


1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior cor-
responent a l’ordinària del dia 2 de desembre de 2011.
2.- Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia de contra-
ctació de personal.
3.- Expedient d’expropiació forçosa per executar el projec-
te de “Urbanització de la zona Hosta Sol (3ª fase) L’Aldea 
(Baix Ebre)”.
4.- Proposta de l’Alcaldia d’incorporació al Consorci CODE 
i modificació d’estatuts.
5.- Aprovació, si s’escau, del Pla de protecció civil de l’Al-
dea, Manual d’actuació Pemflix.
6.- Moció per a la creació de l’associació de municipis per 
a la independència.
7.- Moció de rebuig a l’increment de l’impost sobre béns 
immobles.
8.- Moció de suport al corredor del mediterrani com a infra-
estructura prioritària en la revisió de la xarxa central Trans-
europea de Transport (CORE NETWORK).
9.- Petició de bonificació demanada per Centre de Teleco-
municacions i Tecnologia de la informació.
10.- Expedient de desafectació de béns demanials.
11.- Informe trimestral d’intervenció.
12.- Moció pel pagament del deute del Govern de la Gene-
ralitat amb l’Ajuntament.
13.- Baixa de dos patronats municipals.
14.- Novació del contracte subscrit entre l’Ajuntament de 
L’Aldea i l’Onada.

15.- Moció en contra de la reforma laboral imposada pel 
Govern de l’Estat.
16.- Moció en defensa dels afectats per la contractació de 
participacions preferents.
17.- Expedient de modificació d’ordenança fiscal.
18.- Aprovació inicial, si s’escau, del reglament regulador 
del protocol, honors i distincions de l’Ajuntament de L’Al-
dea.
19.- Determinació dels dies en què es faran bous durant 
l’any 2012.
20.- Sol·licitud de permís per dur a terme festes amb 
bous. 
21.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pres-
supost de 2011.
22.- Aprovació rectificació anyal inventari de béns
23.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la 97 
de l’any 2011 a la 15 de l’any 2012.
24.- Informes d’Alcaldia.
25.- Proposicions Urgents.
(i) Moció pel pagament del deute del Govern de l’Estat amb 
la Generalitat de Catalunya.
26.- Control dels Òrgans de la Corporació.

Tota la informació i l’acta corresponent  a aquest plenari 
us la podeu descarregar íntegrament i en format pdf des 
de la web www.laldea.org. També podeu consultar la web 
del Gabinet de Premsa de l’Ajuntament de l’Aldea www.
infoaldaia.info
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Punts Ordre del Dia de la Sessió Ordinària del 
Ple de l’Ajuntament de l’Aldea del 9 de març

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior cor-
responent a l’ordinària del dia 9 de març de 2012. 
2.- Informe d’intervenció determinat pel Reial Decret Llei 
4/2012.
3.- Informe trimestral d’intervenció.
4.- Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia de contra-
ctació de personal.

5.- Modificació puntual de les NNSS que afecta el Subsec-
tor 1 del SAU Catalunya Sud.

Tota la informació i l’acta corresponent  a aquest plenari 
us la podeu descarregar íntegrament i en format pdf des de 
la web www.laldea.org.

També podeu consultar la web del Gabinet de Premsa de 
l’Ajuntament de l’Aldea www.infoaldaia.info

Punts Ordre del Dia de la Sessió Extraordinària 
del Ple de l’Ajuntament de l’Aldea del 23 d’abril 

El conseller de Salut inaugura el CAP de l’Aldea enmig 
d’una cinquantena de manifestants
El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha 

inaugurat avui, 18 de maig, acom-
panyat de l’alcalde de l’Aldea, Daniel 
Andreu, el Centre d’Atenció Primària 
(CAP) L’Aldea, un nou equipament que 
dóna cobertura a 10.618 habitants. El 
CAP, de nova construcció, té una super-
fície construïda de 1.336 m2 i s’hi han 
ubicat els serveis de medicina general, 
pediatria, odontologia, treball social, 
educació sanitària, atenció continuada 
i docència i d’atenció a la salut sexual 
i reproductiva (ASSIR). L’atenció sani-
tària anirà a càrrec d’un total d’onze 
professionals amb dos metges de famí-
lia, un pediatre, un odontòleg, tres in-
fermeres, un auxiliar d’infermeria, una 

