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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: 

3/2016 
ordinari 
3 de novembre de 2016 
Edifici Pedania 
20.00 a 21.10 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 
Martí Gispert Espuny (ERC) 
Dionisia Garceso Montrós (PSC) 
Juan Antonio Torà Pino (Associació Unió Cultural de Vinallop) 
David Sorolla Clemente (Associació Joves de Vinallop) 
 
Cinta Fontanet Ramírez 

 
Excusen la seva assistència: 
Josep Audí i Panisello (CiU) 
Astrid Vidiella Piñol (Movem Tortosa) 
Diego Antonio Ferrando Papirats (CUP) 
 
 
Ordre del dia:Ordre del dia:Ordre del dia:Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta ordinària 2/2016, de 2 d’agost 
2. Informes de la Presidència 
3. Estat de comptes 
 

Torn obert de paraules 
 
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 2/2016, DE 2 D’AGOSTAPROVACIÓ DE L’ACTA ORDINÀRIA 2/2016, DE 2 D’AGOSTAPROVACIÓ DE L’ACTA ORDINÀRIA 2/2016, DE 2 D’AGOSTAPROVACIÓ DE L’ACTA ORDINÀRIA 2/2016, DE 2 D’AGOST    
 
La Presidència sotmet a aprovació del Consell l’acta ordinària 2/2016, de 2 d’agost, 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: 
 
02.01. Reunió ACA02.01. Reunió ACA02.01. Reunió ACA02.01. Reunió ACA    
 
De la reunió amb el senyor Carlos Loaso de l’ACA per parlar dels barrancs de Sant Antoni i de la 
Galera. 
 
També informa respecte a la depuradora, que fa falta l’informe de l’ECA ja que s’ha d’efectuar el 
canvi de nom del comptador de la llum. 
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02.02. Escola de Vinallop02.02. Escola de Vinallop02.02. Escola de Vinallop02.02. Escola de Vinallop    
 
Que s’ha procedit a la col·locació d’unes plaques de suro per a cobrir el terra del parc infantil de 
l’escola per ubicar els gronxadors cedits per part del senyor Naves. 
 
Així mateix dóna compte de les sol·licituds fetes per part de l’escola: 
 

- Treure la vorada dels arbres 
- Posar un cadenat a la porta de que dóna a l’hortet 
- De la sol·licitud d’ajuda per part de l’AMPA en la gestió econòmica del menjador 

 
Finalitza el senyor president comunicant que el passat 28 d’octubre va tenir lloc el dinar i la festa 
de la castanyada a la zona de les barbacoes. 
 
02.03. Poliesportiu02.03. Poliesportiu02.03. Poliesportiu02.03. Poliesportiu    
 
Que s’han reparat les portes dels lavabos de la zona poliesportiva i s’ha posat una cadenat al 
quadre de llums. 
 
02.04. Festes de Vinallop 201602.04. Festes de Vinallop 201602.04. Festes de Vinallop 201602.04. Festes de Vinallop 2016    
 
Del transcurs de les festes de Vinallop, pel que proposa i el Consell aprova, consti en acta la 
felicitació a la Comissió de Festes. 
 
Continua informant dels actes en que ha col·laborat la Comissió, com en l’ofrena a la Mare de Déu 
de la Cinta, la cursa de Muletes i la col·laboració amb l’organització de la XXI edició del Moto Club 
Tortosa que va tenir lloc els dies 22 i 23 d’octubre. 
 
    
02.05. Obres dutes a terme a càrrec pressu02.05. Obres dutes a terme a càrrec pressu02.05. Obres dutes a terme a càrrec pressu02.05. Obres dutes a terme a càrrec pressupost Ajuntament de Tortosapost Ajuntament de Tortosapost Ajuntament de Tortosapost Ajuntament de Tortosa    
    
Que per part de l’Ajuntament de Tortosa s’han a terme les següents actuacions: 
 
- Bacheo de camins de Mianes, La Galera, Pasqualet, etc. 
- Reparació de dos porteries de futbol sala 
- Adquisició d’un desfibrilador 
- La col·locació d’un espill al C. Santa Tecla 
    
    
02.06. Altres02.06. Altres02.06. Altres02.06. Altres    
 
- De l’incident el passat 28 d’octubre a la ctra. València quan un cotxe va xocar amb una farola 

provocant un tall de llum. 
- De la convocatòria de les bases per a la provisió de diverses places de la brigada municipal. 
- De la inspecció de legionel·losi al poliesportiu. 
- De la sol·licitud al Canal de la Dreta de la neteja de la sèquia a la zona del barranc de Roé. 
- De la petició dels pares que els seus fills estudien batxillerat a Tortosa per utilitzar el transport 

escolar. Que s’ha sol·licitat una reunió amb el departament d’Ensenyament del CCBE el proper 
20 de setembre per parlar d’aquest tema. 

- De la queixa d’uns veïns de la part de dalt de Vinallop per l’estat del parc pels gossos i les 
burilles. 

- Del canvi d’ubicació dels contenidors de dalt la costa. 
- De la sol·licitud del tractament de la processionària del pi. 
- Del cobriment d’una paret del casal amb fusta a petició de l’Associació de Dones de Vinallop.  
- Que el dia 2 de novembre començaran els treballs de millora a la carretera T-331 a Vinallop. 

L’actuació abasta un tram d’1,5 quilòmetres, des de la rotonda de Vinallop fins al quilòmetre 
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20,7 i consistirà en la reparació del ferm i la formació d’un zebrejat central per reforçar la 
separació dels sentits de circulació. 

-  
    
3.3.3.3. ESTAT DE COMPTES ESTAT DE COMPTES ESTAT DE COMPTES ESTAT DE COMPTES 
 
El senyor president dóna compte de l’estat d’ingressos i despeses a dia d’avui: 
 
 

    Saldo anterior: 3.976,91 € 

            

ProveïdorProveïdorProveïdorProveïdor    ConcepteConcepteConcepteConcepte    ImportImportImportImport    

Gemma Reverté Revetlla Sant Joan 300,00 € 

OFI-COMPLET Material oficina 61,25 € 

RAFEL CURTO Manteniment 58,08 € 

BBVA Despeses bancàries 0,60 € 

  419,93 419,93 419,93 419,93 €€€€    

   

TOTAL SALDO A 03/11/2016TOTAL SALDO A 03/11/2016TOTAL SALDO A 03/11/2016TOTAL SALDO A 03/11/2016    3.556,98 3.556,98 3.556,98 3.556,98 €€€€    
 

Factura pendeFactura pendeFactura pendeFactura pendent:nt:nt:nt: 

GARCIA RODRÍGUEZ FERRETERIA, SL Manteniment 26,08 € 

Happy Lúdic Parc Hilari Arasa 1.260,82 € 

GARCIA RODRÍGUEZ FERRETERIA, SL Manteniment 68,21 € 

HERRAIZ MAQUINARIA ICA Manteniment 21,31 € 

GARCIA RODRÍGUEZ FERRETERIA, SL Manteniment 146,20 € 

GARCIA RODRÍGUEZ FERRETERIA, SL Manteniment 43,98€ 

  1.566,59 1.566,59 1.566,59 1.566,59 €€€€    
 
També comunica el senyor president que des de l’Ajuntament s’han fet càrrec de les següents 
factures: 
 

REGIMOVI  2.758,80 € 

EDAMAR  1.113,20 € 

CURTO AUDÍ  453,75 € 
 
 
 
Precs i preguntesPrecs i preguntesPrecs i preguntesPrecs i preguntes 
 
No se’n van formular a la Presidència. 
 
 

*-*-* 
 

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    
 


