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ACTA REUNIO CONSELL DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA  08.09.2016 
 

NÚM. ACTA : 3/16 

LLOC: SALÓ PLENS AJUNTAMENT DE L’ALDEA 

HORA D’INICI  : 21 :00 HORES 

HORA ACABAMENT   :  21:45 HORES 

 

ASSISTENTS: 

Alcalde : Daniel Andreu Falcó 

Regidor de Participació Ciutadana: Simon Falcó Moreso 

Regidora de Benestar i Família: Nati Bernal Bermudez 

Tècnica de participació ciutadana: Lluisa Benito Pasqual 

 

 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 
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ASSOCIACIÓ CARRETERS DE CATALUNYA 
 

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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....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 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 

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

Societat de caçadors 

Omnium Cultural 

 
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
 
S’aprova l’acta anterior de data 09 de juny de 2016, per tots els assistents presents. 
 
3.Tancament calendari OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE 
 
Després d’haver passat llista de les entitats que hi ha presents a la reunió, continuem 
amb la confecció del calendari trimestral. Es comenten els actes a realitzar durant els 
propers 3 mesos les entitats allí presents, a part de les que es realitzen des de 
l’ajuntament. 
8 d’octubre gala benèfica, 26 d’octubre venta de castanyes, 30 novembre venda de 
productes, 17 desembre dia màgic festival nadal, 26 de novembre Sta. Cecilia, 23 
desembre audició de nadal, 24 desembre els pares no els de les escoles, del 16 al 18 
desembre jornades culturals a l’Scrua. Tots aquest actes queden reflectits al calendari 
trimestral de participació ciutadana. 
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4. Noms carrers i  places 
 
El Sr. Simón Falcó, va explicar que en breu estaran les noves plaques dels carrers que 
encara estan sense nom. També es comenta que hi ha diferents places també pendents 
de nom, i es posa com a exemple la plaça que hi ha enfront del taller de fusteria de 
pompilio. El regidor diu que en breu farà un estudi de totes les zones verdes i places 
que tenim al nostre municipi sense nomenar, pr presentar-lo al consell de partició i així 
anar donant-los nom. 
Pren la paraula el Sr. Joaquim Cugat Paulino dient que ell tenia entès que la plaça 
anomenada es deia “plaça dels pompilios” explicant que estava convençut d’allò.  
El regidor li contesta que a un carrerer editat per l’ajuntament uns anys enrere figura 
com a  plaça Enric Prat de la Riba, cosa que no es possible, i existeix un error, perquè 
ja hi ha un carrer amb aquest nom i desprès d’haver consultat els arxius municipals no 
figura aquesta plaça sota cap nom. 
La gent allí present diuen que els sembla be anomenar-la “Plaça dels Pompios”. El 
regidor contesta que aquesta iniciativa te que estar reflectida a un punt de l’ordre del dia 
d’un consell de participació, i que serà al proper consell on es decidirà aquesta iniciativa 
o no. 
Paral·lelament es farà un estudi de totes les places per veure que es decideix fer. 
 
 
5. Participació on-line 
 
El Sr. Regidor de participació explica que està operativa la nova aplicació de bans per a 
mòbils i que la incidència de descàrregues d’aquesta aplicació no es massa 
encoratjadora, la qual cosa vol dir que tenim que posar-nos una mica les piles tots 
plegats, perquè els cartells de paper desapareixeran en breu i les noves tecnologies 
s’imposaran. 
També informa que en breu també s’està desenvolupant dins de la mateixa aplicació de 
bans un apartat per fer consultes de participació ciutadana on-line, la qual cosa vol dir 
que la gent podrà donar la seva opinió mitjançant les tecles del seu telèfon mòbil. 
Encoratja i demana a tot el consell que facin difusió positiva per la importància d’aquesta 
aplicació. 
 
 
6. Resultats bústies  participació 
 
El resultat de les bústies que hi ha als comerços es satisfactori, ja que es veu que la 
gent intenta donar les seves opinions. 
 
 
7. Informes  ajuntament 
 
Simón dona la paraula a l’alcalde Sr. Dani Andreu. 
 
- El Sr. alcalde explica que posant-se amb contacte directament amb ell, actual president 
del Consell comarcal de Baix Ebre, poden gestionar, si algú està interessat, visites 
guiades al complex Ebre Terra situat a Deltebre. 
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-Explica l’Adhesió a la declaració institucional referent al Centre Recreatiu Turístic (CRT) 
de Vila-seca i de Salou. 
 
-Explica que s’ha enviat una carta a totes les entitats explicant que, hi ha una línia d’ajuts 
a l'impuls de projectes i activitats d'interès públic i/o d'utilitat social d'àmbit comarcal, 
convocatòria exercici 2016, les entitats interessades s’han de dirigir al Consell Comarcal 
de Baix Ebre, abans de que s’acabi el termini indicat a les bases. 
 
-Es valora la festa major, ja que l’alcalde indica que no han de ser ells qui ho valoren 
sinó el ciutadà, de totes maneres des del punt de vista de l’equip de govern han sigut 
unes festes molt participatives. 
 
-Punt molt important que comenta el Sr. Dani Andreu, sobre la valoració que està fent el 
Govern Central, de les zones rústiques, i diu que estan valorant les zones rústiques com 
si fossin urbanes i això vol dir que les quotes s’incrementaran,  
Explica que si no es presenten al·legacions voldrà dir que s’està d’acord amb el 
pagament 
L’alcalde va demanar que fessin difusió entre els veïns i va anunciar que sobre l’octubre 
es farà una altra reunió per a parlar del tema. 
 
-Explica que demà  divendres dia 9 de setembre es fa la manifestació a l’estació de tren 
a les 17h i comenta que la participació del ciutadà es molt important, a l’altra 
manifestació, va trobar en falta la participació dels aldeans/es. 
Al 2009 es demanava que parés l’Euromed, a partir del 1 de novembre ja pararà a 
l’Aldea. 
 
-Per acabar els punts importants, comenta que el dimecres dia 14 hi haurà plenari a 
l’ajuntament a les 20.30h. 
 
-Acaba la reunió amb el tema de les noves tecnologies. La idea de l’ajuntament és fer 
uns pressupostos participatius, dins dels quals es destinarà una partida per a totes les 
coses proposades tant per l’Ajuntament com pels veïns. La gent podrà votar el que 
vulgui mitjançant una aplicació del mòbil i així no haurà de desplaçar-se a l’Ajuntament.  
 
 
8. Precs  i  preguntes 
 

Una noia allí present pregunta l’hora de la manifestació a l’estació de tren, i es torna a 
dir que serà demà divendres a les 17 hores.  

 

Es dona per finalitzada la reunió essent les 21.45 hores. 

 

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

  