llevadora, un zelador i un administra-
tiu. Les instal.lacions estan formades 
per una àrea de medicina general amb 
tres consultes, tres més d’infermeria i 
una sala d’espera; una àrea de pedia-
tria formada per dues consultes, dues 
més d’infermeria i una sala d’espera; 
una àrea polivalent amb una consul-
ta d’odontologia, una sala de treball 
d’odontologia, dues sales polivalents i 
una sala d’espera; una àrea d’atenció 
continuada amb una consulta, una sala 
de tractaments, tres boxs polivalents i 
una sala de presa de mostres; una àrea 
d’educació sanitària; una àrea de per-
sonal; una àrea d’emmagatzematge, i 
una àrea d’instal.lacions.

El conseller de salut s’ha trobat a les 
portes del cap amb una cinquantena 
de manifestants en contra de les reta-
llades sanitàries amb pancartes i xiu-
lets que no han parat d’increpar-lo fins 
que ha acabat la inauguració del nou 
centre d’atenció primària de l’Aldea.

El conseller i l’alcalde descobrint la placa.



La Fira de l’Arròs i el Comerç es clausura 
amb una afluència de 9000 persones
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Diumenge 15 d’abril a les 21.00 h la 
Regidora de Comerç de l’Ajuntament 

de l’Aldea clausurava la VIII edició de 
la Fira de l’Arròs i el Comerç de l’Aldea 
amb un augment de visites respecte als 
visitants de l’any passat, passant dels 
8.000 fins als 9000 d’enguany.

Estela Estorach, Regidora de Comerç: 
“Malgrat les inclemències del temps es 
va poder realitzar el bateig de la geganta 
en una gran assistència per part de la po-
blació, i ahir en molt de vent es van poder 
realitzar les exhibicions eqüestres,que 
teníem preparades. També molta expec-
tació amb l’especial Veuetes que tenien 
preparat l’equip d’Antena Aldaia i de 
l’Escola Bressol amb els menuts de la 
llar d’infants realitzant el programa en 
directe des de l’estand d’Antena Alda-
ia. La participació de visitants ha estat 
molt significativa en la VIII Fira, perquè 
ha augmentat dels 8000 de l’any passat 
fins als 9000 d’enguany. Estem  molt 
contents tan per la participació de la gent 
com pels expositors, ja que hem omplert 
el pavelló un any més. Esperem que l’any 
que ve sigui com aquest o millor.”

Una fira amb moltes activitats, com la 
concentració de boixets,exhibicions de 
body combat ,batuka i ball, exhibicions 
de vols en helicòpter indoor,bateig de 
la geganta Maria Aldea,tallers  de cuina 
amb arròs o exhibicions eqüestres.

Quant a vendes els productes locals i 
de la terra han superat als d’artesania i 
productes tèxtils.

Visitants de la Fira. Entrega de detalls als comerços.

Taller de cuina amb arròs Trobada de boixets.

Obert d’escacs. Especial veuetes.

Naix una nova aldeana
Dissabte 14 d’abril a les 17.00 h te-

nia lloc el naixement de la companya  
del nostre gegant Josep Ramon. Maria 
Aldea va ser batejada amb presencia de 

les colles geganteres d’Alcanar, Vinaròs, 
La Ràpita, Tortosa, Camarles, Benicarló i 
la colla gegantera de l’Aldea.La planta-
da de gegants finalment tenia lloc dins 
del pavelló ,degut al mal temps no  es 
podia realitzar la cercavila de gegants i 

dolçainers pels carrers de la població, i 
la ballada tenia lloc a l’escenari del pa-
velló poliesportiu.

Pep Escudier, membre de la Colla Ge-
gantera de l’Aldea: ”Amb la geganta ha-
víem recollit l’opinió de la gent per donar 
forma a Maria Aldea,ja que representa a 
la dona aldeana, com la carxofa que re-

presenta a l’Aldea. 
Tot s’ha decidit 
popularment,tan 
pel facebook, com 
per la pàgina del 
Casal de Joves. La 
trobada ha estat 
un èxit total,sabem 
que fa poc que hem 
començat ,cos ta 
molt arrancar,però 
ara que temin al 
Josep Ramon i la 
Maria Aldea hem 
de fer la colla gros-
sa, passeu a apun-
tar vos pel Casal 
del Joves.”Maria Aldea i Josep Ramon.



