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ACTA DEL CONSELL DEL POBLE DE VINALLOPACTA DEL CONSELL DEL POBLE DE VINALLOPACTA DEL CONSELL DEL POBLE DE VINALLOPACTA DEL CONSELL DEL POBLE DE VINALLOP    

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:    
Núm.:Núm.:Núm.:Núm.:    
CaCaCaCaràcter:ràcter:ràcter:ràcter:    
Data:Data:Data:Data:    
Lloc:Lloc:Lloc:Lloc:    
Horari:Horari:Horari:Horari: 

2/2016 
ordinari 
2 d’agost de 2016 
Edifici Pedania 
20.00 a 21.00 hores 

       
Hi assisteixen:Hi assisteixen:Hi assisteixen:Hi assisteixen:    
President:President:President:President:    
Vicepresident:Vicepresident:Vicepresident:Vicepresident:    
Vocals:Vocals:Vocals:Vocals:    
    
    
    
Secretària delegada:Secretària delegada:Secretària delegada:Secretària delegada: 

José Antonio Estíbalez i Panisello  
Llorenç Callau Mascarell 
Josep Audí i Panisello (CiU) 
Martí Gispert Espuny (ERC) 
Juan Antonio Torà Pino (Associació Unió Cultural de Vinallop) 
 
Cinta Fontanet Ramírez 

 
Excusen la seva assistència: 
Dionisia Garceso Montrós (PSC) 
Astrid Vidella Piñol (Movem Tortosa) 
Diego Antonio Ferrando Papirats (CUP) 
David Sorolla Clemente (Associació Joves de Vinallop) 
 
 
Ordre del dia:Ordre del dia:Ordre del dia:Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta ordinària 1/2016, de 19 de maig 
2. Informes de la Presidència 
3. Estat de comptes 
4. Festes Vinallop’2016  
 

Torn obert de paraules 
 
Abans d’obrir la sessió, el President proposa i el Consell aprova consti en acta el condol a la 
senyora M. José Sebastià pel traspàs del seu marit. 
 
Tot seguit, la Presidència obre la sessió, passant-se a tractar els punt inclosos a l’Ordre del Dia:    
    
1.1.1.1.    APROVACIÓ DE L’ACTA ORDINÀRIA 1/2016, DE 1APROVACIÓ DE L’ACTA ORDINÀRIA 1/2016, DE 1APROVACIÓ DE L’ACTA ORDINÀRIA 1/2016, DE 1APROVACIÓ DE L’ACTA ORDINÀRIA 1/2016, DE 19 DE MAIG9 DE MAIG9 DE MAIG9 DE MAIG    
 
La Presidència sotmet a aprovació del Consell l’acta ordinària 1/2016, de 19 de maig, la qual 
s’aprova pels membres presents en el sessió. 
 
    
2.2.2.2.    INFORMES DE LA PRESIDÈNCIAINFORMES DE LA PRESIDÈNCIAINFORMES DE LA PRESIDÈNCIAINFORMES DE LA PRESIDÈNCIA    
 
La Presidència informa als membres que formen el Consell de Poble dels següents assumptes: 
 
2.1.2.1.2.1.2.1.    Escola de VinallopEscola de VinallopEscola de VinallopEscola de Vinallop    
Que l’escola va participar en els Jocs Florals organitzat pels Serveis Territorials d’Ensenyament, 
quedant finalistes cinc nens de Vinallop. 
La trobada de la ZER Mestral a Campredó el dia 1 de juny va ser tot un èxit i l’any 2017 serà 
Vinallop qui l’acollirà. 
Finalment, el dia 20 de juny a la zona poliesportiva es va dur a terme la festa de fi de curs. 
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Que s’ha portat terra per a l’hort de l’escola. 
 
2.2.2.2.2.2.2.2.    Camins municipalsCamins municipalsCamins municipalsCamins municipals    
Que s’ha procedit al bacheo dels camins, sent el pressupost de 5.832,20 €, quantitat que es 
passarà a l’Ajuntament de Tortosa per al seu pagament. 
Que s’ha desbrossat el camí del Pas a Nivell, el Camí de Pasqualet i el Camí de Vell de la Galera, 
sent el cost d’aquesta actuació de 3.000,00 €. 
 
2.3.2.3.2.3.2.3.    Actes VinallopActes VinallopActes VinallopActes Vinallop    
Dels actes a realitzats a Vinallop: 
- Del torneig de futbol sala ‘Juan Antonio Cid’ que va tenir lloc els dies 18 i 19 de juny  
- De la revetlla de Sant Joan organitzada per la Comissió de Festes de Vinallop, felicitar-los per 

l’organització on va haver-hi molta gent. 
- De la cursa ciclista en categories infantils del calendari de la Copa Catalana que va tenir lloc el 

dissabte 25 de juny a la Pista de Ciclisme, amb l’assistència d’uns setanta nens. 
- Que no es va dur a terme el dia 4 de juny la jornada de 12 hores ciclisme a la Pista de 

Ciclisme. 
- La visita pastoral de l’Excm. i Rvmd. Enrique Benavent i Vidal, Bisbe de Tortosa, va estar bé. 
- De la presentació al Casal del llibre ‘Cafè de París’ de Francesca Aliern el dissabte dia 21 de 

maig, a iniciativa de l’Associació de Dones de Vinallop. 
  
