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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DE 

L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ 

3/2019 

 

Campredó, sent dos quarts de vuit del vespre del dia  dinou de març 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 12 de febrer de 2019. 

 

● Alcaldia 

 

 

● Governació 

Prevista senyalització horitzontal als carrers del poble. Es pintaran els carrers i es realitzarà 

amb recursos propis. 

S’ha donat de baixa el vehicle Renault Express. 

 

● Benestar i Sanitat 

Es posarà en marxa el programa d’Exercicis terapèutics per a per persones que presentin 

certes patologies. Reunió amb la metgessa. 

Tastos de salut 2019. Preparats per a fer les sessions durant abril i maig. 

5 d’abril Xerrada sobre bullying. 

 

● Ensenyament 

Preparació de la festa de la ZER MESTRAL enguany a Campredó. 

http://www.campredo.cat/
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Es disposarà d’un bus amb subvenció del Consell Comarcal per al desplaçaments dels 

alumnes el dia de la ZER. 

Celebració del segon club de lectura juvenil amb el llibre “Mafalda” el dia 26 de març. 

29 de març celebració del Dia mundial de l’arbre per part de l’Escola amb els alumnes i la 

participació de la UB (Universitat de Barcelona). 

 

● Cultura 

Celebració de tres actes literaris i culturals durant els mesos de febrer i març: Dia internacional 

de les llengües maternes (homenatge al castellà d'Amèrica del sud); Dia internacional de la 

dona, amb club de lectura amb Sílvia Mayans i presentació de la darrera novel·la de Coia 

Valls, amb sopar literari posterior; i acte del Dia mundial de la poesia, celebrat a l'antiga Escola 

de Font de Quinto, amb la presència de 22 rapsodes que van homenatjar els majors poetes 

ebrencs de tots els temps, amb una important presència de poètica de dona actual. 

Visites guiades al patrimoni històric campredonenc, la darrera amb membres de l'AFA de 

l'escola del Temple de Tortosa. Hi ha previstes diverses més durant el mes d'abril amb 

col·lectius culturals territorials. 

● Urbanisme 

La C: Seguiment i reunions amb els tècnics i contratista. 

Reunions amb propietari del carrer Jacques de Moley i carrer Sant Lluís.  

http://www.campredo.cat/
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● Esports i Joventut 

Oberta matrícula campus setmana santa. 

Piscina estiu 2019. Data obertura 27 de maig. Preparada tota la informació. 

 

● Serveis 

Reunions amb propietari del carrer Jacques de Moley i carrer Sant Lluís.Serveis: 

29 de març finalització d’acceptació d’ofertes per a l’espai jove. 

Prevista la instal·lació d’una font al recinte esportiu. 

Estem treballant amb l’adequació dels antics vestuaris del futbol. 

Nou servei de deixalleria mòbil. 

Rehabilitació del bancs del poble (zona roquer) 

Adquisició d’un grup electrogen. 

Nova brigada per a treballs de jardineria amb persones de diversitat funcional.  

 

● Camins 

Planificació de diverses reparacions al camí de Salva-aigües, camí de Campredó-Amposta 

(alçada la pedrera), accés Casa del Prat, reparació del pont d'accés a la torre de Font de 

quinto. 

Reparació del carrer Finisterre a l’alçada del carrer Sant Fèlix.  

Fianlització les obres del camí del Ranxero. 

 

 

 

 

Vist-i-plau        Vist-i-plau 

El Secretari        El President 
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