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L’Ajuntament de L’Aldea celebra l’última sessió ord inària de la legislatura 2015-
2019. 
 
En data 21 de març de 2019 s’ha celebrat la sessió ordinària, última de l’actual 
legislatura on la novetat ha estat la gravació amb vídeo que a partir d’ara és realitzarà 
de totes les sessions plenàries i properament l’emissió en directe del mateix. 
 
Destacar que és va aprovar per unanimitat el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de L’Aldea 
entre les dones i els homes on la Sra. Zapater, del grup municipal de PdeCAT, va 
destacar que el seu grup donarà suport a tots els Plans que és realitzin envers les 
polítiques d’igualtat. 
 
En el punt 5è de l’ordre del dia, és proposa l’aprovació del PL’A MET 7 per a l’exercici 
2019, per tal de donar ajudes a les empreses de nova creació i per a fomentar la 
contractació de nous treballadors. L’Alcalde, Sr. Daniel Andreu, fa esment a que s’han 
subsanat, tal i com es va acordar a l’anterior ple ordinari, de  una sèrie de requisits per 
tal d’afavorir a l’obtenció d’aquestes ajudes. La Sra. Zapater proposa que es modifiqui 
un requisit per tal d’afavorir als empresaris que contractin nous treballadors. El Sr. 
Alcalde està totalment d’acord amb l’aportació de la Sra. Zapater i es compromet a 
afegir aquesta modificació a les bases el PL’A MET 7. 
 
Tota seguit s’aproven les propostes d’aprovació dels dies que es faran actes taurins 
durant el 2019, incloent les Festes de l’Ermita, Festes del Barri de l’Hostal, Festes del 
Bari de l’Estació i Festes Majors. El Sr. Gilabert, Regidor de Festes, exposa que a 
conseqüència de les moltes peticions populars per recuperar els actes taurins a les 
festes dels barris, han cregut convenient treballar per recuperar aquesta tradició i 
aconseguir realitzar un bou capllaçat a les festes del barri de l’Hostal i del barri de 
l’Estació. 
 
Seguint l’ordre del dia, s’aprova el pla de delimitació plànol de delimitació de les 
mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de L’Aldea, de tots els 
terrenys que es trobin en terrenys forestal o dins la franja de 500 metres de distància 
d’aquests. 
 
 
Es va acordar per unanimitat, proposar per quatre anys més, al Sr. José Fernando 
Rico i Castaño per a exercici de Jutge de Pau de l’Ajuntament de L’Aldea. 
 
Els grup d’ERC i PdeCAT van subscriure dues mocions: de rebuig al projecte del 
macro abocador que es pretén construir al municipi de Riba-Roja d’Ebre i  per la 
defensa i protecció del sector citrícola europeu. Totes dues van ser aprovades per 
unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 