2.4.2.4.2.4.2.4.    Altres assumptesAltres assumptesAltres assumptesAltres assumptes    
- Que s’ha procedit al tancament del parc infantil, al costat de les unifamiliars construïdes per 

PROCIMER. 
- Que s’ha tirat herbicida al terreny de Codorniu. 
- Que s’ha arreglat la baixada del parc infantil Hilari Arasa amb un cost de 1.130,00 euros. 
- Que s’han col·locat les mosquiteres a l’església tenint un cost de 453,75 €. 
- Que s’ha col·locat papereres als vestidors del poliesportiu. 
- Que s’ha procedit a la revisió dels extintors i de les aigües (salmonel·losi) del poliesportiu. 
- Que al barranc de Sant Antoni hi ha moltes runes, per la qual cosa s’ha requerit a l’ACA que 

faci l’oportuna neteja. Que com que no han fet res al respecte, s’enviarà al Policia de Barri per 
tal que faci un acta informativa de l’estat del barranc. 

- Que el molí de Forés ha comprat els terrenys de Cinto. 
- Que tot i haver fixat aquest estiu per a posar en marxa la nova depuradora, encara no s’ha fet 

res. 
- Que els contenidors de davant d’Orujosa s’han de treure. 
- Que s’ha localitzat a la persona que envia dades meteorològiques i fotografies de Vinallop a 

l’espai del Temps de TV3. 
- Que un veí vol que posin una illa de contenidors davant l’edifici de PROCIMER. 
- Que s’ha sol·licitat un desfibrilador per a la zona esportiva. 
 
    
3. ESTAT DE COMPTES3. ESTAT DE COMPTES3. ESTAT DE COMPTES3. ESTAT DE COMPTES 
 
El senyor president dóna compte de l’estat d’ingressos i despeses a dia d’avui: 
 
 

    Saldo anterior: 8.130,96 € 

            

ProveïdorProveïdorProveïdorProveïdor    ConcepteConcepteConcepteConcepte    ImportImportImportImport    

REGIMOVI, SL Arranjament camins 1.597,20 € 

REGIMOVI, SL Arranjament camins 2.081,20 € 

RAFEL CURTO Manteniment 116,52 € 

GARCIA RODRÍGUEZ FERRETERIA, SL Manteniment 33,64 € 
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POTS PINTURES Manteniment 86,49 € 

RESTAURANT PAIOLET Despeses protocol·làries 239,00 € 

  4.154,05 4.154,05 4.154,05 4.154,05 €€€€    

   

TOTAL SALDO A 02/08/2016TOTAL SALDO A 02/08/2016TOTAL SALDO A 02/08/2016TOTAL SALDO A 02/08/2016    3.976,91 3.976,91 3.976,91 3.976,91 €€€€    
 

Factura pendent:Factura pendent:Factura pendent:Factura pendent: 

JOSEP FRANCESC CURTO AUDÍ Manteniment 453,75 € 

EDAMAR Arranjament camins 1.113,20 € 

OFI-COMPLET Material oficina 61,25 € 

GARCIA RODRÍGUEZ FERRETERIA, SL Manteniment 47,59 € 

GARCIA RODRÍGUEZ FERRETERIA, SL Manteniment 37,45 € 

REGIMOVI Arranjament camins 2.758,80 € 

FESTES VINALLOP’2016  5.100,00 € 

  9.572,04 9.572,04 9.572,04 9.572,04 €€€€    
 
 
04.04.04.04.    FESTES VINALLOP’2016FESTES VINALLOP’2016FESTES VINALLOP’2016FESTES VINALLOP’2016    
    
Tot seguit, la Presidència fa un esbós de diversos actes a realitzar durant les festes de Vinallop 
2016: 
 
- Que el pregoner de les festes de Vinallop’2016, serà el senyor Josep Audí, alcalde de Vinallop 

durant més de deu anys. 
- Que la missa en honor a la Mare de Déu Divina Pastora del diumenge 7 d’agost, hi participarà 

la Coral de Freginals. 
- D’una exposició i taller de pintures i manualitats de la família Burley al Casal de Vinallop, a 

iniciativa de l’Associació de Dones de Vinallop. 
 
 
Precs i preguntesPrecs i preguntesPrecs i preguntesPrecs i preguntes 
 
Tot seguit, prenen la paraula els membre del Consell, demanat a la Presidència estudiï la 
possibilitat de col·locar passos elevats i algun espill al carrer Santa Tecla, donada la velocitat que 
circulen els vehicles. 
 
 

*-*-* 
 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.    
    
La secretàriaLa secretàriaLa secretàriaLa secretària                                    Vist i plauVist i plauVist i plauVist i plau 
                                        El presidentEl presidentEl presidentEl president    
 