21 d’abril: Inauguració de l’Ajuntament vell
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Dissabte 21 d’abril per commemorar  la segregació del 
nostre poble es va procedir a donar els premis  del  
VI concurs literari i artístic, seguit de la pujada de la 

senyera acompanyada per la Banda de Música Verge dels 
Prats. Després d’aquests actes es va rebre al sr. Francesc 
Blanch al Saló de Plens. I per a finalitzar els actes es va 
inaugurar l’Ajuntament Vell recent rehabilitat, allí un cop 
tallada la cinta, vam escoltar els parlaments del  Regidor 
Simon Falcó, l’alcalde Dani Andreu i el sr. Francesc Blanch 
i Bayo primer Alcalde de l’Aldea, persona convidada per  a 
inaugurar l’Ajuntament Vell. 

Amb la tallada de la cinta i la descoberta de la placa 
commemorativa, 29 anys d’història quedaran al servei de la 
cultura de la població,a un local totalment rehabilitat, amb 

les ultimes tecnologies mediambientals, amb una sala per 
audicions, una per exposicions,una sala museu dedicada 
al arròs i al seu conreu o arxiu de fotografies històriques, 
són algunes de les noves estàncies del rejovenit Ajunta-
ment Vell.

Les obres d’arranjament de l’Antic Ajuntament de L’Aldea 
han estat finançades pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Ca-
talunya i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER). Un dia molt especial i emotiu per als aldeans, 
que 29 anys després continuen celebrant el que un grup de 
valents van aconseguir; segregar a l’Aldea de la veïna po-
blació de Tortosa, per començar a  forjar una història d’un 
poble, una història que Tortosa es negava a donar fins  que 
el 21 d’abril de 1983 es va aconseguir.

Tall de la cinta. Descoberta de la placa.

Hissada de bandera.
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Selecció de les obres guanyadores del
VI Concurs Literari i Artístic 21 d’bril 

Premi Prosa 
1r premi: Un mal dia el pot tenir qual-
sevol, autor Rafel Duran Pino, l’Aldea.

Premi Poesia 
1r premi: Per la crinera del Cel, mirant, 
obra d’Anna Ralda Bas, La Sénia.

Premi Pintura General
1r premi: L’Ametller en Flor, obra Pep 
Casals Compaño, Amposta.

2n premi: Fruit de la terra, Ricard Te-
rraza Llastarri, Barcelona.
3r premi: Ermita de l’Aldea, Juan Fran-
cisco Borras Bergés, L’Aldea.

Premi Pintura General local
1r premi: Ullals de Baltasar, obra de 
Juan Fco. Borras Berges (L’Aldea).

Premi Pintura Categoria Jove
(dos primers premis) 

1r premi: El far, Oscar Mateo García, 
dibuix lliure.
1r premi: Gefté Miguel, Col.legi 
MªGªCabanes 5e.

Premi Fotografia
1r premi  Local: Posta de Sol Riumar, 
Seto Gallego Peransi, l’Aldea.
1r premi General: Pont d’Amposta, Abel 
Borras García, de L’Ametlla de Mar.

Premiats al concurs literari i artistic.

Signatura al llibre d’honor.
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2a diada de les Torres de l’Aldea
La Regidoria de Turisme i Joventut de l’Ajuntament de 

l’Aldea, organitzava el diumenge 29 d’Abril, la segona 
Diada de les Torres de l’Aldea.

Míriam Ferrando Regidora de Turisme i Joventut: ”Hem 
celebrat  l’activitat de promoció  les torres de guaita de 
l’Aldea,que implicava a  tota la comunitat educativa amb 
activitats adreçades per als xiquets i xiquetes.

