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ACTA REUNIO CONSELL DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA  10.03.2016 
 

NÚM. ACTA : 1/16 

LLOC: SALÓ PLENS AJUNTAMENT DE L’ALDEA 

HORA D’INICI  : 21 :00  hores 

HORA ACABAMENT   :  21:40 hores 

 

ASSISTENTS: 

Regidor de Participació Ciutadana: Simon Falcó Moreso 

Regidor de Cultura: Albert Borràs Tafalla 

Tècnica de participació ciutadana: Lluisa Benito Pasqual 

 

VAN ASSISTIR LES SEGÜENTS ENTITATS:  

Amics Taurins 

AMPA 21D’abril 

AMPA MA. Garcia Cabanes 

AMPA IES Camarles 

Associació Aldea Comercial 

Associació de dones 

Associació Trudis Luz 

Club de caça del senglar de les terres de l’Ebre 

Penya Calaixò 

SCRUA 

Societat de caçadors 

Club de bitlles l’Aldea 

Club patí l’Aldea 



     

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
e-mail: ajuntament@laldea.cat  

Agrícola Catalana i secció de crèdit de l’Aldea SCCL 

Diables Aldaia 

Patronat ermita 

UE Aldeana 

Club excursionista 4 T 

UE Aldeana- futbol base 

Associació musical verge dels prats 

Associació trastorn de l’espectre autista 

Caritas parroquial 

Club futbol sala Faraó 

Veterans UE Aldeana 

I altres veïns de l’Aldea 

 

1.- Informe Assistències 

Es comprova l’assistència de les entitats i resulta que van faltar les següents: 

AMPA Llar d’Infants Bressol del Delta 

Associació veïns Badó-Mas Roig 

Associació veïns SOS DELTA 

Club Aeromodelisme l’Aldea 

Associació Carreters de Catalunya 

Associació de Tenistes de l’Aldea 

CEIP 21 d’abril 

CEIP MA. Garcia Cabanes 

Club Ciclista l’Aldea 

Lliga contra el càncer 

Moto Club l’Aldea 

Parròquia l’Aldea 

Penya Barcelonista 
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Omnium Cultural Terres de l’Ebre 

Rondalla Aldeana 

Unió de Pagesos 

Jutjat de Pau 

Policia Local 

Associació d’arts Marcials Robusters 

Associació Black Diamon 

Ass. veïns i veïnes per una Aldea millor 

 

2. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

Primer que tot, el Sr. Simón Falcó disculpa al Sr. Alcalde per no poder assistir a la reunió 
per motius majors. 
Tot seguit s’aprova l’acta anterior de data 16 de setembre de 2015 per unanimitat. 
 
 
3. Tancament calendari ABRIL-MAIG-JUNY . 
 
Apart des actes dl calendari de l’Ajuntament, les entitats allí presents comentaren les 
seves activitats: 
 

- El 2 d’abril xerrada a càrrec de l’Associació trastorn de l’espectre autista, a les 
18 hores, al Saló de Plens de l’Ajuntament de l’ALDEA. 
 

- 16-17 d’Abril Jornades consciencia- art i sentiment. 
 

- 21 d’abril Festa Local 
 

- 22-23 i 24 d’Abril  XII Fira de L’Arròs i del Comerç. 
  

- 28 i 29 de maig,  I Fira Gastronòmica de l’Aldea i IX Diada de l’arròs, col i fesols. 
Organitza: Regidoria de Turisme i Educació i Regidoria de Festes. Lloc : Pavelló 
Poliesportiu. 

 
- 14 de maig, Festa de la plantada: Organitza la regidoria de Turisme.  ???????? 
 
- III Torneig futbol BASE U.E. ALDEANA 

 7 de maig    PRE BENJAMÍ  

- 22 de maig    BENJAMÍ  1r ANY 

- 29 de maig    PATUFETS 

- 4 de juny       ALEVI 
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- 11 de juny     INFANTIL 

- Dies 14-15-16 de maig festes de l’ermita. Organitza: Patronat de l’ermita. 

- 12 de juny 36è diada de la bicicleta. Organitza: AMPA MA. GARCIA CABANES 

- Juny, però a la reunió encara no sabien dia, fi de curs, audició banda de 
música. 

- Segons calendari d’Ajuntament, falta el dia de la mobilitat, festa fi de curs Ma. 
GARCIA CABANES, 21 d’ABRIL i de l’ESCOLA BRESOL. 

- 23 de Juny FLAMA DEL CANIGÓ, Organitza: Regidoria de festes. Lloc : 
Ajuntament. 

- 23 de juny Berbena de Sant Jon i presentació pubilles i hereus. Organitza: 
Regidoria de festes. Lloc: Ajuntament. 

 
4. Pantalles Informatives 
 
El Sr. Simon explica als assistents allí presents que les pantalles informatives estan a 
disposició de les entitats a cost O, han de fer una instància a l’Ajuntament i amb el format 
que el gabinet de premsa demana. Amb les pantalles s’eliminaran els cartells, la qual 
cosa redueix gasto. 
 
 
5. Informes Ajuntament  
 
Tal i com van quedar a la reunió anterior,  a la rotonda hi anirà una rèplica de la torre de 
l’ermita i ho farà una empresa del poble a cost 0, però encara no poden dir el nom. 
 
Els radars pedagògics, estaven de prova, van detectar un cotxe a 120km/h i un altre a 
110Km/h  a altes hores de la nit. Veient la problemàtica que hi ha miraran de posar algun 
control de velocitat. 
 
Recorden que aquest diumenge dia 13 de març es fa una plantada d’arbres a la torre de 
la candela , moreres, pi i carrasques.  
 
També es recorda que aquest proper dissabte hi haurà una sèrie d’actes a la gala “Un 
cop a les malalties rares” 
 
Es comenta el tema de la carretera; s’han unit tots els ajuntaments afectats, per al dia 
19 de març a les 12 hores del migdia es tornarà a fer una reivindicació . 
 
6. Precs i Preguntes 
 
Un ciutadà allí present, va comentar que els semàfors estan en color roig massa estona, 
el Sr. Simón dona la seva explicació que els semàfors són indispensables per seguretat 
i que estan 21s, 17s, 11s per a fer el canvi, estan menys temps que abans, que ja s’ha 
demanat per fer una rotonda , però no depèn de l’ajuntament. 
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L’associació d’espectre autista comenta que s’han podat les moreres de les escoles 
velles ( grangetes ) i pregunta que han de fer en la poda. Simón els respon que han de 
portar-ho ells mateixos a la deixalleria on hi ha una caixa de poda i allí podran dipositar-
ho. 
 
S’ha comentat que hi ha clots al camí de la corba que porta al pont de meló i Simón 
explica que per allí passa una línia elèctrica, que l’han de soterrar, la comunitat de 
regants va expropiar per fer el revestiment del canal. Reunits elèctrica de l’Ebro, 
l’Ajuntament i Comunitat de Regants, la Elèctrica de l’Ebro arreglarà lo de la línia 
elèctrica i faran un camí, el motiu per què no arreglen els clots es que estan esperant a 
fer el camí nou. 
 
Veïns de la població es queixen de la gent que té gossos i deixa els excrements per 
llocs on passen nens. El regidor, Sr. Simón contesta que intentaran netejar-ho però que 
de totes maneres demana que si veuen algú fent alguna imprudència que ho diguin a 
l’Ajuntament i se’ls sancionarà. 

 
 
Es dona per finalitzada la reunió essent les 21.40 hores. 

 

  


