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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ

10/2020
Damià Grau manifesta que no es poden fer donacions públiques. 
Acta octubre: Nosaltres tenim per sobre de tot, com a màxima, la 

llibertar d’expressió. Un mural no es pot comparar a un fet bandàlic 
com el de la pintada dels bancs recentment reparats.

Campredó, sent dos quarts de set del vespre del dia vint  de novembre de dos mil vint, 
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
BEL PRÍNCEP, ROSER
JOSE MIGUEL GIL
PILI CALVET SEBASTIÀ 

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 el 28 d’octubre de 2020.

●
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● Alcaldia
-Convocatòria de Junta de govern extraordinària per constituir la 
comissió d’emergències de l’Ajuntament de Campredó, a la qual 
pertanyen tots els membres de l’equip de govern. 

- Revocar el 60% de pagament de quota de terrassa d’enguany i no 
cobrar el 100% de la quota del 2021.

- La comissió d’emergències pren la decisió de tancar els gronxadors. 
- Conveni ; Proposta d’esborrany.        

● Governació i Participació
- Seguiment de la comissió d’emergències de la Covid-19. 
- Accions per introduir al Google Maps els noms actualitzats dels carrers del 

poble. 
- Per al proper any 2021 es mantindran les taxes. A banda hi haurà una 

exoneració d’ocupació i via pública.
- Alumne en pràctiques Josep Beneito de l’IES de l’Ebre en tasques 

administratives.

● Cultura i Patrimoni
- No renovació contracte al bibliotecari. Per no compartir el model de biblioteca 

que volem per al poble nii tampoc el model de gestió de la biblioteca.
- no poder respodre a expectatives amplicaió seua jornada laboral
- desatendre una part de la tasca com a auxiliar de biblioteca, disseny 

d’activitats complementàries i de dinamització cultural. 
- falta de confiança mútua

- Subvenció de 400 euros per a llibres de la Biblioteca. Convocatòria SAB
- Activitats de les Jornades del Patrimoni: concurs d’olives posades en dos 

categories. 10 participants. Guanyadores: Olga Baiges i Anna Sabaté. 
Premis: oli, 5 vals cadascuna per a un àpat en cadascun dels restaurants del 
poble. 

- Caminada i bicicletada a l’olivera monumental de la finca de Pino. Explicació 
del projecte. Degustació olives del concurs. Activitats de neteja i recuperació 
de l’olivera amb voluntaris.Agrair la col·laboració de la família Barea i del 
Club Ciclista.

- Lliurament de l’escut del poble a la família de Joan Beltran. Se li va 
comunicar en vida. Era un gran de la lingüística catalana. Mestre de 
reciclatge de mestres de català. Important paper en la normalització i   
immersió lingüística i en el reconeixement del tortosí com a varietat dialectal.  
Sense cap cost per a l’Ajuntament (donació personal). Resum tesi doctoral 
Carles Castellà. Joc lingüístic paraula albergínia. Participació membre 
Dillums al Forn i IEC.
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- Clausura de l’any Francesc Llop, aquest proper dissabte 19 de desembre.: 
Activitats Continuïtat activitats durant 2021. Acte amb sorpreses artístiques 
molt agradables.Presència Joan Panisello, membre de l’Acadènmia 
Internacional de Ceràmica. LLiurament del premi Francesc Llop 2020.

Educació
- Col·laboració amb la cistella del col·legi.
- Cessió del Tronc de Nadal al Col·legi
- 2 actuacions de Matito Titelles el dia 18 de desembre de 2020 per a la 

cloenda de Nadal.
-

● Joventut
- Organització de la cavalcada de Reixos.
- Primer contacte amb els Quintos i quintes de 2021.
- Col·locació de mòduls d’skate i zona per patinar tranquil·lament a l’espai que 

completa la urbanització de La C. 
● Esports

- Durant el mes de novembre es van adaptar les activitats al model telemàtic i 
s’han tornat a reprendre durant el desembre. 
 

● Salut/ Benestar Social
- Al gener dia 8 es realitzarà una donació de sang com en els darrers anys.
- Estem a l’espera de l’ICS doni accés a  l'ajuntament per tal de gestionar 

l’agenda de visites del consultori de Campredó.

● Urbanisme
- Reunions de seguiment a l’obra dels marjals.
- Pavimentació de la C. Previsió inici obra finals de novembre. Reunions 

tècniques amb enginyers i industrial. Es demana el pla de seguretat i salut.
- Via Verda: SEguiment de les obres iniciades durant el mes de novembre.
- Es demana memòria valorada d’una zona de lleure a Font de Quinto.
- Es demana memòria valorada per a la instal·lació d’il·luminació del cami 

Salva-aigües Font de Quinto.

● Promoció econòmica
- Creació d’una campanya per a la promoció del comerç local. Xarxes social.
- Fira nadal online.  
-

● Economia
- Elaboració pressupost 2021.
- Seguiment subvencions, justificacions i noves presentades.
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● Serveis

- Preparació il·luminació nadalenca. Reducció del pressupost.
- Reparació vestidors piscina municipal.
- Instal·lació de armariets en clau als vestidors.
- Actuacions diverses casa carrer Gandia.
- Neteja del barranc de Rocacorba i Pont trencat. 2 trams. S’està treballant 

amb altres barrancs.
- Instal·lació de fanals solars de prova.

● Camins i Terme
- Desbrossament de camins (camí del povet, barranc dels pixadors, camí 

Tortosa-Amposta, Salva aigües).
- Reunió amb la Comunitat de Regants on s’acordà la realització definitiva dels 

desaigües restants a l’horta de Soldevila.
- Diverses propostes de modificacions de l’obra Via Verda Carrilet i s’han 

traslladat al Consell Comarcal Baix Ebre.
-

Farala:
- I si hi ha alguna entitat que vulgue acollir-se a la subvenció? 
- Prec: 1. obres via verda, punts perillosos, hi manca senyalització, demanen 

senyalització provisional. 2. Poder contemplar al pressupost del 2021 l’arranjament 
del carrer Eivissa. 

- Preguntes: 1.hora d’acollida, al matí? a migdia? 2.Com està el tema de la cessió dels 
espais dels marjals. 3. Se’ns ha donat una subvenció de 6000 euros de covid 
cultural? 4.Reparació megafonia. S’ha arranjat? S’ha aconseguit el pressupost de 
magafonia? 5. Pressupost de salut pública.

Vist-i-plau Vist-i-plau
El Secretari El President
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