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ACTA DEL CONSELL DEL POBLE DE VINALLOP 

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
Núm.: 
Caràcter: 
Data: 
Lloc: 
Horari: 

1/2016 
ordinari 
19 de maig de 2016 
Casal de Vinallop 
20.00 a 21.10 hores 

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

José Antonio Estíbalez i Panisello  
Llorenç Callau Mascarell 
Josep Audí i Panisello (CiU) 
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: 
Astrid Vidella Piñol (Movem Tortosa) 
Diego Antonio Ferrando Papirats (CUP) 
 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta ordinària 2/2015, de 3 de desembre 
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. APROVACIÓ DE L’ACTA ORDINÀRIA 2/2015, DE 3 DE DESEMBRE 
 
La Presidència sotmet a aprovació del Consell l’acta ordinària 2/2015, de 3 de desembre, la qual 
s’aprova pels membres presents en el sessió. 
 
 
2. INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA 
 
La Presidència informa als membres que formen el Consell de Poble dels següents assumptes: 
 
2.1. Escola de Vinallop 
Que s'ha adquirit una pissarra digital per a l'aula de P3 i s’ha substituït banc de l'entrada a l’escola.  
Que aquest hivern els pares de P3 van fer un racó de lleure dins de l'aula.  
Quan a les activitats: l’escola va participar al carnaval de Ferreries, guanyant el primer premi 
infantil, i per a la Diada de Sant Jordi van fer un concurs de dracs i roses. 
 
També comunica que el proper 27 de maig va mantenir una reunió amb les escoles que formen la 
ZER Mestral per organitzar la festa de fi curs, que aquest any tindrà lloc a Campredó el dia 1 de 
juny. 
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2.2. Camins municipals 
Que s’ha procedit a la millora del camí de Mianes (Santa Bàrbara) i el camí de Pasqualet. 
Que es demanarà pressupost per arranjar el camí de l’estació de Mianes, des de que s'acaba 
l'asfaltat fins a la granja, així com d’altres camins. 
 
2.3. Festes Vinallop 2016 
Que les Festes de Vinallop’2016 tindran lloc del 4 al 7 d’agost, amb tot un seguit d’actes. 
Les pubilles que representaran a Vinallop durant les Festes de la Cinta seran: 
 
Pubilleta: Alba Moreno Tomàs 
Pubilla:  Jéssica Torà Cid 
 
Quan a l’aportació de la Pedania a la Comissió de Festes, s’acorda aprovar la quantitat de cinc mil 
cent euros (5.100,00 €). 
 
2.4. Actes Vinallop 
Dels actes a realitzar a Vinallop durant els propers dies, són els següents: 
- Dissabte 21 de maig, a la pista de ciclisme hi haurà una concentració d’alumnes de les Terres 

de l’Ebre. 
- Diumenge dia 22 de maig, al es 12.15 hores hi haurà a l’església missa estacional, 

confirmacions i visita pastoral presidida per l’Excm. i Rvmd. Enrique Benavent i Vidal, Bisbe de 
Tortosa. 

- Dissabte 4 de juny, jornada de 12 hores ciclisme a la Pista de Ciclisme. 
- Dies 18 i 19 de juny, torneig de futbol sala ‘Juan Antonio Cid’. 
- Revetlla de Sant Joan organitzada per la Comissió de Festes de Vinallop 
- Dissabte 25 de juny, a la Pista de Ciclisme, cursa ciclista en categories infantils del calendari 

de la Copa Catalana. 
 
2.5. Altres assumptes 
- De l’adquisició de la casa situada a la Plaça Divina Pastora, adjacent al Casal i que s’estan 

fent gestions amb l’arquitecte de la GUMTSA envers la rehabilitació de la mateixa. 
- Que ja està aprovat el projecte i adjudicada l’obra de la carretera Tortosa-Santa Bàrbara. 
- De la posada en funcionament de l’e_bando. 
- Que s’han reposat diverses manises dels vestidors de la zona poliesportiva, així com la 

reparació de la tanca. 
- Que s’ha canviat el dia d’obertura de la Pedania, passant del dijous al dimecres per la tarda. 
- De la presentació del llibre “Art i Patrimoni a Tortosa” d’Hilari Muñoz el 20 de febrer al Casal 

de Vinallop i després es va fer una visita guiada al jaciment arqueològic del Pla  de Sitges, amb 
l’assistència d’unes seixanta persones. 

- Que s’ha procedit a la senyalització viària de Vinallop (C. Sant Lluís i C. Llevant). 
- Del canvi d’ubicació dels contenidors de brossa. 
- Que el dia 1 de juny tindrà lloc al Casal de Vinallop d’una reunió de la Canal Xerta-riu Sènia. 
- De les queixes d’alguns veïns:  

o Sobre els gossos que van pel parc infantil del carrer Llevant, acordant-se demanar 
pressupost per posar una tanca. 

o D’una queixa efectuada per part d’un veí ja que a una finca hi havia arnes d’abelles i 
aquestes no estaven senyalitzades. Una vegada els Agents Rurals van personar-se 
van comprovar que tenia els permisos i complia la normativa. 

o De la plaga de la procesionaria. 
- Pel que fa a incidents: 

o Es va produir un incendi a una casa, així com a un contenidor situat davant l’escola de 
Vinallop. 

o Escapament de gas a una granja ubicada al C. Sant Francesc- camí del Carme. 
o Un arbre va trencar la mànega de reg del carrer Llevant. 
o Un camió del Consell Comarcal del Baix Ebre va trencar uns fils de telèfon al carrer 

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

 Saldo anterior: 6.999,26 € 

 Reposició 26/02/2016: 4.317,80 € 

   

Proveïdor Concepte Import 
CERCA SEBASTIÀ Neteja vores camins 623,15 € 
OFI-COMPLET Material oficina 28,31 € 
REGIMOVI, SL Arranjament camins 2.165,60 € 
E_BANDO Quota 72,60 € 
COMUNITAT REGANTS ROQUETES Quota 53,78 € 
OFI-COMPLET Material oficina 63,97 € 
GARCIA RODRÍGUEZ FERRETERIA, SL  Manteniment  30,48 € 
GARCIA RODRÍGUEZ FERRETERIA, SL  Manteniment  101,62 € 
GARCIA RODRÍGUEZ FERRETERIA, SL  Manteniment  46,59 € 
  3.186,10 € 

   

TOTAL SALDO A 19/05/2016 8.130,96 € 
 

Factura pendent: 
RAFEL CURTO Manteniment 116,52 € 
GARCIA RODRÍGUEZ FERRETERIA, SL Manteniment 33,64 € 
  150,16 € 
 
Precs i preguntes 
 
Tot seguit, pren la paraula el senyor David Sorolla, qui pregunta si en el projecte que s’està 
preparant per a la casa adquirida recentment, adjacent al Casal, hi haurà la possibilitat de fer un 
gimnàs, contestant-li el president que encara està pendent de saber les utilitats d’aquest immoble, 
però que es tindrà en compte el suggeriment. 
 
A continuació, el senyor president comunica que Mn. Joaquin li ha fet arribar un pressupost de 
canvi de vidrieres de l’església per col·locar mosquiteres. Que el pressupost és de 822,00 euros + 
IVA. Finalment, el Consell de Poble, acorda fer-se’n càrrec de la meitat del cost. 
 

*-*-* 
 

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


