en els propers dies 

més monitors en pràctiques) 

De moment s’ha complert amb la programació establerta. Cal destacar de moment la visita al 

camp de treball, les activitats que els voluntaris internacionals van fer amb els xiquets i 

xiquetes a la piscina, etc.  

 

● Promoció econòmica i turisme 

 Suport logístic a la fira Mestràlia. Valoració molt positiva de la participació de lutiers, estands 

amb un augment de públic foraster i campredonenc.  

Aquests propers dies farem una planificació i encarregarem un estudi per dinamitzar el 

turisme al nostre poble (adquisició de materials i renovació turística) 

 

 

● - Economia i finances 

Hem rebut ja la liquidació de l’any anterior per part de l’Ajuntament de Tortosa, 70.000 euros. 

Sol·licitarem revisar la fórmula actual per demanar els increments que ens toquen en funció 

del capítol d’inversió de l’Ajuntament de Tortosa. 

També liquidació de 13.000 euros. Estem pendents de veure què ens han descomptat de llum 

i d’aigua.  

Rebuts 30.000 euros de la Diputació de Tgn per la Llar d’infants.  

Avançament dels diners a la Comissió de Festes mitjançant conveni, 3.000 euros. De 

moment, se n’han avançat al voltant de 2.000 en concepte de veterinaris i altres.  

Realitzada la liquidació de 10.000 euros del transport escolar del curs 2018-2019. 

 

● Camins i terme 

http://www.campredo.cat/
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S’ha demanat vàries vegades la sega dels vorals dels camins i controls dels canyars, 

finalment s’actuarà el divendres 19 en el tram de Font de Quinto fins a la Torre. 

Arranjament de la rampa de la costa de la Casa del Prat. 

Neteja dels vorals del camí Despax, Passeig Cavallers Templers i Salvaigües 

Divendres sega dels canyars en el tram de campredó amposta 

Abocaments de runa a la peixera de Font de Quinto, s’ha donat l’ordre de retirada 

 

● Serveis 

Sens dubte, el mes de juny ha estat farcit d’activitats al nostre poble, i des de les regidories 

hem ajudat a totes les associacions, ja sigui coorganitzant, donant suport logístic o amb 

instal.lacions, personal de brigada i utillatge. 

Tornejos de futbol de primavera de la UE Campredó, 

Festa de Quintos 2019, 

Trobada de la Zer Mestral de l’Escola Port-Rodó, Festa final de curs de AMPA. 

 Piraguada de l’Associació Juvenil Campredó Jove. 

Festes de Sant Joan de la Comissió de Festes, Festa del Patró del Centre parroquial, i 

Mestràlia, de l’Associació Cultural Soldevila. 

 als quals hem donat suport amb la brigada. 

 

La nostra brigada ha dut a terme la pintura de la senyalització horitzontal, la reforma del antics 

vestidors de la UE Campredó i la construcció de la nova pèrgola de la piscina. 

S'ha habilitat els espais del recinte de festes, neteja i desbrossament de la plaça de bous i 

voltants. 

Seguim amb diferents fallades de l’enllumenat públic. Insistirem a entrar prec a l’Ajuntament 

de Tortosa per aquest tema, tenint present que s’ha aprovat per unanimitat la millora de 

l’enllumenat del polígon industrial i el nostre queda pendent. 

 

 

 

 

 

 

Vist-i-plau        Vist-i-plau 

El Secretari        El President 
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