
 

 

CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA L’ALDEA 2015 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ (38) 

 

DATA:  18 de juny 2015. 

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

HORA D’INICI: 21.05 H 

HORA D’ACABAMENT: 21.30 H 

 

ASSISTENTS A LA REUNIÓ: 

- Sr. Alcalde president Daniel Andreu Falcó  

- Sr. Tinent alcalde Simón Falcó Moreso 

- Regidoria de Benestar i família 

- Tècnica de participació Ciutadana 

- Amics taurins 

- AMPA 21 D’Abril 

- AMPA I.E.S Camarles 

- AMPA M ªGª Cabanes 

- Ass. De jubilats i pensionistes 

- Ass. Verge musical dels Prats 

- Ass. Trudis Luz 

- Club de bitlles l’Aldea 

- Club futbol sala faraons 

- Club patí l’Aldea 

- Cooperativa agrícola de l’Aldea 

- Diables Aldaia 

- Penya Calaixò 

- SCRUA 

- UE Aldeana 

- Veterans UE Aldeana 

- Club excursionista 4t l’Aldea 

- Altres veïns de l’Aldea 

 

1.-  Es passa llista de les entitats allí presents. 

 



 

 

2.- Torn de paraula per al Sr. Simón Falcó, en posar mesures per a potenciar la participació 

ciutadana, tema reunions, encara està per decidir-se que fer. 

 

3.- S’aprova l’acta anterior. 

 

4.- Confecció del calendari trimestral en les entitats allí presents, es comenten els dies de 

les festes del barri de l’hostal, al setembre tirada de bitlles. 

 

5.- Es parla de la rotonda, de les idees per a ficar al mig, fer un consell extraordinari, es 

van exposar en diapositives totes les idees que la gent va anar suggerint. 

 

6.- Es comenta de la senyal de 20 molt  petita abans d’arribar a la rotonda. El tinent alcalde 

dona la seva explicació , si la senyal és gran dona problemes alhora de passar els peatons. 

 

7.- L’Alcalde ( valoració consell de participació, dossier sobre com es fa el consell ) 

Es remarca tots els mitjans de comunicació, aplicació per al mòbil , pantalles 

informatives. 

És va recordar, que es va parlar sobre el tanatori en una altra reunió 

 

8.- Precs i preguntes. 

Una entitat allí present va donar les gràcies a l’Ajuntament per haver-li cedit un local per 

a la seva entitat. 

 

 

 

Es va tancar la reunió , essent les 21.30 h. del dia 18 de juny 2015. 


