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ACTA REUNIO CONSELL DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA  DIA  14 DE SETEMBRE DE 2017  
NÚM. ACTA: 3/17 
LLOC: SALÓ PLENS AJUNTAMENT DE L’ALDEA 
HORA D’INICI : 21:00 h 
HORA ACABAMENT  : 21:50 h 
ASSISTENTS: 
1er Tinent Alcade i regidor de Participació Ciutadana:  Simon Falcó Moreso 
Regidora de Benestar i Família : Nati Bernal Bermudez  
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 
1 AMICS TAURINS No 
2 AMPA 21 D’ABRIL Si 
3 AMPA I.E.S CAMARLES No 
4 AMPA LLAR D’INFANTS BRESSOL DEL DELTA Si 
5 AMPA Mª GARCIA CABANES Si 
6 ASS. JUBILATS I PENSIONISTES Si 
7 ASS. MUSICAL VERGE DELS PRATS Si 
8 ASS. VEÏNS BADÓ-MAS ROIG No 
9 ASS. VEÏNS SOS DELTA No 

10 COMISSIÓ FESTES VERGE D’ALDEA Si 
11 ASSOCIACIÓ ALDEA COMERCIAL No 
12 ASSOCIACIÓ CARRETERS DE CATALUNYA No 
13 ASSOCIACIÓ DE DONES Si 
14 ASSOCIACIÓ DE TENISTES DE L’ALDEA No 
15 ASSOCIACIÓ TRUDIS LUZ Si 
16 CÀRITAS PARROQUIAL L’ALDEA Si 
17 CLUB CICLISTE L’ALDEA No 
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18 CLUB DE BITLLES L’ALDEA  Si 
19 CLUB DE CAÇA DEL SENGLAR DE LES 

TERRES DE L’EBRE 
 No 

20 CLUB FUTBOL SALA FARAON  Si 
21 CLUB PATÍ L’ALDEA  Si 
22 AGRÍCOLA CATALANA DE L’ALDEA, S.C.C.L.  No 
23 DIABLES D’ALDAIA  Si 
24 LLIGA CONTRA EL CÀNCER  Si 
25 MOTO CLUB L’ALDEA  No 
26 PATRONAT DE L’ERMITA  Si 
27 PENYA BARCELONISTA  No 
28 PENYA CALAIXÓ Si 
29 OMNIUM CULTURAL TERRES DE L'EBRE  No 
30 S.C.R.U.A. No 
31 SOCIETAT DE CAÇADORS Si 
32 UE ALDEANA i FUTBOL BASE  Si 
33 UNIÓ DE PAGESOS  No 
34 VETERANS UE ALDEANA   Si 
35 GRUP EXCURSIONISTES 4T L'ALDEA  

No 
36 ASSOCIACIÓ TRASTORN DE L'ESPECTRE 

AUTISTA 
No 

37 AMICS DEL SILVESTRE CLUB ESPORTIU No 
38 THE COUNTRY SHERIFFES  Si 
39 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE BITLLES 

GARVALLO  Si 
 
... i altres veïns del poble 
  
*********************************** 

 2. Lectura i aprovació de l’acta anterior, si  s´escau.  
El regidor de participació pregunta als assistents si a l’acta del consell anterior 2/17, de data 1 de juny de 2017,  existeix cap inconvenient o esmena o si es pot aprovar. 
 L’acta s’aprova per unanimitat sense cap esmena.  
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 3.  Calendari OCTUBRE - NOVEMBRE- DESEMBRE 
 A part de comentar els actes que es realitzen des de l’Ajuntament durant aquest trimestre, les entitats allí presents comenten les seves activitats per incloure-les al 
calendari .  
21 d’octubre donació de sang (benestar i família ) 25 d’octubre Venta de castanyes al mercat (escola bressol del Delta ) 11 de novembre sopar de la fam ( Patronat de l’ermita ) 
18 de novembre Concert Sta. Cecilia ( Ass. Musical verge dels prats ) 29 de novembre venta de productes per a la marató ( escola bressol del Delta ) 
2 de desembre marató TV3    (centra de dia ) 16 de desembre Festival Nadal (escola bressol del Delta ) 
21 de desembre audició de la Banda ( ass. Musical verge dels prats )   
4. Reunions micro-participació   
El regidor de Participació explica que encara s’estan realitzant les reunions i continuarem en aquesta línia per intentar detectar totes les preocupacions i posar-los el remei més adequat i el més ràpid possible. 
  
