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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: 

2/2015 
ordinari 
3 de desembre de 2015 
Casal de Vinallop 
20.00 a 21.30 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) 
Diego Antonio Ferrando Papirats (CUP) 
Juan Antonio Torà Pino (Associació Unió Cultural de Vinallop) 
David Sorolla Clemente (Associació Joves de Vinallop) 
 
Cinta Fontanet Ramírez 

 
Excusen la seva assistència: 
Astrid Vidella Piñol (Movem Tortosa) 
Dionisia Garceso Montrós (PSC) 
 
 
Ordre del dia:Ordre del dia:Ordre del dia:Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta constitutiva 1/2015, de 25 de novembre 
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 CONSTITUTIVA 1/2015, DE 25 DE NOVEMBREAPROVACIÓ DE L’ACTA CONSTITUTIVA 1/2015, DE 25 DE NOVEMBREAPROVACIÓ DE L’ACTA CONSTITUTIVA 1/2015, DE 25 DE NOVEMBREAPROVACIÓ DE L’ACTA CONSTITUTIVA 1/2015, DE 25 DE NOVEMBRE    
 
La Presidència sotmet a aprovació del Consell l’acta constitutiva 1/2015, de 25 de novembre, la 
qual s’aprova pels membres presents en el sessió. 
 
    
2.2.2.2.    IIIINFORMES DE LA PRESIDÈNCIANFORMES DE LA PRESIDÈNCIANFORMES DE LA PRESIDÈNCIANFORMES 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    
 
Dels treballs de manteniment i millora de l'escola Divina Pastora de Vinallop, consistent en la 
millora dels tancaments i repintat general, la renovació de cortinatges amb el suport del 
Departament d'Ensenyament. Que aquesta obra resol les deficiències que arrossegava aquest 
centre des de fa anys.  
Que ha significat una millora important i una dignificació de l'escola, que acull una quinzena 
d'alumnes. 
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Continua el senyor Estíbalez informant que des de l’escola es va celebrar la festa de final de curs 
al poliesportiu i la castanyada al Parc Hilari Arasa i a la zona de les barbacoes. 
Que cal destacar la bona sintonia que hi ha entre els pares i el professorat. 
 
2.2.2.2.2.2.2.2.    Zona poliesportivaZona poliesportivaZona poliesportivaZona poliesportiva    
Que s’ha col·locat un rellotge de temps a la zona poliesportiva, amb la finalitat de que hagi més 
il·luminació en aquella zona.  
També informa que s’ha dut a terme el tractament de la salmoneosi i la revisió dels extintors. 
 
2.3.2.3.2.3.2.3.    Camins municipalsCamins municipalsCamins municipalsCamins municipals    
De la realització del bacheo a diversos camins a principis d’any i cap al mes d’abril. 
Així mateix, també comunica que s’ha fet neteja de les vores dels camins del Carme, del Pas a 
Nivell i del Cementiri. 
 
2.4.2.4.2.4.2.4.    ComiComiComiComissió de Festes de Vinalllop i Festes Vinallop 2015ssió de Festes de Vinalllop i Festes Vinallop 2015ssió de Festes de Vinalllop i Festes Vinallop 2015ssió de Festes de Vinalllop i Festes Vinallop 2015    
Que hi ha una nova Comissió de Festes, qui s’han encarregat d’organitzar les festes de Pasqua, 
Sant Joan, Festes de Vinallop, l’Ofrena en honor a la Mare de Déu de la Cinta, la cursa de Muletes 
durant les Festes de la Cinta, on van quedar els segon classificats. 
Que ara estan organitzant les festivitats de Reis i de Fi d’any. 
Que han agafat en moltes ganes aquesta tasca, per la qual cosa, vol que consti en acta 
l’agraïment personal i de tot el Consell. 
Quan a les festes del 2015, informa que es va dur a terme un reconeixement al senyor Pere 
Panisello, qui va ser president del Consell Assessor de l’Alcaldia de Vinallop durant molts anys, així 
com al fill d’Adrià que va ser el guanyador dels Jocs Florals i a Marc que va guanyar el premi 
comarcal de Recerca. 
També es va dur a terme per tercer any l’homenatge a Juan Antonio Cid. 
 
2.5.2.5.2.5.2.5.    Carretera TortosaCarretera TortosaCarretera TortosaCarretera Tortosa----Santa BàrbaraSanta BàrbaraSanta BàrbaraSanta Bàrbara    
Que el semàfor i el pas de vianants de la carretera Tortosa-Santa Bàrbara funciona 
adequadament. 
Que per part de Carreteres l’entrada del Camí del Carme s’ha reomplert amb asfalt. 
També comunica que es repararà el ferm des de la rotonda d’Amposta fins a l’entrada d’Avigam i 
també canalitzaran l’aigua del embornals. 
 
