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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DE 

L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ 

10/2019 

 

Campredó, sent dos quarts de vuit del vespre del dia  quinze d’octubre 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 17 de setembre 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 

 

● Governació 

Campanya Civisme. propostes. 

Petició de reunió amb el cap de la policia local (Jesús Fernández). Policia proximitat i pla 

d'emergència 

Estudi per a posar bústies en zones diseminades.  

Seguiment dels desperfectes de la llevantada. Alerta Inuncat. 
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● Benestar i Sanitat 

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 

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 

 

● Cultura i Patrimoni 

 

 

● Urbanisme i Medi Ambient 

Memòria valorada parc multiesportiu i de salut. 

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

  

● Esports 

Programació d'activitats saludables a la Ce tancades amb les inscripcions completes. 

 

● Joventut 

Reunió amb quintos 2020. 

Organització de la desfilada jove. 

S’està treballant en l’espai jove. 

 

● Promoció econòmica i turisme 

Reunió amb Cinta Montañés (Amposta) per a parlar d’un curs gratuït de transport animal, 

benestar animal. 

Borsa de treball amb col·laboració del servei ocupacional d’Amposta. 

Fira nadal. Contactes amb paradistes. 

 

● Economia i finances 

Elaboració del pressupost 2020 

 

 

 

 

Vist-i-plau        Vist-i-plau 

El Secretari        El President 
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