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ACTA REUNIO CONSELL DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA  DIA 09.03.17  

NÚM. ACTA : 1/17 

LLOC: SALÓ PLENS AJUNTAMENT DE L’ALDEA 

HORA D’INICI  : 21:00 h 

HORA ACABAMENT   :  21: 30 h 

 

ASSISTENTS: 

Regidor de Participació Ciutadana: Simon Falcó Moreso 

Regidora de Benestar i Família : Nati Bernal Bermudez  

Tècnica de participació ciutadana: Lluisa Benito Pascual 

 

VAN ASSISTIR LES SEGÜENTS ENTITATS:  

Amics Taurins 

AMPA 21D’abril 

AMPA Llar d’Infants escola Bressol del Delta 

AMPA MA. Garcia Cabanes 

AMPA IES Camarles 

Associació de Jubilats i pensionistes 

Ass. Musical Verge del Prats  

Associació Aldea Comercial 

Associació de dones 

Associació Trudis Luz 

Caritas parroquial l’Aldea 

Club de bitlles l’Aldea 

Club futbol Sala Faraon 

Club patí l’Aldea 
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Agrícola Catalana de l’Aldea SCCL 

Diables Aldaia 

Lliga contra el càncer 

Patronat de l’ermita 

Penya Calaixò 

SCRUA 

Societat de caçadors   

UE Aldeana i  futbol base 

Associació trastorn de l’espectre autista 

Veterans UE Aldeana 

Amics del Silvestre club esportiu 

The Country Sheriffes 

.........i altres veïns de l’Aldea 

 

1.- Informe Assistències. 

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

Ass. De veïns Badó -Mas Roig 

Ass. Veïns Sos Delta 

Comissió Festes Verge l’Aldea 

Associació de carreters de Catalunya 

Associació de tenistes de l’Aldea 

Club ciclista de l’Aldea 

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

Moto club l’Aldea 

Penya Barcelonista 

Omnium Cultural Terres de l’Ebre 

Unió de Pagesos 
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Grup excursionistes 4T 

2. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

 
Abans d’aprovar l’acta anterior, el regidor explica que es importantíssim que les entitats 
se l’hagin llegit per donar la seva conformitat. Aquesta actes s’envia sempre juntament 
amb la convocatòria. 
La importància de la seva lectura es perquè si a l’acta hi ha cap error i no ho diu ningú, 
i s’esmena, sobre tot a l’informe d’assistències, això pot comportar la No obtenció de la 
subvenció atorgada per L’Ajuntament. 
 
Dit això,  s’aprova l’acta anterior de data 15 de desembre de 2016,  per unanimitat. 
 
 
3.  Calendari MARÇ-ABRIL-MAIG 
 
Es comenten les activitats que es duran a terme durant aquest mesos amb les entitats 
allí presents. 
 
ABRIL                          

 21   FESTA  LOCAL  (regidoría  de  cultura  ) 

 21-22-23    FIRA  DEL  ARRÒS  I  DEL  COMERÇ (regidoría de comerç)  

19 d’abril    Venta de roses al mercat . Organitza: Escola Bressol del Delta. 
 
MAIG    
 
13 maig  Lliga final de bitlles. Organitza: Club de bitlles l’Aldea 
 
16 maig. Excursió a l’ajuntament, alumnes de P2. Organitza: Escola Bressol del Delta. 
 
20-21 maig 
27-28 maig  
 
JUNY 
 
3-4-5  juny   FESTES  ERMITA (patronat ermita) 
 
10 juny   FESTA  DE  LA  PLANTADA  I  FIRA  GASTRON OMICA  
               (regidoria turisme) 
 
11  juny   DIADA  DE  L´ARROS  COL  FESOLS  
                (regidoria  de  festes) 
 
3- 4 juny 
10-11 juny  
 

Torneig futbol base. Organitza: UE Aldeana i Futbol Base 

Torneig futbol base. Organitza: UE Aldeana i Futbol Base 
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3 de juny   Jornada portes obertes escola bressol del Delta per al curs vinent . 
Organitza: Escola Bressol del Delta 
 
 
7 de juny   Excursió al mercat amb els alumnes P2. Organitza: Escola Bressol del 
Delta 
 
