CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA L’ALDEA 2014 ACTA DE LA
REUNIÓ XXXV(35)

DATA: 27 de novembre del 2014
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

-

Sra. Regidora de Participació Ciutadana

-

Tècnica de participació Ciutadana

-

Diables Aldaia

-

Club de bitlles

-

Penya calaixó

-

Fútbol veterans

-

AMPA 21 D’Abril

-

IES Camarles

-

Amics taurins

-

Ass. De jubilats

-

Ass. Musical verge dels Prats

-

Trudisluz

-

Caritas

-

Patronat de l’ermita

-

S.C.R.U.A.

-

Ass. Aldea comercial

-

Aldeana

-

Club Excursionistes

-

Ass. Arts marcials

-

Ass. De faraons

-

Rondalla

-

AMPA MªGª Cabanes

1. Aprovació de l’acta anterior

2- Es passa llista de les entitats allí presents.

3- Té la paraula el sr. Alcalde qui exposa els següents punts:
-

Pla d’ocupació a través del Consell Comarcal

-

Obres a la rotonda, agraint la feina de la brigada, la policia, fomento i el regidor
Simon Falco.

-

Redacció del projecte d’evacuació d’aigües pluvial a la cruïlla de Tortosa

-

La ITV per als tractors els dies 1 i 2 de desembre

-

Els cursets programats de tècniques de venda, inserció laboral, anglès, català,
xarxes socials, informàtica i ESO

-

Dia internacional per la eliminació de la violència de gènere

-

Xerrada a la gent gran sobre el bon ús dels medicaments

-

Classes de tai-txi a l’SCRUA

-

Oferta de publicitat a Antena Aldaia

-

Inici nova activitat d’atletisme

-

Inici nous cursos de tennis

-

Presentació de l’aparador on-line presentat per l’Associació Aldea Comercial

-

Licitació obres Torre de la Candela

-

Licitació obres pista de bitlles

-

Licitació dos parcs infantils, a la Plaça de l’Estació i a la Plaça dels Infants.

-

Licitació aules psicomotricitat al Col·legi 21 d’abril

-

Ajudes Pla’met 1 i 2

-

Plaça auxiliar administrativa per substituir Sara Cervellera

-

Comissió de Serveis tècnic municipal.

-

Reinici obres centre de dia

-

Peticions informe fibra òptica

-

Tanatori

-

Carta representants instal·lacions de festes

-

Noves dependències Serveis socials i Sorea

-

Converses amb ADIF sobre els edificis i terrenys

-

Expedient de la perruqueria

-

Cos de voluntaris

-

Proposta comissió de seguiment N-340

-

Futura senyalització a la cruïlla c/ Estació amb Avda. Catalunya

4.- Elaboració del calendari trimestral d’activitats, per part de les entitats allí presents.
5.-Precs i preguntes.
No hi ha preguntes a realitzar

Es va tancar la reunió, essent les 22.15 h. del dia 27 de novembre de 2014.