Després del recorregut amb bicicleta per les torres del ter-
me de l’Aldea, tenia lloc els Jocs Tradicionals del Delta i Ta-

ller ”Els colors del Delta” a càrrec de l’Escola  del Parc Na-
tural del Delta de l’Ebre, la Ballada dels Gegants de l’Aldea i 
presentació dels Caps Grossos realitzats al Casal de Joves, el 
Dinar Popular,l’Actuació dels Tabalers de la Colla de Diables 
d’Aldaia i es finalitzava la diada de les torres amb  Activitats 
per als nens  La 2ona diada de les Torres  s’organitza des de 
la Regidoria de Turisme i Joventut de l’Ajuntament de l’Al-
dea amb la col·laboració d’Antena Aldaia, Casal de Joves, 
Diables d’Aldaia i la Colla Gegantera de l’Aldea. 

Ballada de gegants i presentació de cap grossos.Actuació dels Tabalers d’Aldaia de la Colla de Diables.

2a diada del
Medi Ambient
La Regidoria de Medi Ambient i  la 

Regidoria de Pagesia l’Aldea van 
organitzar per segon any consecutiu  
el passat diumenge 25 de març  la 
2ona Diada del Medi Ambient. En-
guany igual que l’any passat els alum-
nes dels 3 col·legis aldeans: Mª Garcia 
Cabanes,  21 d’Abril i escola Bressol 
del Delta  col·laboraven amb la plan-
tada dels xops. Un total de 70 arbres 
confeccionaven una Diada per que els 
aldeans es consciencien de la impor-
tància de reciclar i de la regeneració 
d’espais naturals, com el camí del Xo-
peral de l’Ermita de l’Aldea.

3 tombs
Diumenge 18 de març 

es va organitzar a l’Al-
dea els Tres Tombs. Amb 
moltes ganes i il·lusió els 
cavallistes del poble jun-
tament amb la Regidoria 
de Cultura de l’Ajunta-
ment de l’Aldea  van pre-
parar aquest dia, que va 
començar amb l’esmorzar 
i seguidament la desfi-
lada per tot el poble de 
carros i cavalls. Va donar 
la sortida Mossèn Alfonso que va fer la 
benedicció als cavalls a l’Ajuntament i 
d’allí van anar desfilant, primer pel barri 

de l’Hostal i després pel barri de l’Es-
tació arribant un altre cop a la part de 
darrera de l’Ajuntament, a on es va ob-

sequiar als participants. Val a dir que la 
participació de carros i carretes i cavalls 
va continuar sent massiva. S’ha d’agrair 
la participació dels col·laboradors, Pubi-
lles, Pubilletes i Hereus.  

Fotos cedides per Diego Meca
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El Club Patí L’Aldea
a Cambrils

Els dies 21 i 22 d’abril, tingué lloc 
el Campionat Territorial Cadet i Ju-

venil de patinatge artístic a Cambrils. 
Pel que fa a la categoria cadet, Elisa 
Tomàs, del Club Patí l’Aldea, es va 
proclamar campiona territorial. Altres 
patinadores aldeanes participants en 
aquesta categoria foren Alba Martín i 
Joana Fabra del CP l’Aldea; En la ca-
tegoria Juvenil femení, Zaida Ardit del 
CP l’Aldea va ocupar el primer lloc del 
podium, així com la seva companya de 
club, Núria Gas, la qual es va classi-
ficar en segon lloc. Júlia Ferrando del 
CP l’Aldea va obtenir la 4a posició, 
classificant-se així per al Campionat 
de Catalunya. 

Una altra patinadora aldeana partici-
pant en aquesta categoria va ser Gènia 
Vidal del CP l’Aldea, quedant en 9na 
posició. En la modalitat juvenil mascu-
lí, Marc López del CP l’Aldea va acon-
seguir la 3a posició. 

Yago Gavilán, Millor Esportista de l’Any 2012
400 persones assistien enguany a la 

VIII edició de la Festa de l’Esport 
Aldeà, Yago Gavilán del Club Nàutic 
Amposta s’emportava el premi al millor 
esportista de l’any Aldeà, en una gala 
carregada d’actuacions de patinatge, de 
balls de saló, d’arts marcials extremes 
i de balls de batuka. Els assistents que 
omplien les grades del pavelló poliespor-

tiu s’ho van passar molt bé durant tot el 
transcurs de la gala. Dani Andreu Alcalde 
de l’Aldea ,Pere Panisello President del 
Consell Esportiu del Baix Ebre,Yolanda 
Tomàs Regidora d’Esports, i la resta de 
Regidors de la corporació municipal eren 
presents a Gala en que es premiava l’es-
forç general dels esportistes aldeans. 
Des de la Regidoria  d’Esports de l’Ajun-
tament de l’Aldea, us adjuntem la relació 
detallada dels premiats.

