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L’Ajuntament prepara un Pla          
d’Emergència per al bon                      
funcionament de les Festes del Xop 
Les Festes del Xop suposen, per a la majoria 
dels veïns i veïnes de la localitat, una alteració 
de la normalitat que, moltes vegades i sense 
saber-ho, fa que ens trobem amb situacions 
que, donada la seua anomalia, poden provo-
car problemes afegits als que patim tots dia a 
dia. Per esta raó, l’Ajuntament d’El Palomar ha 
posat en marxa un Pla d’Emergència de cara a 
estes festes perquè es complisquen les previsi-
ons amb el menor índex de riscos, perills, acci-
ons que suposen incidents, etc, i poder preve-
nir i pal·liar desgràcies personals, reduir danys 
que puguen existir i incrementar els esforços 
per mantindre un nivell òptim respecte a la 
qualitat de vida i a la seguretat, a través dels 
serveis públics. Per desenvolupar este Pla d’E-
mergència es necessiten varies persones, pel 
que tots aquells que vulguen participar en ell 
poden acudir a l’Ajuntament i deixar les seues 
dades per tindre’ls en compte. 

Els Festers del Xop 2014     
regalen un llibre per anotar 
la Crònica de la festa 

Els Festers del Xop 2014 han regalat un llibre de Crònica de la Fes-
ta del Xop a l’arxiu parroquial, on es guardarà a partir d’ara. En ell 
s’anotaran els festers que ixen, les anècdotes de la festa, els inci-
dents, les curiositats, els canvis produïts i tot allò que resulte inte-
ressant i rellevant plasmar en paper. D’esta forma totes aquelles 
històries que van passant de boca en boca quedaran recollides en 
esta Crònica que reflectirà tots estos detalls. 
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Es liquida el pressupost de 2014 

Campanya de vacu-
nació de gossos  

El 11 de maig a l’Ajunta-
ment vell tindrà lloc la cam-
panya de vacunació de gos-
sos anual des de les 19:30 
fins les 20:30. 

Qüestació del càncer  Este diumenge 19 d’abril tindrà 
lloc la qüestació del càncer. Des de 
les 11 fins les 13h estaran les vo-
luntàries de l’Associació Contra el 
Càncer a la plaça Constitució per 
recollir l’ajuda de totes les perso-
nes que vulguen col·laborar en 
esta iniciativa. 

Al passat plenari de 25 de març es va  donar 
compte de la liquidació del pressupost de 2014, 

el resultat del qual es pot resumir amb la se-
güent taula: 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
Drets reconeguts nets            (+) 812.410,29 
Obligacions reconegudes netes                         (-) 981.961,79 

Resultat pressupostari         - 169.551,50 

Ajustos               Crèdits 
finançats amb RT per a despeses generals                      (+) 145.435,13             
Desviacions de finançament negatives de l’exercici                    (+) 0,00 
Desviacions de finançament positives de l’exercici                     (-) 0,00 

Resultat pressupostari            - 24.116,37 

ROMANENTS DE CRÈDIT 
Els romanents de crèdit en la liquidació del Pressupost de despeses totalitzen la xifra de 36.827,22 euros. Aquells 
que tenen el finançament afectat resulten d’incorporació obligatòria a l’exercici següent. 

 
ROMANENT DE TRESORERIA 
Fons líquids en la tresoreria en fi exercici           (+) 61.001,41 
Drets pendent de cobrament:                                      (+) 340.889,96 
 De pressupost d’ingressos. Corrent  (+) 350.497,97 
 De pressupost d’ingressos. Tancats  (+) 170.132,84 
 D’Operacions no pressupostàries      (+) 1.211,94 
 Cobraments Pendents d’aplicació   (-) 180.942,79 
Obligacions pendents de pagament          (-) 215.583,74 
 De pressupost de despeses. Corrent           (+) 75,38 
 De pressupost de despeses. Tancats    (+) 12.491,84 
 D’operacions no pressupostàries  (+) 204.676,72 
 Pagaments pendents d’aplicació       (-) 1.660,20 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL             186.317,63 

