ACTA EXTRAORDINARIA CONSELL DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 10.11.2016
NÚM. ACTA: EXTRA-ORDINÀRIA 2016
LLOC: SALÓ PLENS AJUNTAMENT DE L’ALDEA
HORA D’INICI : 20 :00 HORES
HORA ACABAMENT : 21:30 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 :
No es fa control d’assistència
1.- Informe Assistències
No es fa control d’assistència perquè es tracta d’un consell de participació extra-ordinari.
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta anterior de data 8 de setembre de 2016, per tots els assistents presents.
3. Informació per l’augment dels valors cadastrals
Vam tenir com a ponent al Sr. Ramon Gutiérrez, el qual ha treballat a la gerència
nacional de cadastre i també ha estat director dels serveis territorials de justícia de la
Generalitat de Catalunya.
El Sr. Ramon fa aquesta breu exposició desinteressadament per a donar tota la
informació possible sobre la regularització cadastral que està executant el govern
central.
Deixa molt clar en aquesta exposició que els ajuntaments no tenen res a veure en
aquesta pujada encoberta d’impostos, sinó que estan al mig del que el govern central
mana.
Durant l’exposició es va recalcar que tot i que a l’Aldea encara no s’ha rebut cap
notificació, si algú la rep, se la te que revisar a consciencia i aportar les seves queixes
en un termini de 15 dies o després també tindrà un temps d’un mes per fer un recurs de
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reposició. Si passat aquest termini no s’ha fet cap de les dos coses, s’entendrà que han
acceptat l’import a pagar que els ha arribat en la fitxa cadastral.
Que ningú entengui el pagament de la taxa de 60 € que arriba en la notificació com el
pagament del deute per aquesta revisió cadastral, sinó que la taxa sols es la feina feta
pels tècnics a distància des de Madrid.
4. Explicació E-notum
El regidor de participació, parla sobre E-notum, notificació electrònica, i explica que a
partir de la següent reunió tots els components de participació ciutadana rebran via
notificació electrònica, tota la documentació per assistir al pròxim consell, així com la
notificació de l’ordre del dia.
També informa que ara hi haurà un període transitori i que es farà de les dos maneres,
per a que els membres del consell es vagin acostumant a aquestes noves tecnologies,
ja que es una de les coses que s’està imposant arreu del territori.
Acabat aquest punt li dona la paraula al Sr. Alcalde per explicar el següent punt de l’ordre
del dia.
5. Pressupost Participació ( explicació propostes)
El Sr. Alcalde pren la paraula i explica que s’ha dotat per mutu acord dels dos partits
existents al consistori, una consignació de 50.000 € per a pressupost participatiu 2017.
Això vol dir que els regidors del consistori han aportat dos propostes a realitzar cadascun
i d’aquestes propostes se’n van elegir vuit. Aquestes son les que es donaran a votar a
tota la gent que així ho vulgui fer durant un període abans del plenari del desembre.
La manera de votar serà personant-se a l’Ajuntament en horari d’oficina, omplir la
butlleta i dipositar-la dins de l’urna.
També existirà una altra urna ubicada al Casal Jove i que també podrà ser utilitzada en
les hores que està obert el Casal, de 17 a 21 hores.
La proposta triada només serà vàlida si te el suport del 20% del cens electoral, sinó
aquesta partida quedarà deserta.
Finalitzada aquesta explicació passa a informar d’uns quants punts molt breument. Són
els següents:
-

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

-

TEMA REVISIO VALORS CADASTRALS EN RUSTICA

-

CADIRA HIDRAULICA PISCINA MUNICIPAL

-

AGRAIMENT SANTI BENITO

-

CONVENI EN CARITAS .- 6.000€

-

VISITA TERRITORI I SOSTENIBILITAT
1. FADESA
2. CATALUNYA SUD

-

DECLARACIO ARBRES MONUMENTALS MAS DE BERNIS
2

-

XERRADA BEMO RUBEN ALEGRIA DIMECRES 16

-

INFORMACIO ECONOMICA
1. PERIODE MIG DE PAGAMENT – Plenari 7 novembre per no deure
factures
2. TRESORERIA ACTUAL

-

PARADES EUROMED 12 NOVEMBRE

-

RECUPERACIO GUARDIES CAP AL 2017

-

TARIFA DEL AIGUA

-

CONVENI TREBALLADORS AJUNTAMENT

-

ADJUDICACIO I PROCES BAR LA LLAR

-

CONCURS SERVEI DE INFORMATICA

-

CONCURS NETEJA VIARIA

-

CONCURS MANTENIMENT ENLLUMENAT

-

TASCA PORTAL DE TRANSPARENCIA JOAN RALLO GENER 2016

-

NOVA SENYALITZACIÓ A LA CANDELA – ROSER ANGUERA

-

NETEJA ESPAIS ENTITATS

-

CURS D’AGRICULTURA ECOLOGICA I BIOCONSTRUCCIÓ

-

PROMOCIO ECONOMICA CCBE
1. PROGRAMA 7 COMARQUES EMPRESES SOC
2. CURSOS DE FORMACIO
3. GARANTIA JUVENIL

-

HORARI DEIXALLERIA REGLAMENT RESIDUS – S’HA DE MILLORAR

-

PATRIMONI FESTIU DE CATALUNYA
1. FESTA DE L’HOSTAL, ESTACIO, ERMITA I FESTA MAJOR DE L’ALDEA
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-

PLA D’IGUALTAT DE L’ALDEA

-

RUTA DE TAPES .- CONTINUITAT ENGRESCAR-SE

-

CASETES COETERS BENS CULTURALS INTERES NACIONAL

6. Precs i preguntes
Una ciutadana va preguntar si s’admetien gossos al pavelló i el regidor li contesta que
els animals tenen prohibida la entrada a totes les instal·lacions esportives per normativa,
però de totes maneres col·locarem en breu un cartell de prohibida la entrada d’aquests
animals al pavelló, per evitar problemes i enfrontaments amb els propietaris.
També se li diu que de trobar-se en algun cas com el que ens explica, és més còmode
trucar a la policia local per a que ells se’n facin càrrec i així evitar situacions polèmiques.
Una altra ciutadana va preguntar perquè passa una persona a fer una enquesta per les
cases sobre el tema del reciclatge al nostre poble i el regidor li contesta que aquesta
persona te un encàrrec de l’Ajuntament per efectuar aquesta feina que només va dirigida
a valorar una possible recollida de les escombraries porta a porta per als majors de 65
anys, ja que es la franja d’edat en la qual se recicla menys.
Aprofita per explicar que el servei de recollida d’escombraries de l’Aldea es deficitari,
això vol dir, que ens costa més la recollida que l’impost que estem pagant i que a l’any
2019 els costos de reciclatge de la fracció resta augmentaran del 100%, la qual cosa vol
dir que, o ens posem les piles en reciclar be el vidre i el cartró o el rebut de l’escombraria
haurà de tenir un augment durant els propers anys.
Es dona l’acta per finalitzada essent les 21.30 hores.

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