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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ 

2/2020 

 

Campredó, sent dos quarts de vuit del vespre del dia dotze de febrer 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 

 

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 22 de gener de 2020. 

 

● Alcaldia 

Aquest mes de gener s’han fet totes les gestions per valorar danys i reclamar ajuts del 

temporal Glòria.  

Assistència a la presentació del PAM de la Diputació de Tgn i a la reunió de la Generalitat per 

informar de les ajudes a les afectacions del temporal Glòria. 

 

● 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. 

Reformulació de l’ordenança de taules, cadires i altres elements del mobiliari urbà. 

S’aprova la reformulació de les ordenances per presentar-la en el proper ple ordinari. 
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● Cultura i Patrimoni 

 

● Educació 

Dinamització de les jornades d’escacs a les hores del pati de l’escola i aportació de material 

per aquestes sessions com ara taulers d’escacs i formador.  

Participació setmanal a la comissió família-escola. 

Col·laboració logística amb la implantació de l’hora matinera: s’ha instal·lat una antena de TV 

i distribució d’espais del menjador. 

Col·laboració en material i dinamització de recursos per a l’acondicionament del pati actiu.  

Col·laboració en la celebració de la xocolatada del 14 de febrer per recaptar fons per al càncer 

infantil. 

Col·laboració logística amb el carnaval de l’escola. 

Col·laboració en la jornada de Dijous Llarder que se celebrarà a Mas Daudén. 

Gestió de les plagues de mosques i processionària. 

Participació en el Consell Escolar extraordinari per al nomenament de representants del 

consell. 

Aprovació del projecte RECIP-DOG. 

 

● Joventut 

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

Sol·licitud de reunió amb el Coordinador territorial de Joventut. 

Preparació de les bases per penjar la borsa de monitors i directors del campus d’estiu. 

 

● Urbanisme 

Reunió amb el regidor d’urbanisme de Tortosa per desbloquejar diversos projectes. 

 

● Promoció econòmica 

Gestió de les reclamacions a les companyies elèctriques que han presentat diversos clients 

afectats pel temporal Glòria.  

Gestions per a la cessió d’ús dels terrenys on es troba una possible olivera mil·lenària i altres 

arbres monumentals o d’interès. Futures accions en l’acondicionament d’aquest espai. 

 

● Finançament 

Objectiu: tenir tancat l’exercici de l’any 2019 al mes de març. 

Reunió amb l’alcaldessa de Tortosa el 26 de febrer per treballar el tema del conveni econòmic. 

 

 

● Sanitat i Benestar Social 

S’està treballant en el disseny d’una sortida al març per fer la visita a un celler i una cata de 

vins.  

 

  

● Serveis 
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Reparacions diverses a l’escola. 

Reducció de personal de la brigada.  
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● Camins 

Diverses reparacions a camins afectats pel temporal: camí dels Ametllers, passeig Cavallers 

Templers, camí de Rocacorba, camí del Barranc dels pixadors, etc. 

Neteja del barranc de Rocacorba per part de l’ACA. 

S’ha actuat en diversos desaigües obstruïts pel temporal. 

Aquest mes de febrer està previst l’inici de la reparació del tou del camí de Soldevila per part 

de la companyia d’aigües. 

Pendent de sortir a licitació la pavimentació del camí de Rajolers.  

 

 

 

 

 

 

Vist-i-plau        Vist-i-plau 

El Secretari        El President 
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