C.F.S. Faraons: Premi al reconeixement 
a entitats; Grup Show Club Patí l’Aldea: 
Premi a la projecció esportiva; José Ferré 
Montesó, Thomas Sentís Sanchez, Jo-

aquim Bru Rullo, Josep Sanz Gallego,  
Gemma Lopez Fabra, Eugenio Pons i 
Yago Gavilan Espinós: Premi a la Cons-
tància i esforç; Ramon Gas Melich i Ma-
nolo Rastrero Montero: Premi al volunta-
ria; Colla no hi ha coneixement; Madelen 
Bayo, José Montesó Llambrich, Nuria 
Gas Cugat, Júlia Ferrando Blesas i José 
Maria Pujol Perella: Premi al voluntariat; 
Yago Gavilan Espinós: Millor esportista 
de l’any; Club de bitlles, UE Aldeana i 
Club Aeromodelisme: Mencions Espe-
cials a entitats i esportistes; Sebastià 
Beltri Porres: Mencions Especials a tí-
tol pòstum; Maria Cinta Valls Bertomeu, 
Marc Príncep Sanchez i Andres Paez Bri-
nes: Mencions Especials ajuntament.

Yago Gavilán, premi al millor esportista de l’any La regidora d’Esports Yolanda Tomàs. Actuació del Ball de Saló.

L’Esplai 4 Torres una realitat
L’esplai 4 Torres de l’Aldea dels dis-

sabtes és un projecte de la Regidoria 
d’Educació, avalat pel Consell Municipal 
d’Educació, on estan presents els repre-
sentants dels pares i representants dels 
professors dels dos col·legis de primària 
de l’Aldea.

Yolanda Meca, Regidora d’Educació:”El 
projecte naix per iniciativa d’unes perso-
nes del nostre poble que de forma volun-
tària fan un programa destinat a xiquets i 
xiquetes entre 6 i 12 anys. L’objectiu és 
que els infants s’ho passin molt bé fent 
activitats, principalment fent sortides a la 
natura i pel nostre Delta. D`aquesta ma-
nera fomentarem les nostres tradicions 
fent-los participar en actes,festes i esde-
veniments del nostre poble.

Una de les coses a destacar del projecte  
és que dintre de les sortides a la natura 
també podran participar els pares. Des de 
la Regidoria d’Educació vam pensar que 

ens agradaria que els xiquets i xiquetes 
a partir dels 12 fins als 18 anys,  que és 
una edat difícil , tinguin una referència 
en el Casal Jove per poder fer activitats 
sense tindre que sortir de la població i així 
fomentar entre els joves la cultura i les 
tradicions i sobre tot el nostre entorn”.

Una de les sortides que ha agradat molt 
als menuts és la que van realitzar  a l’Er-
mita. Els menuts van pujar a la Torre ,van 
realitzar jocs amb els monitors i Manolo 
Masdeu, Regidor de Pagesia, els va ex-
plicar tot els funcionament de l’arròs des 
que es planta fins que arriba a la taula.

L’esplai es realitza dissabtes de 15.30 
a 18.30 h i amb els 2 dissabtes que por-
ta en funcionament està tenint una molt 
bona acceptació, tan  pel infants per les 
activitats que estan realitzant els moni-
tors voluntaris, com  pels pares per tindre 
una opció d’oci per als seus fills en cap de 
setmana a l’Aldea.
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La investigadora
aldeana Estefania Blanch
al Casal de Joves
La Regidoria de de Cultura organitzava  el passat  divendres  

2 de Març a la Sala de Conferències del Casal de Joves de 
l’Aldea, a les 21 hores, la xerrada a càrrec de la investigadora 
aldeana Esfefania Blanch i des de l’observatori de l’Ebre. Els 
planetes, el perquè ha estat possible la vida a la Terra, o curiosi-
tats sobre el sistema solar  formaven part d’una xerrada més que 
interessant  en la que la Estefania Blanch  esvaïa les inquietuds 
dels assistents a la xerrada.

