
     

 

 

 

 

 

 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat   1 

Resum de la sessió plenària ordinària celebrada en data vint-i-dos de març de 
dos mil divuit.  
 
El Ple de l’Ajuntament de L’Aldea en sessió ordinària celebrat en data vint-i-dos de 
març de dos mil divuit va aprovar la valoració individualitzada de cadascun dels 
immobles objecte d’expropiació relatius als terrenys ocupats antigament per l’anterior 
traçat de la via fèrria en el seu pas pel terme municipal de l’Aldea de la Línia València-
Tarragona, en el qual apareix com a subjecte expropiat l’entitat Administración de 
Infraestructuras Ferroviárias (ADIF), tramesa per aquesta en data 31 de gener de 
2018, de tot el que es desprèn un valor total de l’expropiació en 448.684,70 €.  
 
L’Alcalde puntualitzava que no tant sols era l’adquisició dels terrenys de l’antiga via 
fèrria, sinó tots els immobles pertanyents a ADIF com són els magatzems i el moll de 
càrrega enfront de l’antiga estació de tren, els habitatges familiars situats al costat de 
la plaça Estació, els terrenys de l’actual Plaça Estació i l’emblemàtic edifici de l’Antiga 
Estació de tren que des de fa molts anys utilitza l’Associació de Dones. 
 
Gràcies al superàvit del Pressupost Municipal 2017 ha estat possible efectuar la 
despesa per adquirir els terrenys que quedaran per sempre a disposició del nostre 
municipi. 
 
També en aquesta sessió plenària ordinària es van aprovar inicialment les bases per a 
la concessió d’ajudes a la gent gran per al pagament de la taxa d’escombraries i, com 
cada any, les bases per a les ajudes econòmiques municipals, destinades a fomentar 
la posada en funcionament de noves activitats industrials o comercials a la localitat i 
fomentar la contractació de nous treballadors al municipi de l’Aldea, Pla Municipal 
d’Empresa i Treball PL’A MET en aquest cas és ja el número 6, continuant amb les 
polítiques de creació de treball i promoció econòmica de L’Aldea. 
 
En els punts sisè i setè de l’ordre del dia es va aprovar un conveni amb SOREA SAU 
per tal de crear un Fons de Solidaritat adreçat al col·lectiu de persones en risc 
d’exclusió social amb l’objectiu de contribuir a superar dita situació, amb una dotació 
de 1.000 euros anuals i, el protocol per tal trobar solucions a les situacions de pobresa 
energètica, i poder garantir el servei d’aigua a totes aquelles persones i famílies que es 
trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica i/o en risc d’exclusió residencial. 
 
Seguint l’ordre del dia és van aprovar els dies que es realitzaran actes taurins durant 
les Festes Majors 2018 i les Festes de l’Ermita 2018. En aquestes es mantindrà el bou 
capllaçat el qual recorre tot el camí del “Xoperal” fins a l’Ermita i s’incorpora un acte 
taurí al finalitzar aquest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


