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L’Ajuntament concedirà beques per la compra dels llibres escolars 

Davant el nou curs escolar, l’Ajuntament ha aprovat una 
sèrie d’ajudes per als pares i mares dels alumnes del 
col·legi CRA Riu d’Albaida d’El Palomar. Esta bonificació 
suposa una empenta per les economies domèstiques 
afectades per la conjuntura actual de crisi. Així, tots els 
que vulguen acollir-se a esta ajuda de 30 euros per alum-
ne hauran d’emplenar la sol·licitud a l’Ajuntament i ad-
juntar la factura dels llibres al seu nom i el número de 
compte on vulguen cobrar esta ajuda. 

L’Alcalde formarà part de l’equip 
d’assessorament del president de la 
Diputació de València 

Es renova la 
plaça de Jutge 
de Pau                   
d’El Palomar 

 

Tot el qui vulga ac-
cedir a la plaça de 
Jutge de Pau de 
l’Ajuntament d’El 
Palomar podrà 
sol·licitar-ho pre-
sentant la instancia 
a l’Ajuntament 
abans del 20 de 
setembre. El càrrec 
és per un període 
de 4 anys i per ac-
cedir a ell s’han de 
complir els se-
güents requisits: 
ser ciutadà espa-
nyol, major d’edat, 
estar en ple dret 
dels drets civils, no 
estar condemnat 
per delit i no estar 
incapacitat o tindre 
in compat ib i l i ta t 
per desenvolupar 
les funcions del 
càrrec. 

A l’acceptar el càrrec deixa de percebre sou de l’Ajuntament 

Després de les elecci-
ons locals i autonòmi-
ques es va nomenar 
president de la Diputa-
ció de València l’Alca-
lde d’Ontinyent Jorge 
Rodríguez, qui ha vol-
gut comptar amb l’A-
lcalde d’El Palomar, 
Jordi Vila, com assessor 
personal. A partir d’ara, 
l’Alcalde d’El Palomar 
formarà part del perso-
nal eventual de la Dipu-
tació de València for-
mant part de l’equip de 
treball directe del Pre-
sident de la Diputació. 
Este nou càrrec suposa 
que deixa de formar 
part del planter de per-
sonal de l’Ajuntament i 
deixa de percebre el 
sou. 
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Finalitzen les activitats d’estiu 
Després d’un mes d’intens treball s’ha posat el punt i fi al curs 
de Natació i a l’Escola d’Estiu amb un gran festival de fi de curs i 
una exhibició de natació. D’altra banda, l’Escola d’Estiu tornarà 
des de l’1 fins el 9 de setembre. Els interessats en matricular els 
seus/les seues fills/es poden presentar la sol·licitud a                       
l’Ajuntament fins el 24 d’agost. 

Es rehabilita 
l’accés original al        
Amb una ajuda de la Diputació de 
València de 35.000 euros, l’Ajunt-
ament d’El Palomar ha restaurat 
l’accés original al Castell de Carrí-
cola per la muralla noroest amb la 
col·locació d’unes pasarel·les d’a-
lumini que faciliten l’entrada al 
recinte per esta part. Esta és una 
de les últimes actuacions efectua-
des i que suposa un nou impuls 
per a este atractiu turístic. 

L’Ajuntament contracta 
dos nous operaris 

L’Ajuntament ha contrac-
tat a dos nous treballadors 
gràcies al Pla d’Ocupació Conjunta de les Administracions Pú-
bliques. Ambdós estan a mitja jornada durant dos mesos i el 
seu sou està sufragat per l’Ajuntament d’El Palomar (900 eu-
ros), la Diputació de València (900 euros) i la Generalitat Valen-
ciana (900 euros). A la selecció realitzada pel SERVEF van eixir 
16 candidats possibles, dels que 13 van renunciar a ser con-
tractats. Dels 3 restants que van mostrar la seua conformitat es 
van seleccionar dos persones que formen part de la quadrilla 
municipal. Les persones contractades en esta ocasió han estat 
Dylan Naskov i Sonia Milla Montagud.  
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Propostes per al nou curs 2015-2016 

Si vols exercitar el teu cos estirant cada múscul treba-
llant cada engranatge del teu cos per tornar-li la seua 
funcionalitat i traure-li el màxim rendiment estes són 
les teues classes. Tots els dilluns i dimecres, de 20 a 21 
hores, Salut Calabuig ofereix classes de pilates. Si estàs 
interessat/da, apunta’t a l’Ajuntament d’El Palomar. 

Curs d’anglés per a tots els nivells 

Després de l’experiència del darrer curs, 
Reme Tolsà torna a oferir-te el les seues 
classes per què aprengues anglès de ma-
nera dinàmica i divertida. Si estàs interes-
sat o vols que el teu/la teua fill/a conega 
este idioma, acudeix a la reunió informati-
va que tindrà lloc el 15 de setembre a les 
19:30 hores al Saló Multiusos. Come on! 

