
 

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 

6/2020 

 

Campredó, sent dos quarts de set del vespre del dia nou de juny de dos mil vint, prèvia 

convocatòria girada a l’efecte, es reuneixen, een 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 12 de maig de 2020. 
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● Alcaldia 

- En la finalització de l’Estat d’alarma queda suspesa la comissió d’emergències. 

- Agraïments a la comissió d’emergències. 

 

 

● Governació i Participació 

- Seguiment en la policia local en la reorganització i ocupació dels carrers, per 

al funcionament de les terrasses dels bars i restaurants. 

- reordenació dels aparcaments cDon alvaro per tal de reduir la velocitat a 

l’alçada de les escoles. 

 

 

● Cultura i Patrimoni 

- Treball intens per la Memòria històrica, en col·laboració amb el grup DEMD 

Ebre professors per la memòria històrica: publicació online de vídeos amb 

poemes, i de documents importants sobre la Guerra Civil i els Camps de 

concentració.  

- Treball online de difusió de Campredó mitjançant uns vídeos enregistrats per 

escriptors de les Terres de l'Ebre que parlen de Campredó i de llur relació 

personal. 

- Preparació de la rebuda de la Flama del Canigó el proper 23 de juny, revetlla 

de sant Joan. En col·laboració amb Òmnium cultural TE i la penya ciclista de 

Campredó es rebrà la flama a les antigues escoles de Font de Quinto (falta 

determinar hora), es farà una bicicletada (amb totes les mesures de prevenció) 

de cara a la Torre de Font de Quinto on se celebrarà un menut homenatge als 

presos i a les preses polítics i polítiques. 

- Preparació de la temporada d'estiu a la biblioteca. Reobertura de la biblioteca 

al juny, nou horari d'estiu. Anàlisi de si es pot realitza la bibliopiscina i altres 

activitats habituals del bibliotecari, etc. 

- Promoció de la figura de Gerard Vergés, com a emblema literari ebrenc i 

català, mitjançant videos de poemes en llengües estrangeres, enregistrats per 

campredonencs i campredonenques. 

- Reobertura de la torre de Font de Quinto i altres edificis del patrimoni medieval 

campredonenc.  

- Planejada una reunió amb el Delegat de cultura de la Generalitat per dilluns 

vinent amb altres regidors de cultura del Baix Ebre 

- Commemoració del segon aniversari del traspàs de Manuel Pérez Bonfill dia 

19 de juny. Hem anat informant tota la setmana sobre el gran literat de la veïna 

ciutat, a la vegada que hem encarregat un vídeo amb la musicalització del 

poema Beneïts, el més conegut de la seua producció. L'ha musicat el cantautor 

alguerès Antonello Collechandise, el qual, com ja va fer amb el poema Comiat 

dels amants de Gerard Vergés, els ha donat a conèixer a partir de la seua 

actuació pel dia internacional de les llengües maternes a Campredó. 
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● Educació 

- Obertura de l'Escola Port Rodó el dia 2 de juny amb 4-5 xiquets, per conciliació 

familiar tots els dies. 

- Horari de 9h a 13h.  

- Dilluns i Dimecres els alumnes de 2n, 3r i 4rt, 1 h de tutorització i reforç amb la 

tutora. 

- Dimarts i Dijous els alumnes de 5é i 6é 1h de tutorització i reforç amb la tutora, 

especialment els de 6é pel canvi d’Escola a l`ESO. 

 

- Dia 18 de juny pica-pica i comiat on-line del curs 2019/2020 amb tots els 

xiquets de l'Escola.  

 

● Joventut 

- Obertura de la borsa de treball de personal qualificat per a monitors i directors de 

lleure. 

- Entrevistes personals al interessats que compleixen els requisits de titulació 

- Reunió amb el coordinador de Joventut Joan Barberà per treballar la normativa dels 

casals d’estiu.  

- Organització i planificació del campus Campredó 2020  

- Es van convocar als pares i mares interessats en l’assistència del seu fill/a al campus 

2020 per tal d’explicar la normativa així com els canvis existents en les mesures 

preventives i resoldre els dubtes existents.  

- Hem mantingut contacte setmanal amb la secretaria de Joventut, Lorena, per estar 

informats dels canvis existents amb la normativa.  

 

 

● Sanitat / Benestar Social 

- Nou número de telefon del consultori mèdic. Tel. 977 48 78 37. 

-           El consultori es recuperen l’atenció presencials i es continua també amb 

domicilis i telemàtica i telefònica. 

- S’habilita l’espai per a la treballadora social amb mesures COVID-19. realitza 

assistències des d’aquest dimecres 16 de juny. 

Continuem en les ajudes amb Caritas amb les famílies vulnerables. 

 

● Urbanisme 

- Carrer solicrú. 

 - Enjardinament entrada polígon. 

 - Enjardinament Passeig cavallers templers. 

 

 

● Promoció econòmica 
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 Seguiment en l’ajut al comerç i restauració. En preparació una campanya de suport al 

comerç, bars i restaurants. 

 - Suspensió MESTRALIA 2020. 

 - Renovació nou conveni estancat. 

 

 

● Finançament 

- Dificultat de quadrar l’equilibri d’ingressos i despeses de l’exercici 2019. 

- Inici del 2020, amb un increment de despeses en camis a causa del Gloria. 

 

● Festes 

 

- Anul·lació Festa Major 2020. Es preparan activitats durant l’estiu. 

 

  

● Serveis 

Hem reprès a poc a poc l’activitat de la brigada. 

- Shan posat al dia tots els jardins del poble. 

- S’ha recuperat el servei de neteja dels carrers, la deixalleria. 

-           Campanya de concienciació sobre els abocaments a les illes de contenidors. 

-           S’ha adquirit material Covid, per valor ja de 3000 € 

-           S’està posant a punt la piscina 

-           S’han construït 80 m2 de vorera, eliminant barreres arquitectòniques. 

-           S’han reparat les gotelleres dels antics vestidors. 

-           Es va demanar a Aigües Tortosa la neteja del clavegueram 

-           Es va requerir al COPATE EL TRANCTAMENT DE DESRATITZACIÓ, i de plagues. 

 

Camins i Terme. 

 

- S’ha desbroçat en maquinària diferents camins Campredó Tortosa, Campredó 

Amposta, rajolers, Rocacorba, La parada, etc. 

- Finalització del Camí de Raloler. 

- Reparació i millora del camí de Rocacorba. 

- La setmana que ve està previst que comenci  la reparació i apedaçament de tots els 

camins. Excepte el camí de Salvaigües de de Campredó a Font de Quinto. 

- Seguiment del projecte de depuradora de Campredó. 

- Seguiment del projecte d’eixamplament del camí de la Sirena o Mas de la Missa, així 

com la construcció del nou desguàs de la C12. 

- Reparació del Cami de Soldevila, reuniosns En l’Aca i empresa d’agües 

-  
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● Camins 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vist-i-plau        Vist-i-plau 

El Secretari        El President 
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