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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DE 

L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ 

11/2019 

 

Campredó, sent dos quarts de vuit del vespre del dia  dinou de novembre 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 15 d’octubre de 2019. 

 

● Alcaldia 

Nomenaments de la taula per a la negociació del nou conveni 

Participació a l’assemblea de càrrecs electes el 30 d’octubre 

Assistència al consell d’alcaldes del CC del Baix Ebre: pressupost CC 2020, partides per a 

Campredó: 56.000 licitació projecte depuradora, via verda 520.947,83 (80% a Campredó) 

PRESSUPOST 2020  5 Anys, visualització de la faena, millora equipaments, urbanisme, 

camins, manteniment, cultura, esportivament molt + 
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● Governació 

Campanya Civisme. propostes. La posarem en marxa després de les festes nadalenques 

amb la col·laboració dels xiquets de l’escola.  

Reunió amb el cap de la policía local (Jesús Fernández i Carles Bertomeu). Policia de 

proximitat i pla d'emergència 

Estudi per a posar bústies en zones diseminades per esmenar la problemàtica de 

correspondència que faci front a la reducció de personal. Per facilitar la faena a la gent de 

correus i per millorar el servei.  

Seguiment dels desperfectes de la llevantada. Alerta Inuncat. 

 

● Benestar i Sanitat 

Reunió coordinació amb serveis socials per gestionar nova ubicació de la treballadora social 

a les dependències municipals. 

Contactes amb Banc de donació de sang per a programa i fer comunicacions al veïnat de la 

importància de donar sang habitualment. 

 

● Ensenyament 

Participació setmanal a la comissió família-escola (programes com el tutor lector amb 

alumnes de secundària, comen 

çar a coordinar les activitats de biblioteca. etc.) 

No hi ha encara alumnes en pràctiques per a llar escolar, potser de cara al 2n o 3r trimestre.  

Col·laboració logística al castanya organitzada per l’AMPA 25 octubre i participació a la festa 

del dia 31 a l’escola. 

Equipació de papereres de reciclatge per a les aules de l’escola 

Treballar amb la UB per programar més activitats per a la recuperació de l’espai natural de la 

Pedrera. Reunió amb la professora Teresa Jorba i amb el col·legi per dissenyar aquestes 

activitats: exposicions, neteja dels espais, col·locació de caixes niu, etc. 

 

● Cultura i Patrimoni 

Any Francesc LLop: roda de premsa aquesta setmana, presentació de les activitats més 

importants, comencem al gener amb una exposició. 

Nou Bibliotecari: es va incorporar el 19 de novembre. Ara està fent la formació. Ja hem fet 

reunió de coordinació i hem dissenyat un calendari de les activitats que tenen recurrència any 

rere any i hem començat a treballar amb noves propostes.  

Club de lectura:  Artesans i extraterrestres, de Fede Cortés. S’ha fet avui. 
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● Urbanisme i Medi Ambient 

Presentat ja el projecte Solicrú al Puos 

Memòria valorada parc multiesportiu i de salut. Puja 129.000 euros IVA inclòs. 

Finalització de l’obra La C. Fi d’obra 26 d’octubre. 

Seguim avançant en la rotonda de Font de Quinto.  

Vestidors del camp de futbol ja acabat. 

 

● Esports 

Inici classes defensa personal i pilates (2 grups) 

Nou club ciclista, 6 octubre 

Felicitar a David Escandell (trofeu de clausura) i a Lluís Puente (primer classificat de la 

categoria veterà) 

 

● Joventut 

Disseny del circuit ludicoesportiu al passeig de les Moreres amb la participació dels Quintos i 

altres jóvens. 

Preparatius de la desfilada de moda Quintos 2001. 

Reunió amb quintos 2020. 

S’està treballant en l’espai jove. 

 

● Promoció econòmica i turisme 

Reunió amb Cinta Montañés: proposta de diferents polítiques actives d’ocupació (diferents 

programes). 

Agendada reunió amb tècnica polítiques d’ocupació del CC del Baix Ebre per treballar 

programes que combinen formació i pràctiques remunerades. 

Fira nadal. Contactes amb paradistes, enllestida la programació. 

 

● Economia i finances 

Elaboració del pressupost 2020 

 

● Camins i terme 

Execució per a l’ampliació d’un tram del camí de Soldevila a partir del dilluns 2 de desembre.  

Reunió pendent amb la companyia d’aigües i comunitat de regants pels tous del camí de 

Soldevila. 

Gestions per al traspàs del camí de Soldevila a la Diputació de Tarragona.  
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● Serveis 

Faenes de posada a punt de La C. Realització del monòlit del memorial Moisés i Sandra.   

Actuacions diverses al passeig del Polígon i al camp de futbol (neteja i pintura de les 

banquetes del camp). 

Treballs d’enjardinament a la rotonda de Font de Quinto i a l’entrada a Campredó pel polígon.  

Preparem l’enllumenat de Nadal (complementarem l’enllumenat de Tortosa amb elements 

que hem comprat). 

 

 

 

 

 

Vist-i-plau        Vist-i-plau 

El Secretari        El President 

http://www.campredo.cat/

