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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: 

1/2017 
ordinari 
9 de març de 2017 
Edifici Pedania 
20.00 a 20.50 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 
Dionisia Garceso Montrós (PSC) 
Juan Antonio Torà Pino (Associació Unió Cultural de Vinallop) 
Cinta Fontanet Ramírez 

 
Excusen la seva assistència: 
Josep Audí i Panisello (CiU) 
Martí Gispert Espuny (ERC) 
Astrid Vidiella 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 3/2016, de 3 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 ORDINÀRIA 3/2016, DE 3 DE NOVEMBREAPROVACIÓ DE L’ACTA ORDINÀRIA 3/2016, DE 3 DE NOVEMBREAPROVACIÓ DE L’ACTA ORDINÀRIA 3/2016, DE 3 DE NOVEMBREAPROVACIÓ DE L’ACTA ORDINÀRIA 3/2016, DE 3 DE NOVEMBRE    
 
La Presidència sotmet a aprovació del Consell l’acta ordinària 3/2016, de 3 de novembre, la qual 
s’aprova pels membres presents en el sessió. 
 
    
2.2.2.2.    INFORMES DE LA PRESIDÈNCINFORMES DE LA PRESIDÈNCINFORMES DE LA PRESIDÈNCINFORMES DE LA PRESIDÈNCIAIAIAIA    
 
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    
 
Que ja estan fets els canvis que l’ECA en sol·licitava per poder complir la normativa i fer el canvi de 
nom a FECSA del comptador de la llum de la depuradora. 
 
 
02.02. Escola de Vinallop02.02. Escola de Vinallop02.02. Escola de Vinallop02.02. Escola de Vinallop    
 
Que les actuacions que s’han dut a terme a l’escola de Vinallop han estat les següents: 
 
- S’ha tret la vorada dels arbres 
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- S’ha posat un cadenat a la porta de que dóna a l’hortet 
- Referent a la sol·licitud formulada per part de l’AMPA en la gestió econòmica del menjador, 

aquesta no s’ha dut a terme ja si hagués estat positiva hagués creat un precedent per a altres 
llocs. 

- De l’obertura de l’escola els dies 25 de desembre de 2016 i 1 de gener de 2017 per tal de 
poder visitar el pessebre que havien fet els nens. 

- De la festa de Carnaval al Casal. 
- De la jornada de portes obertes d’ahir i avui, havent una previsió d’increment de deu alumnes 

més, arribant a vint-i-quatre nens el curs 2017-2018. 
 
 
02.03. Obres carretera T02.03. Obres carretera T02.03. Obres carretera T02.03. Obres carretera T----331331331331    
 
Que s’han començat i acabat les obres de la carretera T-331 a Vinallop. 
 
Que se’ls va demanar que perllonguessin la ratlla continua direcció Amposta ja que era 
discontinua i havia perill d’accident. 
 
 
02.04. Festes de Vinallop’2017 02.04. Festes de Vinallop’2017 02.04. Festes de Vinallop’2017 02.04. Festes de Vinallop’2017     
 
Que la pregonera d’aquest any 2017 serà la senyora Dionisia Garceso Montrós. 
 
 
02.05. Altres02.05. Altres02.05. Altres02.05. Altres    
 
- De la neteja per part de la Comunitat de Regants de Roquetes que atenent la sol3licitut fet per 

la Pedania del marge esquerre del Canal de Vinallop. 
- Del canvi dels contenidors  ubicats al final del C. Migdia i del punt de llum 
- Del tractament de la processionària del pi 
- Del recobriment de la paret del primer pis del casal amb fusta 
- Que s’ha arreglat el carrer del Barranc de Roé, havent-se demanat permís als veïns per poder 

passar el tub. 
- De la col·locació de les llums de Nadal. 
- Que ja s’han substituïts quasi tots els comptadors de FECSA. 
- De les proves per a la contractació d’un peó per a Vinallop. 
- Que amb el nou contracte de neteja viària es crearan noves illes de contenidors, havent-se 

sol·licitat fer-ne una al costat dels edificis que va construir PROCIMER. 
- De la col·locació d’un foco a la porta del Casal. 
- De l’acte d’incivisme als semàfors de la T-331. 
- Dels incidents amb la llum: 

a) A l’antiga carretera de Vinallop, darrera del col·legi, per un cable tallat per les palmeres 
d’un veí i que finalment va ser l’Ajuntament qui les va podar. 

b) Que es va cremar un fusible del poliesportiu, potser per la sobrecàrrega que hi ha per 
totes les activitats que es fan en aquest indret. Va venir FECSA per canviar-ho i va tenir 
que tancar el subministrament durant deu minuts. 

c) De la caiguda d’una farola del parc infantil Hilari Arasa. Que es van revisar totes les 
faroles i s’ha posat a totes elles un peu de formigó. 

- De l’incident d’una veïna que va caure al Canal. Que en una reunió a la Comunitat de Regants 
s’ha demanat posar una tanca al voltant del canal. 

- De les gestions amb Telefònica per tal de treure el pal del carrer del Barranc de Roé. 
- De la sol·licitud a FECSA per tal que treguin el pal situat al mateix carrer del Barranc de Roé ja 

que treu visibilitat. 
- De la celebració de la festivitat de Reis per part de la Comissió de Festes. 
- De la sol·licitud de veïnes de Vinallop per fer zumba. 
- Del foc que es va produir al Barranc de Sant Antoni. 
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- Que es poden sol·licitar permisos de foc fins al dia 15 de març. 
- De la col·locació de dos calentadors elèctrics als vestidors de la zona poliesportiva. 
- De la trobada intercomarcal de tir el dia 5 de març amb una assistència d’unes cent persones. 
- De la xerrada informativa sobre els pressupostos participatius el passat 5 de març al Casal. 
- De la trobada de la ZER Mestral que tindrà lloc demà dimecres 31 de maig a les instal·lacions 

de Vinallop. 
 
    
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: 
 

ProveïdorProveïdorProveïdorProveïdor    ConcepteConcepteConcepteConcepte    ImportImportImportImport    

Ofi-Complet Material oficina 35,32 € 

Ofi-Complet Material oficina 97,54 € 

GARCIA RODRÍGUEZ FERRETERIA, SL Manteniment 213,14 € 

TABLEROS CADO Manteniment 683,00 € 

REGIMOVI Manteniment 2.957,85 € 

REGIMOVI Manteniment 2.882,70 € 

BLAVUR Manteniment 2.588,52 € 

COMUNITAT DE REGANTS Quota 53,78 € 

BBVA Despeses bancàries 1,80 € 

  9.513,65 9.513,65 9.513,65 9.513,65 €€€€    
 

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

E_bando  72,60 € 

Activitats Fontelco, SL Foco  115,60 € 

BBVA Despeses bancàries 0,60 € 

  188,188,188,188,76 76 76 76 €€€€    
 
Comunica el senyor president que aquest any 2017 la quantitat consignada per a despesa corrent 
és de 29.710,00 €. 
 
 
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    
 


