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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ 

7/2020 

 

Campredó, sent dos quarts de set del vespre del dia vint-i-un de juliol 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 9 de juny de 2020. 
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● Alcaldia 

- Tenim concedida una subvenció a executar abans del 30 de novembre per a 

la neteja de part dels aiguamolls i zones verdes del polígon, des del Roquer 

fins ERCROS. Pressupost total: 54.000 euros (17.000 dels quals van a càrrec 

de l’Ajuntament). Neteja vegetal (sobretot espècies invasores) i de brossa 

sòlida i també de reposició de mobiliari urbà i senyalètica. Projecte fet per 

GEPEC i premiat per la Diputació. Finalitat: recuperar espais naturals. També 

possibilitat de sol·licitar altres subvencions per donar a gestió a entitats el 

manteniment i la dinamització dels espais. 

- Es va sol·licitar reprendre la negociació del conveni, de les quals no es va 

obtenir resposta. Després es va trasladar al ple de Tortosa per tal d’obtenir 

resposta de l’acadelssa, contestant que la negació no es podria reemprendre 

a causa de les afectacions econòmiques del covid. Es va forçar per part de 

l’Ajuntament de Campredó la negociació.  

 

 

● Governació i Participació 

- Gestió de subvencions relacionades amb activitats culturals, memòria història 

i COVID-19. 

 

 

● Cultura i Patrimoni 

- Activitat de Sant Jordi, el 23 de juliol. Activitats online i presencials, un club 

literari i un club musical, amb llibres i activitats juvenils. 

- 24 i 25 de juliol es portarà  a terme la celebració del pas de l’ebre, sopar-debat 

sobre els brigadistes, actuació musical i marxa de torxes al riu.  

- 6 de juliol reunió online amb Ferran Bladé, delegat de cultura de la Generalitat 

per explicar el fet cultural al poble dels Baix Ebre.  

 

● Educació 

- Reunions amb la direcció del centre per a planificar inici curs escolar 2020-21. 

- Reunió amb la TEI per l'inici del curs de la llar.  

- Reunió de la direcció de l'Escola amb les famílies per explicar com serà l'inici 

del curs, el funcionament i les mesures que es prendran, el divendres 24 de 

juliol.  

 

● Joventut 

- El proper 31 de juliol finalitzarà el taller de rap destinat a joves d’entre 13 i 17 

anys, en el qual hi haurà un enregistrament d’un tema musical.  

- Es va publicar la prestació per als pares, mares i tutors legals dels nens i nenes 

inscrits al campus, en el qual s’ha informat i s’ha donat suport logístic per tal 

de sol·licitar-la. 

- El 23 de juliol es portarà a terme una activitat de hip-hop per als i les joves.  
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- El passat 18 de juliol es va donar suport a la piraguada organitzada per 

l’Associació Juvenil Campredó Jove 

- Com a mesura anti-covid i com a novetat, els nens i nenes inscrits al campus 

fan ús exclusiu de les instal·lacions de la piscina de 10.30h a 11.30h,  

 

● Esports 

- El passat 25 de juny es va obrir la piscina Municipal amb les mesures anti-

covid pertinents:  

- Senyalització horitzontal i vertical indicant les mesures a seguir, com 

per exemple, l’ús de la mascareta, distància mínima de seguretat, etc.  

- Limitació de l’aforament tant a l’ús diari de la piscina com a les activitats 

dirigides  

- Contractació de personal per al control de l’entrada  

- Abonament únic, personal i intransferible. No venda d’entrades a 

taquilla. 

- Utilització de gel hidroalcohòlic i catifa desinfectant a l’entrada  

- No obertura dels vestidors  

- Obertura de la guingueta amb les mesures anti-covid per a bars i 

restaurants  

● Sanitat / Benestar Social 

- S’han seguit tots els protocols sanitaris COVID-19 tan als equipament com a 

les activitats que s’ha desenvolupat 

 

 

● Urbanisme 

- Redacció del recurs jurídic urbanístic i tècnic a la subvenció PUOSC 

- Cessió i donació dels terrenys per part de Victor Querol a l’Ajuntament per a ús públic.  

 

 

● Promoció econòmica 

 

- Contacte amb el Departament de Recursos Humans de l’empresa Florette, estan fent 

les obres pertinents de construcció de les instal.lacions, l’activitat començarà al 2021, 

tan bon punt tinguin el responsable de RHH em contactarà per tal de posar a disposició 

seva la nostra borsa de treball. 

- Es comunica al grup de restauració i comerç del poble, que sortiran unes subvencions 

en un màxim de 400€ fins exhaurir pressupost, dita subvenció no pot superar el 50% 

de la despesa elegible. 

- Tramitem queixa al departament d’atenció de Fecsa, segons queixa del veí Sr. Ramon 

Queral Sebastià, qui manifesta que al col.locar unes palomilles de la llum a la seva 

façana li han badat la pared, cosa que tenim constància segons fotos. 
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● Finançament 

- Exercici fiscal 2019 realitzat tancament 

-  

 

● Festes 

 

- Activitats dels Amics de la Festa Major: ben valorades les activitats de la 

baldanada, tast de salut i piraguada. Activitats pendents: sopar de germanor, 180 persones, 

13 colles apuntades.  

 

 

  

● Serveis 

- Pipican. Prototipus de màquina ideada per Instal·lacions Puvill. Necessita punt de 

connexió de llum i d’aigua. Valorat per 15.000 euros. Cedit a l’Ajuntament un any per 

provar-lo i a partir de l’any ens el financiaria rebaixant el preu de cost. Demanarem 

per escrit les condicions de la cessió, una valoració aproximada del cost del 

manteniment i el preu i les condicions per una cessió definitiva. 

 

 

● Camins i Terme. 

 

-  
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● Camins 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vist-i-plau        Vist-i-plau 

El Secretari        El President 
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