ACTA REUNIO CONSELL DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA DIA 28 DE DESEMBRE DE 2017
NÚM. ACTA: 4/17

LLOC: SALÓ PLENS AJUNTAMENT DE L’ALDEA
HORA D’INICI : 21:00 h

HORA ACABAMENT : 22:00h.
ASSISTENTS:

President -Alcalde : Daniel Andreu Falcó

1er Tinent Alcalde i regidor de Participació Ciutadana: Simon Falcó Moreso
Tècnica de participació ciutadana: Lluïsa Benito Pascual
1.- Informe Assistències.

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

ASSISTEIX O NO

AMPA 21 D’ABRIL

no

4

AMPA LLAR D’INFANTS BRESSOL DEL DELTA

Si

6

ASS. JUBILATS I PENSIONISTES

Si

ASS. VEÏNS BADÓ-MAS ROIG

No

10

COMISSIÓ FESTES VERGE D’ALDEA

No

12

ASSOCIACIÓ CARRETERS DE CATALUNYA

No

14

ASSOCIACIÓ DE TENISTES DE L’ALDEA

No

1
2

AMICS TAURINS

no

AMPA I.E.S CAMARLES

Si

AMPA Mª GARCIA CABANES

Si

7

ASS. MUSICAL VERGE DELS PRATS

Si

9

ASS. VEÏNS SOS DELTA

No

ASSOCIACIÓ ALDEA COMERCIAL

No

ASSOCIACIÓ DE DONES

Si

3
5

8

11
13
15

ASSOCIACIÓ TRUDIS LUZ

Si
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16

CÀRITAS PARROQUIAL L’ALDEA

Si

18

CLUB DE BITLLES L’ALDEA

Si

CLUB CICLISTE L’ALDEA

Si

CLUB DE CAÇA DEL SENGLAR DE LES
TERRES DE L’EBRE

No

CLUB PATÍ L’ALDEA

Si

DIABLES D’ALDAIA

Si

MOTO CLUB L’ALDEA

No

PENYA BARCELONISTA

No

29

OMNIUM CULTURAL TERRES DE L'EBRE

No

31

SOCIETAT DE CAÇADORS

Si

17
19

CLUB FUTBOL SALA FARAON

No

22

AGRÍCOLA CATALANA DE L’ALDEA, S.C.C.L.

Si

24

LLIGA CONTRA EL CÀNCER

Si

26

PATRONAT DE L’ERMITA

28

PENYA CALAIXÓ

20
21
23
25
27

Si
Si

S.C.R.U.A.

No

32

UE ALDEANA i FUTBOL BASE

No

34

VETERANS UE ALDEANA

Si

30

33
35
36
37

38
39
40

UNIÓ DE PAGESOS

No

GRUP EXCURSIONISTES 4T L'ALDEA

No

AMICS DEL SILVESTRE CLUB ESPORTIU

No

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE BITLLES
GARBALLO

Si

ASSOCIACIÓ TRASTORN DE L'ESPECTRE
AUTISTA
THE COUNTRY SHERIFFES

ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA ALDEANA

Si

Si

No

... i altres veïns del poble
***********************************
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2. Lectura i aprovació de l’acta anterior, si s´escau.
Primer que res, el regidor de participació pregunta als assistents si a l’acta del consell
3/17, de data 14 de setembre 2017 existeix cap inconvenient o esmena o si es pot
aprovar.
L’acta s’aprova per unanimitat sense cap esmena.
3. Calendari GENER-FEBRER-MARÇ .
Un cop comprovat l’assistència de les entitats presents, el Sr. Simón dona pas a la
elaboració del calendari trimestral.
Les entitats proposen aquestes dates, les quals s’afegeixen als actes i dies proposats ja
per l’Ajuntament. Son les següents:
13 gener , concert any nou, ass. Musical verge dels prats
18 març, tirada de bitlles, Cub de bitlles Garballo
4 gener, patges a l’escola bressol, escola bressol del Delta
9 febrer, Carnestoltes xocolatada, Escola Bressol del Delta
4. Calendari actes anual 2018