02.06. Altres assumptes02.06. Altres assumptes02.06. Altres assumptes02.06. Altres assumptes 
- Que ara hi ha una nova parada l’autobús davant les escoles. 
- Que el senyor Joan Caballé és el nou Policia Local adscrit a Vinallop 
- Que la televisió local Canal 21 va efectuar el programa gent de barri a Vinallop a través de 

l’Associació de Dones. 
- Que s’han podat els arbres de l’escola i els de la plaça 
- De la reunió de la Comunitat Xerta-Sènica el passat 18 de novembre a Santa Bàrbara i de la 

que hi haurà demà per tal d’impulsar el funcionament d’aquesta comunitat. 
- Que el senyor Hilari Muñoz a la primavera farà una visita guiada al jaciment arqueològic del 

Pla de Sitges. 
- De la carta enviada al veïns de Vinallop per tal de conscienciar a la gent del bon ús dels 

desaigües particulars, per evitar taponaments en la xarxa col·lectora general. 
- Que la sèquia del Barranc de Roé se li acumulava aigua i s’ha encimentat per tal que no torni 

a passar. 
- Agrair a l’empresa CESPA la seva predisposició quan a la neteja dels espais públics. 
- Que al voltant de Sant Joan va tenir lloc el Campionat de la Copa Catalana de Ciclisme infantil 

a la pista de Vinallop. 
  
Continua el senyor president comunicant una sèrie d’incidències que afecten al poble: 
 
- Que el camp de tir està tancat provisionalment 
- De al possibilitat de separar els contenidors de reciclatge del mur 
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- De la problemàtica dels gossos abandonats 
- De la plaga de rates que hi ha a la part de dalt del poble, no és problema del clavegueram. 
 
Quan a les demandes, està la contractació del peó. 
 
    
3. ESTAT DE COMPTES3. ESTAT DE COMPTES3. ESTAT DE COMPTES3. ESTAT DE COMPTES 
 
El senyor president informa de les obres que des de l’Ajuntament s’han dut a terme a Vinallop: 
Actuació de l'enllumenat públic,  hormigonar la cuneta del pas a nivell, la col·locació de les 
barranes de fusta, la claraboia de la Pedania, les finestres de l’escola, la compra de la casa del 
carrer Abadia, etc, que pugen uns 40.000,00 euros. 
 
Tot seguit, dóna compte de l’estat d’ingressos i despeses a dia d’avui: 
 

    Saldo anterior: 5.925,43 € 

    Reposició 25/11/2016: 2.574,57 € 

            

ProveïdorProveïdorProveïdorProveïdor    ConcepteConcepteConcepteConcepte    ImportImportImportImport    

POTS PINTURA Pintura 349,46 € 

POTS PINTURA Pintura 442,79 € 

POTS PINTURA Pintura 161,03 € 

GARCIA RODRÍGUEZ FERRETERIA, SL  Manteniment  116,74 € 

RAFEL A. CURTO CHAVARRIA  Manteniment  114,72 € 

ALTADILL ELECTRODOMÈSTICS Manteniment  316,00 € 

  1.500,74 1.500,74 1.500,74 1.500,74 €€€€    

   

TOTAL SALDO A 03/12/2016TOTAL SALDO A 03/12/2016TOTAL SALDO A 03/12/2016TOTAL SALDO A 03/12/2016    6.999,26 6.999,26 6.999,26 6.999,26 €€€€    
 

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

REGIMOVI, SL  Arranjament camins 2.165,60 € 

OFI-COMPLET  Material oficina 28,31 € 

CERCA SEBASTIÀ Neteja vores camins 623,15 € 

  2.817,06 2.817,06 2.817,06 2.817,06 €€€€    
 
Que el romanent a la bestreta a dia d’avui és de 1.696,75 €. 
 
Que aquesta quantitat s’ha de gastar abans del 31 de desembre, per la qual cosa, proposa i el 
Consell de Poble aprova, fer un bacheo al camí del Chies que puja uns 1.300,00 euros. 
 
Quan a les propostes d’inversions, proposa les següents: 
 
- Perllongació del carrer Migdia fins la Pista Poliesportiva. 
- Il·luminar  des de la rotonda ( Amposta-Santa Bàrbara) de la carretera de València fins al camí 

del Pa s a Nivell 
- Estudi possibilitat Instal·lació del clavegueram 
- Ampliar el Casal 
- Crear una zona saludable al parc. 
- Tancament de la pista poliesportiva prevista per a l’any 2017-2018 i col·locar parquet. 
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Precs i preguntesPrecs i preguntesPrecs i preguntesPrecs i preguntes 
 
Tot seguit, el senyor Diego Ferrando, formula diverses preguntes respecte a la depuradora, 
l’actuació de l’IBI rústic, sobre l’abocador, el servei de l’ATS, el servei de neteja i manteniment, el 
manteniment dels camins rurals, la neteja i control de l’illa de Vinallop, el control de la plaga dels 
conills, la vigilància rural, sobre l’aigua calenta als vestidors del poliesportiu, l’enllumenat del 
poble, la col·laboració amb Guifi.net per augmentar la senyal wifi a tot el terme, el seguiment de la 
contaminació per l’empresa SANSA DE L’EBRE, etc. 
 
També pregunta al Consell el posicionament respecte als pous d’emergència de Vinallop, 
l’adequació del pas dels barrancs de Lledó i la Galera i el control d’impostos vers les inversions. 

 
*-*-* 

 
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    
 