17  juny  CORREBARS  JOVE  (regidoria  de  joventut ) 
 
18 de juny   Bicicletada . Organitza: AMPA Mª Gª Cabanes 
 
19-21 de juny   Visita a les escoles amb els alumnes P2. Organitza: Escola Bressol del 
Delta 
 
22 de juny  Excursió al camp de Futbol  amb els alumnes P2. Organitza: Escola 
Bressol del Delta 
 
23 juny   REVETLLA  DE  SANT  JOAN 
 
 
 
4. Subvencions  entitats 
 
Seguidament, el Sr. regidor informa que les bases de les subvencions per a les entitats 
ja han sortit publicades i informa que si algú té algun dubte durant els tràmits que no 
dubte en preguntar-ho a les oficines de l’Ajuntament, on podran inclús rebre ajut per 
formalitzar aquesta petició de subvenció. 
 
 
5. Reunions micro-participació 
 
El Sr. regidor comenta que es començaran a fer unes reunions micro-participatives amb 
les entitats del mateix rang ( esportives, culturals... ) o fins i tot amb les que comparteixen 
els mateixos locals cedits per l’ajuntament. En aquestes reunions es debatran les 
inquietuds, idees, entre la mateixa entitat i el mateix ajuntament. 
També es comentarà el tema dels locals cedits per l’ajuntament, ja que estan una mica 
abandonats en quant al seu manteniment  per part de les entitats que els ocupen. 
 
 
6. Locals  cedits  a  les  entitats (manteniment) 
 
Sobre aquest punt, el regidor informa que degut a la demanda de locals per part 
d’entitats que no gaudeixin de cap local, s’aprofitarà a les reunions microparticipatives, 
per detectar si alguna entitat ja no te interès en tenir un local i aquest es podrà cedir a 
una altra entitat. 
També es discutirà, com s’ha comentat al punt anterior, sobretot, el manteniment de les 
zones obertes d’aquests locals que estan en visió a l’exterior i que son objecte de crítica 
per part d’alguns ciutadans ja que el seu estat no és el més desitjable. 
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7. Informes  d´alcaldia 
 
El regidor informa i excusa la presència del Sr. Alcalde, ja que avui es el seu aniversari 
i te una celebració i diu que l’Alcalde li ha encarregat que faci aquests informes en el 
seu nom. 
Per això es passa a informar del següent: 
 
1.S’han començat aplicar el pressupost participatiu. 
2.S’està elaborant el projecte de l’Av. Catalunya 
3.S’està en contacte en l’INCASOL sobre el tema de FADESA, i també per reorganitzar 
el sector 2 del Catalunya Sud. 
4. S’està treballant en dos fronts comuns amb varis municipis de les T. de l’Ebre: un és 
el de la N-340 per alliberar els peatges i l’altre és per iniciativa dels Ajuntaments de St. 
Jaume i Deltebre, amb la problemàtica de la regressió del Delta. 
5.Degut a la problemàtica dels molts de camins afectats, es destinarà una partida de 
50.000€ per arreglar camins, que s’han d’asfaltar. 
6. Es valora molt positivament el Carnestoltes 2017 
7. Es recorda que aquest diumenge dia 12 de març serà la plantada d’arbres al xoperal. 
 
 
8. Precs i  preguntes 
 
El Sr. Gavilàn, president de l’entitat dels amics del silvestre club esportiu,  pregunta pel 
tema dels local i quan disposaran d’un per a ells, el regidor Sr. Simón Falcó li contesta 
que hi ha moltes entitats amb local, per això es faran les reunions micro-participatives, 
tema que ja s’ha comentat en els anteriors punts. 
El Sr. Juanito Bayo, de l’associació Trudis Luz, comenta que l’any passat no van tenir 
vehicle per portar les rames podades a la deixalleria. I el regidor li comenta que en el 
seu dia se’ls va oferir el vehicle per a deixar-lo al lloc i per a que ells el carreguessin per 
després fer-se’n càrrec ell mateix, i en cap moment va rebre cap avís. 
Reitera aquesta disposició per a quants ells vulguin. 
 
 

Es dona per finalitzada la reunió essent les 21.30 hores 

   ******************************************** 

 


