ACTA REUNIO CONSELL DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA 15.12.2016
NÚM. ACTA: 4/16
LLOC: SALÓ PLENS AJUNTAMENT DE L’ALDEA
HORA D’INICI : 21 :05 HORES
HORA ACABAMENT : 21.30 HORES

ASSISTENTS:
Regidor de Participació Ciutadana: Simon Falcó Moreso
Tècnica de participació ciutadana: Lluisa Benito Pascual

ENTITATS DEL CONSELL :
AMICS TAURINS
AMPA 21 D’ABRIL
AMPA I.E.S CAMARLES
AMPA LLAR D’INFANTS BRESSOL DEL DELTA
AMPA Mª Gª CABANES
ASS. JUBILATS I PENSIONISTES
ASS. MUSICAL VERGE DELS PRATS
ASS. VEÏNS BADÓ-MAS ROIG
ASS. VEÏNS SOS DELTA
COMISSIÓ FESTES VERGE D’ALDEA
ASSOCIACIÓ ALDEA COMERCIAL
ASSOCIACIÓ CARRETERS DE CATALUNYA
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ASSOCIACIÓ DE DONES
ASSOCIACIÓ DE TENISTES DE L’ALDEA
ASSOCIACIÓ TRUDIS LUZ
CÀRITAS PARROQUIAL L’ALDEA
CLUB CICLISTE L’ALDEA
CLUB DE BITLLES L’ALDEA
CLUB DE CAÇA DEL SENGLAR DE LES TERRES DE
L’EBRE
CLUB FUTBOL SALA FARAON
CLUB PATÍ L’ALDEA
AGRÍCOLA CATALANA DE L’ALDEA, S.C.C.L.
DIABLES D’ALDAIA
LLIGA CONTRA EL CÀNCER
MOTO CLUB L’ALDEA
PATRONAT DE L’ERMITA
PENYA BARCELONISTA
PENYA CALAIXÓ
OMNIUM CULTURAL TERRES DE L'EBRE
S.C.R.U.A.
SOCIETAT DE CAÇADORS
UE ALDEANA i FUTBOL BASE
UNIÓ DE PAGESOS
VETERANS UE ALDEANA
GRUP EXCURSIONISTES 4T L'ALDEA
ASSOCIACIÓ TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA
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1.- Informe Assistències
Es comprova l’assistència de les entitats i resulta que van faltar les següents:
Amics taurins
AMPA IES CAMARLES
AMPA LLAR D’INFANTS BRESSOL DEL DELTA
Comissió festes verge de l’Aldea
Ass. Aldea Comercial
Ass. Carreters de Catalunya
Associacio Trudis Luz
Lliga contra el càncer
Penya Calaixo
S.C.R.U.A
Veterans UE Aldeana
Associació trastorn de l’espectre autista
Ass. Jubilats i pensionistes
Ass. De Veïns Bado - Mas Roig
Ass. De Veïns SOS DELTA
Associació de tenistes de l’Aldea
Club ciclista l’Aldea
Moto club l’Aldea
Penya barcelonista
Unió de pagesos
Omnium Cultural
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2. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta extraordinària de data 10 de novembre de 2016 per tots els assistents
presents.
El regidor Sr. Simon Falcó excusa la presència del Sr. Alcalde Daniel Andreu, ja que
està assistint a l’acte convocat a Xerta en suport a la presidenta del parlament la Sra.
Carme Forcadell.
Seguidament el regidor pregunta als assistents si han rebut la convocatòria del consell
via electrònica per l’E-NOTUM, contestant afirmativament dos entitats que si que l’han
rebut i cinc entitats que tot hi haver-la rebut han fet cas omís.
El regidor comenta que tot i que el consell es continuaran convocant de la manera
convencional, en un futur pròxim totes les comunicacions de l’administració pública
arribaran electrònicament.

3. Nom nou plaça
Degut als comentaris que van sorgir al passat consell sobre les zones verdes que figuren
a les nostres NNSS, i en concret parlant de la situada enfront mateix del taller de fusteria
regentat pel Sr. Pompilio Anglès, es va decidir revisar poc a poc i passar-se pel consell
de participació totes aquestes zones detectades i anomenades erròniament.
Es procedeix a la votació posant-se el nom a aquesta zona com a “Plaça dels
“Pompilios”.
Pren la paraula el Sr. Juan José Della dient que li semblaria millor que com a veí afectat
es nomenés com a “Plaça Pompilio”, votant-se i arribant a un acord per unanimitat de
tot el consell de participació amb aquest nom.
El regidor comunica que al pròxim plenari que segur que serà el primer trimestre del
2017, es passarà la proposta per a que els regidors puguin dir la seva.

4. Calendari GENER-FEBRER-MARÇ

Confeccionem el pròxim calendari d’activitats amb les entitats allí presents.
Es comenten els actes que hi ha per part de l’ajuntament i seguidament les entitats
exposen les seves activitats.
Les activitats exposades per part de les entitats són:
14 de Gener Concert, gala principi d’any, al pavelló, a càrrec de l’Associació Musical
Verge dels Prats i també al gener l’acte del patinatge, que queda pendent el dia.
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5. Informes d’Alcaldia

El regidor pren la paraula ja que degut a l’absència del Sr. Alcalde, ell donarà els
informes d’alcaldia:
S’informa :
-

-

-

Es va enviar un correu a totes les entitats comunicant la nova pagina web de
l’Ajuntament de l’Aldea, informant de que si tenen twitter, facebook, correu
electrònic poden aportar-ho per a ficar-ho a la web de l’ajuntament.
Informar que el dia 21 de desembre hi haurà plenari, últim plenari de l’any i
s’informa dels punts de l’ordre del dia.
Es recull una còpia del premi a les 100 millors destinacions turístiques ( Top
100) , atorgat a les Terres de l’Ebre entre 60.000 candidats de tot el mon.
Resultats pressupost participatiu:
-Instal·lació de pista futbol 7...................... 1 vot
-Eliminació de barreres arquitectòniques, megafonia i pissarres al col·legi i remodelació de la plaça dels infants.......... 142 vots
-Enllumenat camí xoperal............................ 54 vots
-Pla dinamització comercial Aldea............. 16 vots
-Circuit càmeres videovigilància .................16 vots
-Pump track Aldea........................................ 2 vots
-Enllumenat torre candela......................... 3 vots
-Desfibril·ladors al carrer.......................... 24 vots
-NULS....................................................... 15 vots

Es comenten tots els actes que hi ha durant el proper cap de setmana dies 17 i 18, i als
quals el regidor fa incidència en que es participi per donar una major vistositat als
mateixos. Els actes són: dissabte, la Marató de TV3, per la tarda entrega de premis
Consell Comarcal Baix Ebre als esportistes i el diumenge matí, la cursa/ marxa sant
silvestre.

6. Precs i Preguntes

Un assistent fa una pregunta sobre les notificacions electròniques, dubta de que si
arriben al correu electrònica o al telèfon.
El regidor aclareix que les notificacions arriben igual al mòbil que als correus, i per
activar-les tens que enviar un codi que es facilita quan actives la notificació.

Es dona per finalitzada la reunió essent les 21.30hores
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