5.  Acords  N-340  S’han realitzat diverses reunions informatives pel tema de la N-340 al  Departament 
d’Industria de la Generalitat de Barcelona, per informar als alcaldes afectats pel traçar de la N-340 i finalment se’ls informa dels acords arribats per part d’aquest departament 
amb el Ministerio de Fomento . Els acords son la obligatorietat per als vehicles pesats de circular per l’AP 7 en el tram  des de Ulldecona fins a Vilafranca del Penedès .  
Aquest  desviament obligatori de vehicles pesants cap a l'AP-7 inclou la bonificació del 42,5% del preu del peatge per als camions de pas i el 50% per als camions que facin 
desplaçaments locals.  
Els vehicles turismes estaran bonificats el 100% per utilitzar l'autopista si entren i surten de la via entre Ulldecona i Vilafranca del Penedès Sud en un termini de 24 hores, sempre en la utilització de la via T. 
  
6.  Inici  pressupostos  participatius  S’informa per part del regidor de participació ciutadana que s’ha començat a treballar en 
els pressupostos participatius . El primer punt es l’aprovació del reglament de pressupostos participatius per aquest any 2018. 
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7. Informes  d´alcaldia  
El regidor de participació excusa l’absència de l’alcalde, degut a que estava ens uns actes que es realitzaven a Campredó.  
S’informa dels diferents punts que el Sr Alcalde ha demanat que es tinguin en compte:  
Que s’ha realitzat un conveni entre l’Ajuntament i l’SCRUA, per a que l’SCRUA quedi en propietat de l’Ajuntament i poder realitzar les obres pertinents per transformar-ho en un teatre-auditori .La voluntat d’aquest equip de govern i que el conveni es signarà passant 
la propietat d’aquest equipament al nostre Ajuntament, de que igualment existeixi una  junta que gestioni els esdeveniments culturals juntament amb la regidoria de cultura 
d’aquest Ajuntament.   
S’informa també que desprès de la negociació duta a terme en ADIF que ha durat molts d’anys, que tots els terrenys que comprenen l’antic traçat d ela via del tren així com tots els edificis propietat actualment d’ells, s’ha arribat a l’acord de poder-los adquirir per part 
d’aquest Ajuntament per un preu raonable . Aquest acord ara te que passar per la Comisión de Patrimonio i desprès es mirarà de formalitzar-se si existeix un consens 
entre totes les forces polítiques del nostre Ajuntament i el mateix poble. També s’informa que dintre d’aquest acord entra l’autorització per enderrocar l’antic pont de la via que tanta separació produeix al nostre poble.  
  
8. Precs i  preguntes  Un veí assistent comenta que els de telefònica encara no han anat a col·locar els cables 
que en el seu dia es van alterar a causa d’un accident. El regidor contesta que per part del cos de vigilants municipals ja es va avisar a la companyia telefònica de l’estat dels 
cables i que tornaran a repetir l’avís demà mateix.  Una veïna parla sobre la setmana cultural i pregunta quan es realitzarà, perquè li sabria 
mal que no es pogués realitzar, ja que l’organitzava l’SCRUA. El regidor contesta que degut al conveni a signar properament l’SCRUA no desapareix 
en cap cas com a entitat i que aquesta setmana es farà en tota normalitat amb el suport de la regidoria de cultura; el que no es sap encara son les dades exactes. 
 Un veí en representació del club patí l’Aldea, llegeix un manifest que va ser consensuat amb el president de la UEA  en contra dels escrits que van aparèixer el divendres abans 
de festes majors pel nostre poble, i va preguntar si els allí presents estaven d’acord amb signar-lo. Tothom present el va signar. 
S’adjunta manifest amb les signatures  El regidor agraeix en nom d’ell i també de l’Alcalde aquest gest per part de tots els 
presidents de les entitats assistents, així també com del públic que ha signat aquest manifest i es compromet a registrar-lo d’entrada i fer arribar una còpia a les parts 
interessades per a que quedin assabentades d’aquest gest.  De tot lo qual s’aixeca la present acta a les 21.50 hores 
 


