
     

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
e-mail: ajuntament@laldea.cat  

 
ACTA REUNIO EXTRAORDINÀRIA CONSELL 
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  DIA  
01.02.2018 
 
NÚM. ACTA: 1/18  
LLOC: SALÓ PLENS AJUNTAMENT DE L’ALDEA 
HORA D’INICI : 21:00 h 
HORA ACABAMENT  :  22.00h 
ASSISTENTS: 
Alcalde : Daniel Andreu Falcó 
1er Tinent Alcalde i regidor de Participació Ciutadana:  Simon Falcó Moreso 
Tècnica de participació ciutadana:  Lluïsa Benito Pascual 
Comerços, entitats i altres veïns del poble 
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
En primer lloc es dona compte de l’acta anterior de data 28 de desembre de 2017, que 
un cop llegida i trobada conforme es aprovada per tots els presents.  
2.- Presentació Pla Dinamització del Comerç.  El Sr. Daniel Andreu fa la presentació de l’empresa Pymeralia (agencia comercial de 
Marketing i Marketing online ) la qual exposa el seu projecte realitzat per al comerç i turisme de l’Aldea,. 
Realitzant una sèrie d’enquestes pels comerços de l’Aldea han fet un estudi, del qual es dinamitzarà una pàgina web de l’Aldea, comerç i turisme anomenada Alcotur i una sèrie accions, com ara formació, campanyes, publicitat i tecnologia.  
En aquesta acció hi ha una part subvencionada per la Diputació de Tarragona i l’altra part a càrrec del nostre Ajuntament. L’associació de Comerç de l’Aldea treballarà i es 
compromet a estar al costat de Pymeralia per tirar endavant el Pla de Dinamització.  
 3.- Presentació desplegament fibra òptica de l’Aldea - MASMOVIL  
El regidor de partició ciutadana, Simón Falcó, fa la presentació del projecte del desplegament de fibra òptica a l’Aldea.  
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 El responsable de la direcció de Tarragona de l’empresa By Engenieria , especialitzada 
en el desplegament de fibra òptica i que serà l’encarregada per l’operadora MASMOVIL per dur a terme aquesta tasca, ha fet un estudi dels nivells de qualitat amb els quals han estat treballant aquests dies a la població . 
 D’aquest estudi es desprèn que hi ha unes 1.431 cases a les quals seria possible fer 
arribar aquesta fibra però l’estudi real creuen ells que a finals del 2018 hi hauran 1.205 cases connectades en fibra.  
Durant aquests primers mesos començaran demanant el permís als propietaris per on tingui que passar la instal·lació. Aquesta infrastructural seguirà en molts de llocs el traçat 
de la línia telefònica per a què no sigui molt violenta visualment aquesta instal·lació. En un principi aquesta xarxa de fibra òptica serà d’ús domèstic, però sempre hi cap el 
seu desplegament als polígons per fer-ne un ús industrial.  L’usuari podrà connectar o no sempre baix la seva voluntat i les ofertes que l’empresa 
MASMOVIL posarà a la seva disposició en el moment que estigui tot el desplegament fet. Les previsions son que aquest any 2018 estigui tot acabat i les cases que hagin 
volgut tenir aquest servei estiguin connectades.   
4.- Precs i preguntes  
Es realitzen diverses preguntes sobre un tema i l’altre, algunes d’elles :  Es pregunta si es obligat estar dins el projecte que durà a terme Pymeralia. 
Es contesta que no s’està obligat però si que es recomana, per un progrés millor amb els comerços i el turisme de la població, aprofitant que una part del projecte està 
subvencionat per la diputació de Tarragona.  La propietària d’una casa rural, pregunta sobre el projecte de Pymeralia, si quan 
confeccioni calendari d’activitats realitzades dels comerços i turisme ho farà en molta antelació per a que doni a temps a fer la difusió correcta des del seu establiment  i si 
també ho penjaran a la pàgina web de l’ajuntament ? Es contesta que aquesta tasca ja es va fer fa molt de temps, precisament el consell de 
participació ciutadana que es reuneix cada 3 mesos, és una de les principals tasques elaborar aquest calendari d’activitats i que també ja s’exposen a la web trimestralment.  
També es pregunta si Pymeralia pot realitzar un estudi de mercat per a veure quin comerç es el que manca  a la població.  
La resposta és que podem donar un cop de mà a la unió de comerç.  Hi ha algun veí de la població que opina que s’hauria d’invertir en les cases rurals o en 
alguna atracció pel riu, aprofitant que tenim l’embarcador. Es respon que respecte a les cases rurals s’intenta fer la promoció adequada mitjançant 
la pàgina web i que en el tema de l’embarcador també s’estan fent les negociacions per poder dotar aquella zona d’una millor rebuda als turistes.  
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 Sobre la fibra òptica, una veïna allí present pregunta si per obtenir la fibra òptica 
necessita canviar de tele operador. Se li contesta que evidentment si es vol connectar a la fibra òptica es tindrà que tancar contracte en l’operador MASMOVIL que serà el propietari d’aquesta xarxa, però tenint 
en compte que MASMOVIL te convenis signats en diferent operadors que també poden ser del seu interès. 
 També es pregunta que passa si algú vol la fibra òptica però el veí no deixa passar el cable. 
Es contesta que en aquests casos s’intentarà donar la solució tècnica més adient possible per a que l’impacte visual del cable sigui el mínim possible, però buscant 
sempre el remei per salvar aquell obstacle.   
Es pregunta també si la cobertura de MASMOVIL es bona . Es respon que no te res a veure la xarxa de fibra en la telefonia mòbil, si es desitja contractar telefonia mòbil es tindria que demanar informes de cobertura a dita operadora 
  
No havent més preguntes, s’aixeca la sessió, i  de tot l’exposat s’estén la present acta, essent les 22.00 hores. 


