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

DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ 

4-5/2020 

 

Campredó, sent dos quarts de vuit del vespre del dia dotze de maig  de dos mil vint, prèvia 

convocatòria girada a l’efecte, es reuneixen, en primera convocatòria, mitjançant connexió 

telemàtica, 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 6 de març de 2020. 

 

● Alcaldia 

 

Agraïments: Sanitaris, Poble de Campredó( Hem fet un Zero), treballadors de l’ajuntament i Juntos 

COVID-19.  

● Activació de LA COMISSIÓ D’EMERGÈNCIES, formada per totes les àrees. 

● Daltabaix de funcionament. confinament, protecció dels treballadors 

● Aplicació immediata Mesures (procicat), reorganització ajuntament (garantir serveis mínims i 

tràmits bàsics),precintar les instal·lacions,  mesures sanitàries.  

● Informació, tots els canals 
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● Indicacions del catSalut: tancament Cap 

● Iniciatives des de totes les àrees de l’Ajuntament. 

● Conseqüències de la Pandèmia econòmiques i socials. 

Empresa FLORETTE. instal.lació. 

 

 

 

● Governació i Participació 

S’inicia la campanya Campredó Cívic via xarxes socials, mitjans de comunicació i impressió i distribució 

dels cartells de la campanya en diferents indrets públics del poble i també al col·legi Port-Rodó. 

Comunicacions d’emergència per la Pandèmia COVID-19. Es deriva informació dels canals de 

comunicació oficials que se’ns envien. 

adaptació informàtica TELETREBALL, tràmits presencials, mitjançant telèfon, correu-e, web. 

 

RATIFICACIÓ ESTATUTS COMEBE. 

 

1. S’eliminen els dos òrgans de Govern i se’n crea un d’únic: el Consell d’Administració amb tots els 

membres representats. 

2. Es crea la figura del director i desapareix la de coordinació tècnic 

3. Desapareix la figura de l’assessor pedagògic en la figura d’una persona i es crearà una Comissió 

formada per experts d’arreu del territori. 

Els tres grans canvis son aquests 

 

 

- Donació flors Planters Estorach. “Omplim de primavera Campredó”.  Cartellet a cada flor i 

repartiment a partir de dilluns 27 per totes les cases del poble.  

- Projecte de depuradora, ja tenim lloc adequat per ubicació: Circuït de motocross, al pont de la bruixa, 

baix la torre de l’aigua. 

 

 

● Cultura i Patrimoni 

● No es va poder celebrar ni el dia internacional de la poesia al març a l'escola de Font 

de quinto i oliveres circumdants (enguany molts rapsodes haurien llegit poemes de El 

bres de les fargues de Conxita Jiménez), ni el Sant Jordi presencial, ni les jornades del 

patrimoni. No es podrà fer el club de lectura de maig amb Xúlio Ricardo Trigo, ni les 

activitats de primavera de l'Any Francesc Llop (visita al Cau Ferrat de Sitges amb club 

de lectura especial sobre Francesc Llop inclòs en aquest indret). A la vegada, s'han 

hagut de tancar la Biblioteca Manuel Pérez Bonfill, així com l'accès als edificis 

medievals. 

- Hem realitzat una frenètica tasca online que ha estat molt exitosa.  
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- 1. Hem realitzat una campanya envers el reconeixement de la figura de Manuel Pérez Bonfill, 

amb sis vídeos que fan cinc cèntims de la seua trajectòria vital per part d'escriptors ebrencs.  

- 2. Hem realitzat una campanya intensa envers la recuperació de la memòria històrica, que ha 

tingut una grandíssima difusió. S'han realitzat 15 vídeos amb lectures d'autors ebrencs exiliats, 

alguns dels quals varen estar reclosos al camp de  la mort de Mauthausen-Gusen, en 

col·laboració amb el grup de mestres de Memòria històrica. Tots els vídeos s'han incorporat a 

les xarxes socials i han estat retuitats i altament comentats. Conjuntament, s'ha anat penjant 

documents històrics, així com homenatjat la figura del campredonenc Joaquim Roca. Aquesta 

activitat ha estat difosa per les ràdios igualment, ja que ens han requerit entrevista, així com 

s'ha publicitat als setmanaris comarcals. 

- 3. Vam celebrar una gran diada de Sant Jordi, amb moltes activitats online des de la biblioteca, 

i actuació estel·lar de Joan Rovira, que va ser altament seguida. Va haver-hi molta participació 

ciutadana, i la podem considerar com a tot un èxit. 

- 4. Vam celebrar un concurs juvenil Francesc Llop, amb la recreació d'un dels seus quadres per 

part dels alumnes de l'Escola Port-rodó. Hi ha tres guanyadores, les quals rebran un premi en 

un acte públic quan puguem. Valorem molt positivament l'activitat per la qualitat de les obres 

guanyadores. Tanmateix, el dia 15 d'abril vam celebrar el Dia Internacional de l'art amb una 

gran difusió d'obres del pintor campredonenc. Tenim documentades més de 30 persones que 

van penjar un quadre o dibuix diferent del nostre emblemàtic autor, seguint la campanya de 

l'Ajuntament. Tot un èxit. 

- 5. Com no s'han pogut celebrar les Jornades del patrimoni, hem fet difusió per internet de 

vídeos d'escriptors ebrencs que parlen d'oliveres, i de difusió del llibre recentment publicat 

Les veus de les oliveres. Creiem que la xarxa social de la biblioteca Manuel Pérez Bonfill ha 

esdevingut el portaveu de les oliveres, amb la col·laboració de molts escriptors ebrencs. La 

tasca continuarà a l'octubre quan es puguin celebrar les jornades de manera presencial, 

esperem.  

