ACTA REUNIO CONSELL DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA 17.12.2015
NÚM. ACTA: 40
LLOC: SALÓ PLENS AJUNTAMENT DE L’ALDEA
HORA D’INICI : 21 :00 HORES
HORA ACABAMENT : 21.45 HORES

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Daniel Andreu Falcó
Regidor de Participació Ciutadana: Simon Falcó Moreso
Tècnica de participació ciutadana: Lluisa Benito Pasqual

VAN ASSISTIR LES SEGÜENTS ENTITATS:
AMPA 21D’abril
AMPA IES Camarles
Ass. Jubilats i pensionistes
Ass. Musical verge dels prats
Club de bitlles l’Aldea
Club patí l’Aldea
Agrícola Catalana i secció de crèdit de l’Aldea SCCL
Diables Aldaia
Patronat ermita
UE Aldeana
Club excursionista 4 T
UE Aldeana- futbol base
I altres veïns de l’Aldea
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1.- Informe Assistències
Es comprova l’assistència de les entitats i resulta que van faltar les següents:
Amics Taurins
AMPA Llar d’Infants Bressol del Delta
AMPA Ma Garcia Cabanes
Associació veïns Badó-Mas Roig
Associació veïns SOS DELTA
Comissió de Festes Verge de l’Aldea
Associació Aldea Comercial
Associació Carreters de Catalunya
Associació de dones
Associació de Tenistes de l’Aldea
Associació Trudis Luz
Càritas Parroquial l’Aldea
CEIP 21 d’abril
CEIP MA. Garcia Cabanes
Club Ciclista l’Aldea
Club de caça del senglar de les terres de l’Ebre
Club Futbol Sala Faraon
Lliga contra el càncer
Moto Club l’Aldea
Penya Barcelonista
Penya Calaixò
Omnium Cultural Terres de l’Ebre
SCRUA
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Societat de Caçadors
Rondalla Aldeana
Unió de Pagesos
Veterans UE Aldeana
Associació d’arts Marcials Robusters
Associació Black Diamon
Ass. veïns i veïnes per una Aldea millor
Associació trastorn de l’espectre autista

2. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Tot seguit s’aprova l’acta anterior de data 16 de setembre de 2015. S’aprova per
unanimitat.

3. Tancament calendari GENER-FEBRER-MARÇ
El regidor Sr. Simon Falcó pren la paraula per a posar data de tancament al calendari
trimestral, i es dona de temps fins al dia 31 de desembre, uns 15 dies. Totes les
entitats presents comenten els seus actes:
16 de gener concert d’any nou a l’SCRUA a les 19.30h , organitza Ass. Musical verge
dels prats.
11 de març tirada de bitlles a les 10h. Al camp de bitlles de l’Aldea, organitza Club de
bitlles de l’Aldea.
També es comenta que el calendari de festes de l’ermita enguany bé marcat per la
Generalitat.

4. Calendari Anual
Es reparteix el calendari anual confeccionat des de l’ajuntament, aquest calendari és
orientatiu, el qual vol dir que pot ser modificat en qualsevol moment.
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5. Resultats participació ROTONDA

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
*

NOM
Rèplica Torre de l'Ermita
Punt Quilomètric
L'A
Piràmide
Triangle
Escut Aldea
Espigues d'arròs
Antics semàfors
Pantalla informativa
Plantes
Monument al bou
Piràmide al revés
Mobilet
Carro
Estrella
NULS

VOTS
03/12/15
108
13
6
1
1
36
26
14
19
12
94
14
15
41
56
14

Simón Falcó regidor Participació Ciutadana :”La idea nostra ara és buscar joves del
poble que treballin les façanes per aconseguir una rèplica el més exacta
possible de la Torre de l’Ermita i que s’ ajusti al pressupost .Fa molt de goig i és una
bona tria que ha fet la població”.
Amb 108 vots l’opció de la Torre de l’Ermita ha estat la guanyadora del procés
participatiu obert a la població.

6. Informes d’Alcaldia - 7.OBRA SOCIAL LA CAIXA
El Sr. Alcalde dona compte del següent:
A la reunió hi ha la presència del Sr. Sergi Roda, director de la Caixa a l’Aldea. Es fa la
presentació i diu que està a disposició de qualsevol entitat que vulgui dur a terme
qualsevol iniciativa. L’Alcalde li dona les gràcies per la seva assistència i per
l’explicació amb les possibles ajudes a les entitats.
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-Canvis en la concessió de subvencions a les entitats, degut a la llei de transparència i
sostenibilitat.
-Publicació de les bases a llibre oficial de la generalitat
-Justificació al despesa
-Assistència als consells
Seran variables a l´hora d’aconseguir la subvenció
-Plenari ordinari dilluns que bé a les 21h.
-Proposta cementiri rebaixa de preu de nínxols de la filera de dalt, per a què es vagin
ocupant.
-Es realitzaran batejos civils degut a la demanda.
-Posar en marxa ajudes destinades al centre de dia, que no s’encareixi l’estància allí.
Hi ha preocupació degut al poc aforament, han d’haver un mínim de persones per
impedir el tancament, sinó hi ha prou gent es pot arribar a tancar per imposició legal.
-Ordenança rehabilitació de neteja de façanes i tancament de solars, serà
subvencionat.

8. Sorteig ruta tapes de tardor
Es realitza el sorteig davant de tothom sent la afortunada del val per gastar als
nostres comerços la senyora Mari Pau Clua Arasa.

9.- Precs i preguntes.
No hi ha cap prec ni pregunta.

Es dona per finalitzada la reunió essent les 21.45 hores.

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