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ACTA REUNIO CONSELL DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 
 

NÚM. ACTA : 39 

LLOC: SALÓ PLENS AJUNTAMENT DE L’ALDEA 

HORA D’INICI  : 21 :00 HORES 

HORA ACABAMENT   :  22:00 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 21 d’Abril 

Ampa IES Camarles 

Ampa Ma. Garcia Cabanes 

Associació Jubilats i pensionistes 

Associació Musical verge dels prats 

Club Bitlles L’Aldea 

Patronat de l’Ermita 

Càritas Parroquial l’Aldea 

Rondalla Aldeana 

Club Patí L’Aldea 

Cooperativa Agrícola de l’Aldea 

Diables d’Aldaia 

S.C.R.U.A. 

UE Aldeana 

Veterans UE Aldeana 

Grup Excursionistes 4t L’Aldea 

I altres veïns de l’Aldea 
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1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

Tot seguit s’aprova l’acta anterior de data 18 de juny de 2015. 
 
 
2. Tancament calendari OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE. 
 
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 25 de setembre. Totes les entitats presents 
comenten els seus actes: 
 

-Caritas organitza el sopar de germanor per al novembre, data per a determinar. 

-L’SCRUA organitza les Jornades culturals els dies 11-12-13 desembre. 

-La revetlla de cap d’any, el 31 desembre encara està per decidir. 

-Al col·legi Ma. Garcia Cabanes i al 21 d’Abril, s’organitza el repartiment de regals del 
Pare Noel per al dia 24 de desembre, per part de les AMPES. 

 
3. Bases subvencions noves. 
 
Es dona compte als assistent de que les bases de subvencions s’estan revisant. 

Seran per puntuació i serà molt important l’assistència de les entitats per a demanar-
les, sinó se’ls restaran punts. També a l’hora de demanar-les s’ha de presentar un 
projecte, fer l’acte i després justificar-lo. Un cop consolidades les bases les faran 
arribar a totes les entitats. 

 
4. Resultat partició Av. Catalunya 
 
El regidor, Sr. Simon Falcó dona la paraula al Sr. Alcalde, i fan un petit canvi al punt 4t.  
S’afegeix el punt 4.1 
 
 
4. 1.-  Informes d’Alcaldia 
 
El Sr. Alcalde dona compte del següent: 
 
1.- De la campanya electoral els dies 19 setembre a les 17 hores i 22 setembre a les 
20 hores a la sala polivalent Ramon Salvadó. 
 
2.- El centre de dia obre les portes el dia 1 d’octubre, s’ha endarrerit degut a que hi ha 
molt poca gent apuntada. Els 400.000€ que restaven pendents de la subvenció del 
Centre de dia, es signarà un conveni que rebrà l’Ajuntament 
 
3.- El proper dia 8 d’octubre es presentarà el projecte del tanatori. 
 
4.- Es recalca que el proper dia 23 de setembre és l’últim dia per desmuntar les gàbies 

de la plaça de bous. 
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5.- Parla dels locals públics utilitzats per les entitats i la necessitat de que es faci un 

bon ús dels locals cedits i també una neteja general tant de la façana com interior. 

6.- Recalca el tema de les subvencions abans ja mencionades. 

7.- Es parla de les properes inauguracions: el dia 2 octubre l’aula de psicomotricitat del 

col·legi 21 d’abril i el dia 10 d’octubre la Torre de la Candela 

8.- De la Trobada de bandes de Catalunya el 3 d’octubre,  un acte molt important per 

la quantitat de gent que vindrà d’arreu de Catalunya. 

Referent al punt 4t . de la votació per a l’Av. Catalunya, els resultats segons les 

votacions amb quasi be una majoria, la demanda del poble es que vagin arbres, 

mobiliari, carril bici i enllumenat, la majoria ha optat per la circulació pel mig i passeig 

pels costats. 

També s’ha votat per majoria treure el pont de l’antiga via del tren. 

El Sr batlle li torna a donar la paraula al Sr. Simon i aquest explica que ja s’ha iniciat el 

procés per decidir que posar a la rotonda nova i el període durarà uns 3 mesos i el 

procés serà el mateix que amb l’Av. Catalunya. 

Una veïna va comentar de publicitar d’una manera més extensa les reunions de 

participació i el regidor Sr. Simón va dir que s’està fent una aplicació per al mòbil. 

El Sr. Alcalde va fer cinc cèntims de la reunió sobre la carretera . Di que el Sr. Santi 

Villa, Conseller de Territori de la Generalitat ha fet d’intermediari entre Madrid i 

Catalunya, per tal d’alliberar els peatges en una reducció del  50% del cost, que no 

sigui obligatori  i els ha garantit que faran tot una sèrie de mesures, rotondes per reduir 

el trànsit, etc . Al cap de 6 mesos es farà una avaluació per obligar o no. 

 
5.- Precs i preguntes. 
 
Un persona present va comentar que les reunions no les fessin ni en dimarts ni en 

dimecres a poder ser. 

 
Es dona per finalitzada la reunió essent les 22 hores. 

 

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


