
 

C/Rafel Escardó Valls S/n T 977 59 70 50 

43897 Campredó info@campredo.cat 

www.campredo.cat 

1 

 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ 

8/2020 

 

Campredó, sent dos quarts de set del vespre del dia cinc d’agost 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 21 de juliol de 2020. 
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● Alcaldia 

- Reunions al consell comarcal, consell d’alcaldes  

- Convocada una segona reunió per valorar ja la proposta econòmica de 

l’Ajuntament de Tortosa  

 

 

● Governació i Participació 

- Senyalització d’espais públics dintre de la campanys de civiscme  

 

 

● Cultura i Patrimoni 

-  Reunió amb la directora del CONEBE, el proper divendres dia 7 

- Preparació de la jornada finals de la batalla de l’ebre, amb la participació de 

l’escriptor Jordi Martí i l’historiador Enrique Gil.  

- Visites guiades al patrimoni templer.  

 

● Educació 

- Aquest proper any s’elimina la sisena hora a Campredó, ensenyament ha 

delegat aquesta decisió a les direccions del centre.  

- La direcció del centre ha demanat una sèrie de reformes tant als patis com a 

l’exterior per tal d’adaptar-nos a la nova realitat COVID-19.  

 

● Joventut 

- El proper dimarts dia 5 d’agost, van superar amb èxit la inspecció anual dels 

esplais de l’estiu.  

- Acondicionament de mobiliari dintre de l’Espai Jove com a l’exterior per tal 

d’adaptar-nos a la nova realitat COVID-19. 

 

● Esports 

- A 8 d’agost 205 abonats 

- En forma a l’aigua: 9 participants al juliol i 10 a l’agost 

- Aquazumba: 5 participants al juliol i 12 a l’agost 

- Inici dels entrenaments del futbol sala i futbol femení organitzats per la Unió 

Esportiva Campredó  

- Realització de l’activitat dirigida organitzada pels membres del Triatló 

 

● Sanitat / Benestar Social 

- Comunicació constant amb els serveis territorials de salut, ja que hem tingut 4 

positius a Campredó i hem fet un seguiment dels contactes més directes. 

- Planificació de la formació del sistema La Meva Salut.  

 

● Urbanisme 

http://www.campredo.cat/


 

C/Rafel Escardó Valls S/n T 977 59 70 50 

43897 Campredó info@campredo.cat 

www.campredo.cat 

3 

 

- Presentació del PUOSC 

 

 

● Promoció econòmica 

 

- Seguiment i acompanyament de les subvencions per al comerç i restauració del poble.  

- Finançament 

-  

 

● Festes 

- Cancel·lació de les activitats dels Amics i Amigues de la Festa Major  

 

  

● Serveis 

-  

 

● Camins i Terme. 

 

- Finalització de les obres del camí de Soldevila i reparació del Tou de Soldevilda  

- Apedaçament de camins per diferents zones del terme  

 

 

 

 

 

  

http://www.campredo.cat/


 

C/Rafel Escardó Valls S/n T 977 59 70 50 

43897 Campredó info@campredo.cat 

www.campredo.cat 

4 

 

 

● Camins 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vist-i-plau        Vist-i-plau 

El Secretari        El President 
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