Abans de començar la reunió es va repartir el calendari anual dels actes previstos per
part de l’ajuntament amb les diferents regidories per aquest any 2018, tot i que hi ha
dates que son fixes, d’altres poden variar. Aquest document explica el regidor que és un
document intern propietat del consell i que només serveis a modus de guia per
organitzar actes durant aquest proper any. D’aquest document no es farà cap tipus de
difusió.
5. Resultats pressupostos participatius
Les votacions es van tancar el més de novembre, amb els resultats següents :
35 millores de l’avinguda Catalunya
14 nou accés del Col·legi 21 D’Abril
34 Climatització i cambres higièniques carpa esplai
35 Enderroc del pont de la via
6 Ajuts municipals per activitats extraescolars
7 Noves instal·lacions esportives a les places municipals
14 Rotonda d’accés al col·legi 21 d’Abril i Av. Catalunya i c/ Monturiol
0 Arranjament de la rotonda del polígon de l’estació de mercaderies
3 Enllumenat i parasols a la torre de la candela
1 Domotització de les torres, la candela , Burjasènia i l’ermita
5 Nou ferm de l’espai jove a la plaça de l’ajuntament
Una participació total de 154 vots . El regidor comenta que la participació ha segut baixa
en comparació a l’any anterior.
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Hi ha un empat entre millores de l’avinguda Catalunya i Enderroc del pont de la via.
S’informa que en reunions de govern s’anirà treballant sobre els dos temes a veure si
es poden realitzar els dos .
Un cop acabat aquest aclariment Sr. Simón Falcó dona la paraula al Sr. Dani Andreu.,
amb informes d’alcaldia.
6. Informes d’alcaldia.
El Sr. Alcalde dona les gràcies a tots els assistents per la seva participació i tot seguit fa
incís en el resultat dels pressupostos participatius.
També informa que s’està estudiant de realitzar unes modificacions dins del reglament
del consell de participació, per poder adequar-lo a les necessitats reals i el moment que
estem vivint i demana que si algú te una proposta per poder-la incorporar, serà molt ben
rebuda
Informa el Sr. Alcalde, que al plenari del dia 29 de desembre la regidora Yolanda Tomas
Ferrer deixarà de realitzar els seus serveis com a regidora, deixant pas a un nou regidor
Carlos Bertomeu Domingo. Agraeix la gran feina feta durant tots aquests anys per la
regidora i li dona ànims per continuar lluitant per la seva salut.
També s’informa de la modificació de l’ordenança que regula l’atorgació de les
subvencions a les entitats del nostre poble. Aquest nou reglament de subvencions tindrà
com a línia mestra les bases que tenen al Consell Comarcal i que funcionen molt be
creant més facilitats de justificació a les entitats per evitar-los així més problemes.
També s’informa que s’han iniciat les obres del carril bici i que abans de finalitzar l’any
estaran acabades, aquest carril bici estarà ubicat al camí de l’ermita ( Xoperal)
També s’informa de les millores efectuades a la carpa esplai canviant el seu sostre per
donar un millor confort i donar més seguretat als nostres xiquets i xiquetes, ja que allí
és on es desenvolupant tant l’esplai de nadal com el d’estiu.
S’informa també, que el dia 29 de desembre dins del plenari programat, s’aprovarà el
tràmit municipal per a l’adquisició dels terrenys i propietats de ADIF. Aprovat aquest
punt, sols restarà que ADIF doni el vist i plau per poder tancar ja l’adquisició d’aquest
terrenys per part de l’Ajuntament.
També s’informa que dins d’aquest plenari del dia 29 s’aprovarà el pressupost de l’any
2018, pressupost que conté 3 grans blocs importants de propostes i que determina que
per onzena vegada consecutiva no hi haurà augment d’impostos al nostre poble.
El Sr. Alcalde informa també que es posarà en funcionament la nova marca de poble
anomenada L’ALDEA HORTA DEL DELTA , aquesta marca, s’utilitzarà en tots els
esdeveniments organitzats per aquest Ajuntament a fi i efecte de difondre-la i fer-la
nostra.
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Per últim, explica el Sr. Alcalde totes les inversions previstes a grans trets dintre del
pressupost municipal 2018.
7. Precs i preguntes
Un veí de la Raval de Sant Ramon, creu que la màquina de neteja no fa el recorregut
per la raval .
El Sr, Regidor contesta que es faran les comprovacions oportunes i es donarà ordre a
l’operari per a que passi per allí, com a mínim un cop per setmana.
Un altre veí comenta que a la zona de la illa dels contenidors, la vorera esta en mal estat
i el regidor li contesta que es solucionarà el més aviat possible.
Una veïna pregunta si el lligallo Garballo es tot o només fins al pas de l’aigua, la seva
pregunta va dirigida als tractaments de les males herbes que no es fan, i el regidor
contesta que es difícil delimitar la propietat però que els operaris de la brigada estan a
la disposició de la gent del poble i parlaran el ella per saber on poden fer el tractament
o no.
Una membre d’una entitat, comenta si l’Alcalde li pot tornar a explicar les millores de les
subvencions. L’Alcalde, li torna a explicar sense cap inconvenient.
Una membre d’una entitat demana més participació per a la elaboració de les carrosses
de la cavalcada dels reis, s’ha de mirar de fer d’una altra manera.
Una veïna, expressa una curiositat amb el tema de tants de pisos buits. L’Alcalde explica
que cada pis te una casuística particular i que l’Ajuntament està damunt de que es
compleixi la seva legalitat.
S’aixeca la sessió essent les 22:00 hores.
********************
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