Sorteig realitzat el diumenge 15 d’abril a l’estand VIII Fira de 
l’Arròs i el Comerç:

• Lot 1: (Farmàcia Araceli) atorgat a Jose Maria Brull de l’Aldea.
• Lot 2: (Modes Armengol) atorgat a Pepi Sanchez de l’Aldea.
• Lot 3: (Kiosk del Xoco) atorgat a Jose Arques de l’Aldea.
• Lot 4: (Sabates i joguines Merce) atorgat a Cayetano de LLigallo.
• Lot 5: (Decorestil) atorgat a Rosa Maria Muela de l’Aldea.
• Lot 6: (Nova Joia) atorgat a Cristina Garcia de l’Aldea.
• Lot 7: (Perruqueria Anna Stils) atorgat a Maria Jose Blanch 
de l’Aldea.
• Lot 8: (Farmàcia Victoria Gimeno) atorgat a Amador Peguero-
les de l’Aldea.
• Lot 9: (Alegre Sports) atorgat a Mercedes de l’Aldea.
• Lot 10: (Daberva i Flors Lidiana) atorgat a Rosaura Casanova 
de Deltebre.

Relació premiats lots regal 
Associació L’Aldea Comercial

Dimecres, 28 de març, a les 10 h., a l’Ajuntament de l’Al-
dea, ha tingut lloc l’acte de lliurament de les acreditacions 

a tots els empresaris turístics que han superat el curs “Atendre 
un punt d’informació del Parc”. Aquest curs forma part del 
programa d’actuacions de la Carta Europea de Turisme Soste-
nible al delta de l’Ebre. Concretament, fa referència a l’acre-
ditació d’empreses turístiques que, de forma voluntària i que 
compleixin els principis de la Carta, desitgin certificar-se com 
a punt d’informació del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

 A l’acte de presentació ha assistit l’alcalde de l’Aldea, 
Dani Andreu, el director del Parc Natural del Delta de l’Ebre, 
Francesc Vidal, el director dels serveis territorials del DAAM a 
les Terres de l’Ebre, Pere Vidal, i el president de l’Associació 
d’empreses de serveis i activitats turístiques del Delta, Joan 
Capilla.

 Al curs es van inscriure 27 alumnes, que corresponien a 
13 empreses i 14 alumnes a títol individual. Tots han superat 
el curs.  Amb aquestes 13 noves acreditacions ja són 73 les 
empreses que actuen com a punt d’informació del Parc.

Nova acreditació 
d’empreses turístiques 
del Delta com
a punt d’informació del
Parc Natural

Dissabte 28 d’abril des de la Regidoria de Cultura i com 
altres anys es va fent s’ha celebrat la diada de Sant Jordi 

amb un recital poètic a càrrec de Poetes de l’Ebre.
Aquest any fent ús per primer cop de la rehabilitació de 

l’Ajuntament Vell s’ha volgut recitar allí aprofitant la sala de 
conferències. A les 19 hores començàvem el recital. Un reci-
tal ple d’emocions i d’unes poesies que t’arriben al cor, sobre-
tot la manera que cada escriptor les interpreta, un seguit de 
poesies i poemes que ens va fer passar l’estona molt ràpid.

Val afegir que pel bonic del recital ben poca gent del poble 
ho va poder gaudir, esperem que al proper recital hi hagi més 
participació. 

Recital Poètic 2012

V diada de l’Arròs, 
Col i Fesols
Diumenge 6 de maig des de la Regidoria de Festes de 

l’Ajuntament de l’Aldea es va organitzar la V diada de 
l’Arròs, col i fesols i com cada any des de la Regidoria de Tu-
risme es va organitzar les jornades gastronòmiques. Aquesta 
diada amb 1200 assistents va estar clausurada per la Ron-
dalla de l’Aldea acompanyada per les balladores i balladors 
de jota que tenim al poble. Un dia per poder gaudir amb la 
gent del poble ja que és una menjada popular, on aquest any 
el preu s’ha pujat  a 5 euros per a poder descomptar-se de la 
invitació de Festes. Imatge d’arxiu cedida per Neus Favà.