 Saldos de dubtós cobrament           (-) 42.235,30 
 Excés de finançament afectat                     (-) 0,00 

ROMANENT DE TRESORERIA DESPESES GENERALS           144.082,33 
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L’Ajuntament renova 
el mobiliari urbà 

Els parcs municipals del 
Palomar han vist incre-
mentats els seus colum-
pios gràcies a una ajuda 
de la Diputació de Valèn-
cia, que ha atorgat a l’-
Ajuntament un total de 
9.000 euros que s’han 
invertit en mobiliari urbà. 
El Consistori ha adquirit 
una sèrie de columpios 
bio saludables que ins-
tal·larà progressivament 
als diversos parcs amb 
l’objectiu de fomentar 
l’exercici a l’aire lliure. 
 
Papereres per recollir els 
excrements dels gossos 
Donades les repetides 
queixes dels veïns, l’A-

untament ha adquirit papereres per recollir els excrements dels 
gossos en les que els propietaris dels animals podran trobar bor-
ses i dipositar-les una vegada emprades. Estes papereres seran 
instal·lades al llarg del casc urbà i amb elles es vol fomentar la 
consciència cívica entre la ciutadania, fent d’El Palomar un poble 
més net amb l’ajuda de tots. 

 

 

Maig arriba carregat d’activitats al Palomar 
El Palomar acollirà el mes de Maig una sèrie d’a-
ctivitats per a tots els públics. La primera d’elles 
anirà destinada als més menuts, que podran gau-

dir d’una Gymkana a la Font de Sis el divendres 

8 de maig a les 19h. El 9 de maig, en plenes fes-
tes del Xop a la Verge dels Desemparats, els ve-
ïns i visitants podran descobrir els encants del 
Palomar amb la ruta inclosa dins del programa 

Entre Comarques. L’eixida serà a les 10:30h 

des de l’Ajuntament i el preu per participar serà 
de 3 euros. 
    D’altra banda, el 23 de maig a partir de les 11h 

tindrà lloc al poliesportiu una sessió de Natur 
Balance en la que es podrà practicar ioga, pila-

tes i tai-txi. Per apuntar-se ho poden fer a les ofi-
cines municipals. 

El Palomar compta 
amb 4 abonaments 
per gaudir de 
l’Orquestra Simfònica 
Caixa Ontinyent 

El Palomar comptarà a partir 
d’ara de 4 abonaments per 
disfrutar de les actuacions 
de l’Orquestra Simfònica 
Caixa Ontinyent. Aquelles 
persones que vulguen gaudir 
d’una actuació podran acu-
dir a per ells a l’Ajuntament. 
En cas de haver més de 4 
interessats es sortejaran en-
tre tots ells per eixa actuació 
en concret. 
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Les festeres del Xop 2015       
celebren la Fira d’Abril 

L’Escola de Pasqua, lloc de diversió 
per als més menuts 

L’Escola de Pasqua 2015 ha finalitzat amb el inici 
de les classes escolars i, encara que ha estat cur-
ta, són moltes les activitats realitzades pels seus 
alumnes. Per tan sols 1 euro l’hora, els menuts  

que han assistit han pogut gaudir d’uns matins 
plens de rialles, diversió, música, manualitats, 
eixides a l’aire lliure, tallers i jocs junt als seus 
amics.  

La Font de Sis, punt d’encontre dels dies de Pàsqua 
Estos dies de festes de Pasqua, tant el càmping com 
l’àrea recreativa han gaudit d’una gran assistència 
de gent que ha emprat les instal·lacions d’este pa-
ratge i que ha pogut disfrutar del bon temps i la 
tranquil·litat que ofereix la Font de Sis. Este èxit afa-
voreix la sostenibilitat del paratge i del personal que 
s’encarrega del seu manteniment. 