- 6. Es va fer una tasca de promoció artística del patrimoni medieval campredonenc, mitjançant 

bellíssimes imatges de quadres, olis i aquarel·les dels nostres edificis històrics, els quals van 

tindre una gran acceptació. Es van publicitar obres de les torres, també de les enderrocades, 

de Neus Arasa, Eduard Gas i alguns altres pintors. És una activitat que hem d'anar repensant 

ara i adès, ja que el fet artístic ens ajuda a engrandir la potencialitat dels edificis. 

 

 

● Educació 

- Coordinació amb la direcció de l'Escola per fer arribar material escolar i dossiers de l'Escola, a 

tots els alumnes que ho necessiten per afrontar el tercer trimestres, de moment hi ha dos 

xiquets beneficiats.  

- A l'espera que el tècnic contractat per la Generalitat prepare els ordinadors per repartir-los 

als xiquets que ho necessiten, hi haurà 10 beneficiats.  

- Participació Consell Escolar encarat al tercer trimestre i final de curs de l'Escola Port Rodó.  

http://www.campredo.cat/
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● Joventut 

- Organització i planificació del campus de Setmana Santa. On vam començar ja en la difusió, 

just abans d’entrar a l’estat d’alarma.  

- Suport a l’Associació Jove en l’organització del Carnestoltes 2020. 

- Sol·licitud de reunió amb el Coordinador territorial de Joventut, Joan Barberà i el seu equip, la 

qual es va portar a terme al febrer.  

- Reunió i coordinació amb l’espai Jove de Tortosa, amb la coordinadora de salut, treball i 

educació.  

- Coordinació amb el camp de treball, estem pendent d’alternatives  

- Preparació de les bases per penjar la borsa de monitors i directors del campus Estiu 2020, així 

com l’inici de l’organització i planificació.  

 

● Esports i Salut 

- Cancel·lació de les activitats programades, esportives  

- Cancel·lació de les activitats de les diverses assossiacions esportives campredonenques unió 

esportiva i defensa personal, gimnàsia i manteniment.  

- Activitats alternatives adaptades a la situació existent com el pilates online   

- Piscina d’estiu, hi ha molta incertesa, no podem conèixer encara la situació sanitària existent 

ni la normativa a seguir. Haurem de garantir les mesures corresponents i seguir els protocols.  

- Vàrem conmemorar el dia mundial de l’activitat física. 

- Comunicació constant amb l’organització dels membres del triatló  

 

 

● Urbanisme 

- Depuradora redacció del projecte, hi ha vàries propostes d’ubicació. 

- Reunions, gestions per desencallar el projecte Solicrú.  

 

 

● Sanitat i Benestar Social 

- Ajornades totes les activitats que hi havien preparades. 

- Cobertura i aplicació de les indicacions de CATSALUT. Confinament, tancament del CAP. 

Aplicació de les directrius de Sanitàries. 

- Celebració del dia mundial de la Salut, on line. 

- Repartiment de mascaretes, diners ben invertits, ens hem anticipat. Adquisició i distribució de 

material de protecció per a comerços, i persones  vulnerables. 

- Distribució de les targetes moneder del Departament d’Afers Socials i Famílies per al menjador 

escolar. 

- Col·laboració en CARITAS i CREU ROJA per al repartiment de menjar. 

http://www.campredo.cat/
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- S’han fet trucades telefòniques per part de diferents regidors a  persones vulnerables o que 

viuen  soles 

- Decret per a suspendre les taxes de LLar d’Infants 

 

● Promoció econòmica 

Bonificació  de taxes a comerç i restauració mitjançant  aplicació mesures econòmiques. 

- Comerç de proximitat. El comerç de casa. Campanya de difusió per a conscienciar a la població 

de la compra de proximitat. 

- Tancament del mercat municipal per  motiu de la PANDEMIA i obertura tan pronte es va 

poder. Obertura amb mesures de protecció. 

- Contactes amb l’empresa FLORETTE. Prevista reunió amb l’empresa quan sigui possible. 

- Restauració, grup de contacte de comunicació per a informar i acompanyament en la 

reobertura. 

- Adaptació de la taxa de terrasses per a restauració. Segons informació del BOE 

- MESTRALIA, pendent de la situació. 

- DONACIONS DE DIFERENTS EMPRESES DE MATERIAL SANITARI I ALIMENTARI, OSU ROIG 

cÍTRICS, ERCROS I PLANTERS ESTORACH 

 

● Finançament 

- Moviments de pressupost:  

Fins el mes de setembre no podrem fer una valoració global del pressupost que disposem per 

emprendre mesures  

- FESTA MAJOR. pendent de la situació.  S’ha creat la plataforma AMICS DE LA FESTA MAJOR, 

que organitzarà la festa major 2020 

  

● Serveis 

- Reestructuració d’horaris del personal. Serveis mínims, increment neteja.  

- Increment de dels treballs durante les 2 últimes setmanes, en marxa netejadores, brigada. A 

punt locals netejats, casal francesc Llop, vestidors futbol. 

- Serveis de neteja de brossa van reduir els treballs, petits repassos i desinfeccions i Servei 

d’enllumenat també. 

- S’han dut a terme desinfeccions en reg de cuba i manual  pels carrers del poble 
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● Camins 

- Neteja camí Rocacorba, per itinerari alternatiu a les obres de pavimentació del camí de 

Rajolers. 

- paralització treballs de manteniment degut a la pandèmia. 

- S’estan fent treballs de manteniment a les vies de servei de la C42 després de diversos 

requerriments al Departament de Territori. 

- Presentació de memòries per aprovar al ple d’avui per a poder entrar a les subvencions.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vist-i-plau        Vist-i-plau 

El Secretari        El President 
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