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Resultats de les eleccions municipals i 
autonòmiques 2015 

Les eleccions municipals i autonòmiques de 24 de Maig han 
gaudit d’una participació al Palomar d’al voltant del 90%, 
sent enguany el cens electoral de 506 persones.   

A les eleccions locals, de tots ells van participar 453 per-
sones, el que suposa un 89,53% del cens electoral. A estes 
eleccions, la força més votada a nivell local va ser el PSPV-
PSOE, que va obtindre el 53,39% de recolzament amb 236 
vots. Després Compromís de Palomar va obtindre 170 vots, 
el que suposa el 38,46% del cens. Per últim, el Partit Popu-
lar va obtenir 23 vots, el que suposa el 5,20%. D’altra banda, 
11 vots van ser nuls i 13 vots en blanc. 

En quant a les eleccions a les Corts Valencianes, el nom-
bre total d’electors segons el cens electoral era de 482, dels 
quals van votar 434, el que suposa un 90% de participació. 
De tots ells 12 vots van ser nuls i 4 en blanc. 

Pel que fa als partits polítics, el resultat d’estos comicis 
va ser el següent: Coalició Compromís: Bloc-Iniciativa-Verds 
159 vots; Partit Socialista Obrer Espanyol 115; Partit Popular 
74; Ciutadans-Partit de la Ciutadania 27; Podemos 22; Es-
querra Unida del País Valencià 10;  Partit Animalista Contra 
el Maltractament Animal 6, Moviment Social Republicà 4; i 
Som Valencians 1 vot. 

La constitució del nou Ajuntament tindrà lloc al Ple-

nari del dissabte 13 de juny a les 13:00h, en el que pren-
dran possessió els nous regidors, es constituirà la Mesa 
d’Edat i el nou Ajuntament segons el que dicta el Capítol X 
de la LO 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General. 
A este plenari, igual que a la resta que es celebren, està con-
vidat tot el poble. 
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Per fi el Càmping municipal compleix tots 
els requisits de la Conselleria d’Indústria, 
Turisme i Ocupació 

El Càmping Font de Sis compta ja 
amb tots els requisits que esta-
bleix la Conselleria d’Indústria, Tu-
risme i Ocupació per convertir-se 
en una zona d’estància i allotja-
ment de tres estrelles, el que su-
posa un gran èxit per a esta àrea. 

Per celebrar-ho, l’Ajuntament 
ha organitzat un esdeveniment el 
proper 19 de juny, dia que l’Aulari 
del Palomar CRA Riu d’Albaida tan-
carà les seues portes, motiu pel 
qual l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes ha organitzat un sopar 
de fi de curs al pati de les escoles 
per a tots els xiquets i xiquetes 
junt als seus pares i mares. 

A este sopar de fi de curs 
col·laborarà l’Ajuntament prestant 
les infraestructures i personal amb 
què compta, a més de sufragar les 
despeses dels inflables per als més 
menuts i la música amb la què 
s’amenitzarà la vetllada. 

Tot seguit i per celebrar les tres 
e s t r e l l e s  d e l  c à m p i n g , 
l’Ajuntament ha organitzat junt a 
la Comunitat Educativa una acam-
pada de portes obertes per als 
xiquets i xiquetes que, en compa-
nyia dels seus pares i mares, vul-
guen gaudir d’una nit sota les es-
trelles. Al dia següent i per posar 
punt i fi a esta jornada festiva, hi 
haurà una xocolatada amb mones 
per a esmorzar per a tots els qui 
hagen pernoctat al paratge de la 
Font de Sis. 
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S’inaugura el 
Photo-xop 2015 
El divendres 5 de juny al Saló Multiusos tin-
drà lloc la inauguració del Photo-xop 2015, 
la primera exposició de fotografies de les 
festes del xop. En ella els visitants podran 
conèixer la visió que els membres de l’A-
ssociació Fotogràfica de Carrícola han captat 
d’esta tradicional festa. S’obrirà al públic a 
les 20:00 hores. Després es servirà per a tots 
un vi d’honor. 

Disfruta l’estiu              
ballant al Palomar 

La Font de Sis viu l’estiu 

Canvien els telèfons de l’Hospital 
Lluís Alcañiz 

Per a tots aquells veïns i veïnes que pugen estar 
interessats, se’ls comunica que a partir d’ara els 
telèfons d’este Centre Hospitalari seran els se-
güents: 
 Centraleta Hospital: 96.228.93.00 
 Urgències Generals: 96.228.93.10 
 Consultes externes: 96.228.94.00 

Una nova proposta d’oci arriba al Palomar de la mà 
d’Ilu, que ha organitzat per a este estiu un taller de 
ball en el que podràs aprendre tot tipus de balls i 
que començarà el 8 de juny. Anima’t i apunta’t a es-
tes classes en les que podràs menejar tot el teu cos, 
divertir-te, riure’t i aprendre tot tipus de ritmes. No 
t’ho penses més i vine!  
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Miguel Angel Ibars guanya el premi 
Francisco Giner de Los Rios a millor 
treball docent de la Fundació BBVA 
El passat 16 d’abril es van en-
tregar a Madrid els premis 
Francisco Giner de Los Rios en 
la seua 30 edició, uns guardons 
que reconeixen els projectes 
educatius innovadors que con-
tribueixen a millorar la qualitat 
educativa.  

L’acte, que va estar presidit 
pel president de la Fundació 
BBVA Francisco González i pel 
ministre d’Educació José Igna-
cio Wert, va servir per premiar 
la tasca com a docent de Mi-
guel Angel Ibars, coordinador 
del projecte “Casa Energètica-
ment Sostenible” que va obte-
nir el Premi Especial al millor 

treball o experiència pedagògi-
ca de professor o equip de pro-
fessors, dotat amb 24.000 eu-
ros. En este projecte han parti-
cipat diversos docents i un 
gran nombre d’alumnes del 
centre Cotes Baixes d’Alcoi 
procedents de diversos cicles 
formatius. 

El projecte definitiu és la 
construcció d’una casa de fus-
ta, realitzada per alumnes i 
professors, sostenible energè-
ticament, de 30 m2 de superfí-
cie sobre una solera de 100 
m2. Per a ella es disposa de 
diferents tipus d’energies re-
novables, instal·lacions energè-

ticament eficients i, a més, 
construïda amb materials de 
baix impacte ambiental. Tam-
bé s’ha construït un hivernacle 
en què s’han plantat diferents 
hortalisses i s’han automatitzat 
diferents processos del cultiu. 
Per últim, s’ha dotat d’un punt 
de recàrrega de vehicle elèc-
tric. 

Segons la Fundació BBVA, el 
projecte s’ha premiat per mos-
trar cóm les tecnologies actu-
als permeten la sostenibilitat 
energètica d’un habitatge i per 
ser un laboratori per al desen-
volupament de nous reptes en 
els cursos acadèmics. 


