ACTA REUNIO EXTRAORDINÀRIA CONSELL
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DIA 27
D’OCTUBRE DE 2017
NÚM. ACTA: 1/17 EXTRAORDINÀRIA.

LLOC: SALÓ PLENS AJUNTAMENT DE L’ALDEA
HORA D’INICI : 21:05 h

HORA ACABAMENT : 22.15h
ASSISTENTS:

Equip de Govern, Regidors d’oposició, entitats i demés gent del poble
***********************************
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior, si s´escau.

El regidor de participació ciutadana, pregunta que si ja que les entitats han tingut l’acta
del consell anterior 3/17, si existeix cap inconvenient o esmena i podem passar a
aprovar-la.
L’acta s’aprova per unanimitat sense cap esmena.
3. Presentació de l’ampliació de l’aplicació del mòbil
El regidor de participació ciutadana, després que la gent hagi donat per aprovada l’acta
anterior, comenta que actualment l’aplicació dels mòbils propietat de l’ajuntament,
funciona amb els bans, però que s’ampliarà. El 3 de novembre estirà disponible i a partir
del 6 de novembre s`estrenaran amb els pressupostos participatius, on tothom que
vulgui participar podrà votar des d’aquesta aplicació.
`
4. Reunió si o no a l’enderroc del pont
El Sr. Alcalde dona les gràcies a tots els assistents, regidors i gent del poble. Explica
breument com anirà la reunió de la votació del si o del no a l’enderroc del pont el qual
va deixar de tenir servei des del 20 de juny del 1997.
S’han adreçat vuit peticions a diferents organisme, a partir de l’any 2004 per a que sigui
objecte d’estudi l’enderroc a diferents departament.
També aprofita per remarcar que aquestes reunions son un òrgan obert a tota la gent
del poble.
Les principals convocades son les entitats per poder elaborar el calendari trimestral
d’actes, però això no resta que qualsevol ciutadà pugui participar-hi
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Aquestes reunions són una interrelació entre els ciutadans i l’equip de govern ( per poder
expressar queixes, suggeriments, agraïments, etc.... )
Es comença a parlar dels Projectes participatius, l’any passat va ser el primer any i van
tenir èxit; un treball realitzat entre equip de govern i l’oposició que treballant
conjuntament sorgeixen aquestes propostes.
L’any anterior el pressupost era de 50.000€ i enguany ha augmentat i seran 80.000€.

L’alcalde fa un avanç als assistents a la reunió de les propostes d’enguany , les quals
es faran arribar adequadament a la gent del poble.
Sobre el que es va debatre tot seguit, que és l’enderroc del pont, l’Alcalde explica que
si a les votacions surt que SI, entrarà directament dintre del pressupost participatiu.
Si dins de les votacions del pressupost participatiu acabés guanyant aquesta proposta,
la seva execució seria dins de l’any 2018.
Si no sortís guanyadora la proposta, tot i havent quedat aquesta nit el seu enderroc
confirmat, seria d’execució en els propers exercicis depenent de les partides
pressupostàries dels pròxims anys.
Desprès dels pressupostos encarregats del que pot costar enderrocar el pont, a l’any
2011, seria entre 64.500€ - 71.000€ , a part l’adequació que pujava sobre uns 149.000€
aproximadament.
A l’actualitat enderrocar-lo costaria uns 60.000€ i adequar la rasant seria entre 100.000€
-150.000€ .Tot això sempre seria per fases i amb la disponibilitat sempre de l’economia
de l’ajuntament.
5.- Precs i preguntes
El Sr. Xavi Royo, tot i que el vot d’ell es favorable a que s’enderroqui el pont, pensa que
es ficar diners a casa d’uns altres i que si la carretera , el pont , es propietat Adif,
carreteres, que ells no tinguin cap repercussió econòmica, no tindria que ser així.
Contesta el Sr. Alcalde, que tot i que té raó amb el que diu el Sr. Xavi, sempre reben la
mateixa resposta , que no tenen diners per a realitzar l’obra que demanem des de
l’Ajuntament de l’Aldea.

El Sr. Carlos Gilabert, comenta si s’ha mirat de com reutilitzar el material enderrocat,
perquè ell pensa que el pressupost pot baixar bastant més del que proposen si es reclicla
el material i s’aprofita per reomplir el desnivell.
El Sr. Alcalde contesta , que és una molt bona opció la que dona Carlos, però primer
s’ha d’aprovar si s’enderroca o no i que aquestes pressupostos solament son orientatius.
El Sr. Carlos Della pregunta si el pont finalment no es tomba, la remodelació de
l’Avinguda Catalunya es faria igual o no ? i si un cop feta aquesta obra, Fomento que
pot reclamar.
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El Sr. Alcalde contesta, que hi ha un parell de lleis, una del 2001 i l’altra del 2005 i que
a la del 2005 posa “como tramo urbano de carretera de una sola calzada se le
concedirà un crèdito de 204.644€ por km de carretera”, això, de moment ha estat
incomplit i els que ens han dit sempre es que si l’Ajuntament vol tombar-lo, obtenint els
permisos oportuns, no hi hauria cap problema, sempre que el finançament anés al càrrec
de l’Ajuntament .
En quant al tema de l’avantprojecte de l’Av. Catalunya, en cas de conservar-se el pont,
s’hauria d’adaptar aquest avantprojecte a la nova situació.
El Sr. Marc Franch explica que està a favor d’enderrocar el pont i pregunta si hi ha
empreses del poble interessades en enderrocar-lo.
El Sr. Alcalde contesta que de momenten hi ha una , però n’hi haurà més, si surt que
sí.
El Sr. Francisco pregunta si cap la possibilitat d’enviar les factures de l’enderroc al
ministerio de fomento.
El Sr. Alcalde li contesta que de poder es pot, però quant es va fer la variant van deixar
un camí paral·lel en molt males condicions, que l’Ajuntament va reparar , i després
d’enviar-los les fra. Encara a data d’avui no de n’han fet càrrec.
El Sr. Joaquin Cugat comenta si el vot es pot fer a mà alçada.

El Sr. Alcalde li contesta que a l’ordre del dia es va dir que el vot seria secret i vinculant,
i per tant, es te que fer en paperetes i urna.
-

RESULTAT DE LA VOTACIÓ

Un cop realitzades les votacions es fa el recompte.
93 vots totals
84 que sí
9 que no

El Sr. Alcalde diu, que degut al resultat, es portarà directament a ser un punt de votació
dintre dels pressupostos participatius, i que l’equip de govern resta obert a qualsevol
iniciativa o aportació d’idees sobre aquest projecte per enderrocar el pont.
El Sr. Alcalde saluda al nou regidor, el Sr. Toni Gilabert, que prendrà possessió del lloc
de regidor de festes, el pròxim dia 2 de novembre, en sessió plenària extraordinària.
El Sr. Regidor de governació dona per finalitzat aquest consell extraordinari essent les
22.15 hores.

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