Classes de Pilates 

Classes d’Aeròbic 

Els dimarts i dijous de cada setmana, des de les 19:30 
fins les 20:30 al gimnàs municipal es donen classes  
d’aerobic per posar-se en forma. Si estàs pensant en 
mantenir la línea al mateix temps que et diverteixes, 
no t’ho penses més i apunta’t a l’Ajuntament d’El Palo-
mar. 

Classes de ball 

La teua passió sempre ha estat 
ballar? Sents la música i els 
teus peus van sols? Donçs 
atrevis-te i no pares de ballar 
tot tipus de ritmes amb les 
classes de ball d’Ilu. Diferents 
estils musicals i de ball t’es-
peren a estes sessions amb les 
què a més d’aprendre a ballar 
et divertiràs d’allò més be. Si creus que tu sí que vals, 
apunta’t a l’Ajuntament d’El Palomar. Hi ha per a totes 
les edats (zumba, ballets, estil xica, esportiu...) i per a 
tots els estils. 

 

Crea tu mateix  

Les Ames de Casa t’es-
peren tots els dime-
cres de 17 a 19 a La 
Sala per ensenyar-te 
l’art d’elaborar les te-
ues pròpies creacions. 
Si sempre t’ha agradat 
cosir, fer bolillos, punt de creu, gantxi-
llo… i tot tipus de meravelles amb les 
teues mans, ara tens l’oportunitat d’ap-
rendre encara més. Si estàs interessat, 
acudeix els dimecres a la cita. 

 

Classes de Chi-Kung 

Beneficiat dels avantatges de practicar Chi-Kung i mi-
llora el teu estat físic, mental i interi-
or. Ara ho pots fer amb les classes 
de Chi-Kung que s’imparteixen al 
gimnàs municipal tots els dimecres, 
de 19:30 a 20:30. Incrementa la teua 
salut i forma física i ajuda al teu cos i 
la teua ment a estar sans. 

 

Xerrada al Palomar 

3 de setembre 
Tindrà lloc la xerrada “Estresors psicoso-
cials” a les 19h al Saló Multiusos. En ella 
es parlarà sobre este tipus d’estresors 
que sorgeixen al llarg de les nostres vi-
des, relacionats amb la decepció, els 
conflictes, els canvis que patim en les 
nostres vivències, etc.  

Activa’t amb 
l’Ajuntament 
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Servei de podologia al Palomar 

A partir del 2 de setembre hi haurà 
servei de podologia al local de les 
Ames de Casa (dalt de les oficines mu-
nicipals)  per a tota la gent que estiga 
interessada en cuidar-se els peus. El 
servei tindrà un horari de 9 a 14h i tots 
els que vulguen fer ús hauran de con-
certar una cita a l’Ajuntament o telefo-
nant al 607 742 875 (Paula). 

L’Ajuntament posa a     
disposició de qui ho           
necessite un llit articulat 
L’Hospital Lluís Alca-
nyís de Xàtiva ha do-
nat a l’Ajuntament 
d’El Palomar un llit 
articulat per què puga 
servir a totes aquelles 
persones que ho ne-
cessiten. Per este mo-
tiu, tota aquella perso-
na que estiga interes-
sada en emprar-lo ho 
pot sol·licitar a la Tre-
balladora Social per 
què li se cedisca du-
rant el temps que ne-
cessite. 

La Conselleria de Sanitat regula l’accés universal a l’atenció 
sanitària a la Comunitat Valenciana 

Segons el Decret Llei 3/2015, de 
24 de juliol, l’accés a les presta-
cions d’assistència sanitària serà 
efectiu per aquelles persones 
empadronades en els Municipis 
de la Comunitat Valenciana que 
complisquen amb els següents 
requisits: 
 No tindre la condició d’asse-

gurat ni de beneficiari del 
sistema nacional de salut, 
d’acord amb el que disposen 
els articles 2 i 3 del Reial De-
cret 1192/2012, de 3 d’agost 

 Tindre la condició d’estran-
ger, major d’edat, no regis-
trat ni autoritzat a residir a 

Espanya 
 Acreditar que està empadro-

nat amb residencia efectiva 
en algun municipi de la Com-
unitat Valenciana un mínim 
de 3 mesos 

 No tindre reconegut per l’IN-
SS la condició d’assegurat o 
beneficiar del sistema nacio-
nal de salut, ni tindre possibi-
litat d’accés a cobertura sani-
tària pública per qualsevol 
altre títol i no poder exportar 
el dret de cobertura sanitària 
des del país d’origen o proce-
dència 

 No poder accedir a cobertura 

sanitària en el SNS a l’empara 
dels reglaments comunitaris i 
convenis internacionals exis-
tents en matèia d’assistència 
sanitària 

 Acreditar, per mitjà d’in-
forme social corresponent, la 
impossibilitat de subscripció 
del conveni especial a que es 
refereix el Decret 190/2013, 
de 20 de desembre, del Con-
sell 

Les persones que complisquen 
amb tots estos requisits hauran 
de presentar la sol·licitud espe-
cífica en el centre de salut d’Al-
baida. 


