
ACTA DEL CONSELL DE POBLE DELS REGUERS 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:     1/2016 
Caràcter:    Constitutiu 
Data:     15 de febrer de 2016 
Lloc:     Edifici Reguers 
Horari:    21.00h a 22.45h 
 
 
Hi assisteixen: 
Presidenta:   Esther Vidal i Sabaté 
Vicepresident:   José Enrique Rehues Fornos 
Vocals:   Anna Estrada Alifonso ( CIU) 
    Lorena Buch Ferrando ( Movem) 
    Carme Soriano Bonet ( PSC) 
    Carlos Sanz Borràs ( Societat de Caçadors) 
    David Sabaté Mol.lé ( AMPA) 
 
Secretària Delegada:   Mª José Sebastià Marti 
 
També assisteix l’il.lm. Sr. Ferran Bel i Accensi, Alcalde de Tortosa. 
Excusa la seva absència la Sra. Isabel Miret i Gamundi ( ERC). 
 
Ordre del  dia: 
 
1. Constitució del Consell de Poble dels Reguers 
2. Nomenament del Vicepresident/a 
3. Nomenament del secretari/a 
4. Torn obert de Paraules 
 
La Presidència obre la Sessió, passant a tractar els punts inclosos a l’ordre del dia : 
 
01.CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE POBLE AL REGUERS 
 
El senyor Alcalde informa que l’objecte d’aquesta reunió no és més que constituir el 
Consell de Poble dels Reguers, en compliment de l’acord de l’Ajuntament de Tortosa. 
A continuació es dóna lectura del nomenament dels membres del Consell, que són los 
següents: 
Presidenta 
Esther Vidal Sabaté 
Vocals: 
Anna Estrada Alifonso ( CIU) 
Lorena Buch Ferrando ( Movem) 
Carme Soriano Bonet ( PSC) 
Isabel Miret Gamundi ( ERC) 
Associacions: 
Carlos Sanz Borràs ( Societat de Caçadors) 



David Sabaté Mol.lé ( AMPA) 
 
Les persones anomenades presents a la sessió,  accepten el seu nomenament i la 
Presidència declara constituït el Consell de Poble de Reguers. 
 
 
02. NOMENAMENT DEL VICEPRESIDENT/A 
 
El Sr. Alcalde comunica que segons l'article 35 del Reglament municipal de Participació 
Ciutadana estableix que el President ha de nomenar com a Vicepresident/a un ciutadà o 
ciutadana de consens, vinculat a la vida social del poble. 
La Presidenta del Consell informa que la proposta de nomenament de Vicepresident, el 
qual tindrà funció de substituir a la Presidenta en cas d'absència, la persona elegida és el 
Senyor José Enrique Rehues Fornos. 
 
03 NOMENAMENT DEL SECRETARI/ÀRIA 
 
Tot seguit, manifesta que s'ha de nomenar el/la secretari/ària d'aquest Consell de Poble, 
per la qual proposa nomenar com a secretària del Consell de Poble de Reguers a la Sra. 
Mª José Sebastià i Marti. Proposta que és aprovada pels membres del Consell. 
 
 
     *-*-*-* 
 
El senyor Alcalde, continua, manifestant que com sempre tindran tot el seu suport i que 
podran comptar sempre amb ell i quan el Consell ho cregui convenient, assistirà a les 
reunions. 
També agraeix als membres que formen part d'aquest Consell el compromís que han 
adquirit i els encoratja a treballar per al poble del Reguers. Continua manifestant que 
consti en acta l'agraïment a tots els membres que han format part dels anteriors Consell 
Assessor per tota la feina que van realitzar. 
 
Tot seguit, informa de l'actual Reglament de Participació Ciutadana, aprovat pel Ple de 
l'Ajuntament de Tortosa en sessió de data del 4 de maig de 2015, i fa lectura del següent 
article; 
 
Article 35.    
 Composició i funcionament dels consells de barri o de poble 
1. El consell de barri o de poble el formen els següents membres: 
− La presidència del consell de barri l'exercirà el regidor o regidora del barri i la del poble 
pel/la representant personal de l’alcaldia al poble. 
− El vice-president o vice-presidenta ha de ser un ciutadà o ciutadana de consens, vinculat o 
vinculada a la vida social o associativa del barri o del poble, i el nomena el president o 
presidenta. 
− Un/a representant de cada grup polític amb representació municipal. 
− Fins a un màxim de 3 representants de les entitats i associacions de veïns i veïnes del barri 
o del poble que constin inscrites al Registre municipal d’entitats, escollides per elles 
mateixes mitjançant el procediment que es determini. 
2. També poden participar a les sessions del Consell els veïns i veïnes del barri o del poble, 
que ho 
sol·licitin per escrit, amb 7 dies d’antelació, amb la finalitat de presentar-hi alguna proposta. 
També poden participar-hi, els tècnics o tècniques municipals o d'altres administracions, i 
experts, quan ho requereixin els temes que s'hi tractin. 



3. L’alcalde o alcaldessa hi podrà participar, amb veu i vot, sempre que ho cregui oportú. 
 
 
Acte seguit la Presidenta Esther Vidal i Sabaté informa que han acordat celebrar el 
Consell de Poble del Reguers, com a mínim cada dos mesos. 
 
El Senyor Alcalde comunica que al Reguers ja està en funcionament l'aplicació ebando.  
També informa que aquest any hi haurà un increment pressupostàri per la partida de 
manteniment i per a inversió es realitzarà l'obra del Consutori mèdic, i com tots els anys 
s'arranjarà algún camí rural. 
També informa que l'ACA està disposada a signar un acord amb el Consell Comarcal 
per la connexió del clavegueram a Jesús, i sembla que al mes de març s'aprovaria 
l'esmentada obra. 
 
 
04 TORN OBERT DE PARAULES 
 
 
El Sr. Carlos Sanz demana que s'haurien d'arranjar Camins Rurals, que ultimament 
estan en molt mal estat. 
La Presidenta li contesta que com tots els anys s'arranjarà algún camí. 
El Sr. David Sabaté  pregunta de la situació de l'immoble situat al costat de l'escola, ( C/ 
Rioja). 
La Sra. Esther Vidal informa que faran el seguiment per poder-la adquirir. 
La Sra. Carme Soriano comenta que hi han veïns que es queixen per la velocitat dels 
cotxes a l'entrada del poble.  
La Presidenta, Esther Vidal li constesta que des de la Diputació de Tarragona ja es van 
instal.lar els reductors de velocitat . 
 
Finalment, la Senyora Esther Vidal Sabaté, dóna la benvinguda a tots els membres de 
Consell de poble i els anima a treballar pel bé dels Reguers, també agraeix la tasca feta 
pels anterions membres del Consell Assessor de l'Alcaldia del Reguers. 
 
     *-*-* 
 
La Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La Secretària       Vist i plau 
        La Presidenta   
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
    


