
CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA L’ALDEA 2015 ACTA DE LA 

REUNIÓ XXXVI (36) REUNIÓ EXTRAORDINARIA 

 

 

DATA:  5 de febrer 2015 

LLOC: AL SALÓ DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA. 

HORA D’INICI: 21.00 H 

HORA D’ACABAMENT: 21.45 H 

 

ASSISTENTS A LA REUNIÓ: 

- Sr. Alcalde president Daniel Andreu Falcó  

- Sr. Tinent alcalde Simón Falcó Moreso 

- Tecnica de participació Ciudadana 

- Diables Aldaia 

- Club de bitlles 

- Fútbol veterans 

- AMPA 21 D’Abril 

- IES Camarles 

- Ass. De jubilats 

- Ass. Musical verge dels Prats 

- Scrua 

- UE Aldeana 

- Club Excursioniste 

- AMPA MªGª Cabanes 

- Ass. De caçadors 

- Altres assistents  

 

 

1. Sr. Daniel Andreu (alcalde) explica als assistents el motiu per la convocatoria, 

tema decoració de la rotonda nova, vol la participació de les entitats, gent del 

poble, en idees de la decoració de la rotonda. Per això mateix a partir d’aquest 

dia de la reunió s’obre un qüestionari donant la seva opinió o la seva idea a 

l’ajuntament ,tothom qui vulgue, amb un termini d’un mes. 

També es va recalcar que l’Av. Catalunya pertany a fomento i que per part d’ells 

no es pot fer cap gasto per transformar-la,  s’ha demanat un estudi del que pot 

arribar a costar. 

Participació de la gent del poble, en la presa de decisió del govern. 



 

2- Sr. Simón Falcó ( Tinent alcalde) Dona una explicació del per què s’ha tardat tant de 

com decorar la rotonda. Tenien dubte de com iluminar per motius de seguretat, 

il.luminació a les vores. 

L’arbre es conservarà fins que no hi hagi cap altre canvi, per temes de seguretat. 

 

3.-Precs i preguntes. ( pluja d’idees ) 

 

Lluis Molla: en quant a la decoració de la rotonda, fer un homenatge a la gent del poble 

que s’ha deixat la vida a l’Avinguda, per exemple : monolid amb els noms. 

 

Lucrecia: Demana import del que disposen per gastar sobre la decoració , contestació 

(no està quantificada ) a poguer ser cost 0 o el mínim amb alguna donació. Plantes 

autòctones del Delta , no necessita gaire manteniment o algún símbol que promocione el 

poble , les espigues d’arròs en les dos mans . 

 

Sergio: Si construim al terreny de fomento , poden derrumbar-ho ?? 

 

Albert: Aprofitar els semàfors vells per fer una escultura  

 

Guzman: S’hauria de llimpiar el solar que hi ha prop de la rotonda 

 

Pep: plantes, l’escut de l’Aldea en plantes, alguna cosa que no moleste a la circulació , 

que no distrague i no tape la visió, d’altres ànguls. 

 

Abel : Tubos amitech , fer una espècie de pastís en plantes dins. 

 

 

Es va tancar la reunió , sen les 21.45 h. del dia 5 de febrero 2015. 

L’Aldea,  9 de febrero del 2015 


