
Després de les eleccions lo-
cals de 24 de maig s’ha con-
format el nou Ajuntament, 
presidit per Jordi Vila. En la 
nova composició els porta-
veus seran: 
 PSPV-PSOE: Horacio Vidal 

i suplent Jordi Vila 
 Compromís: Joan Sancar-

los i suplent Sergi Martí 
 

D’altra banda es van repar-
tir les regidories entre els set 
regidors de l’Ajuntament, pe-
rò els regidors de Compromís 
únicament van voler acceptar 
la regidoria d’Educació i re-
nunciar a les de Turisme i Me-
di Ambient que se’ls havien 
ofert, sent d’esta forma Joan Sancarlos qui osten-
te la regidoria d’Educació. D’esta forma, la nova 
composició queda de la següent forma: 

 Regidories de Serveis Municipals, Perso-
nal, Urbanisme i Medi Ambient: Jordi Vila, 
Alcalde-President 

 Regidories de Cultura, Benestar Social i Tu-
risme: Eva Soler, Primera Tinent d’Alcalde 

 Regidories de Festes, Es-
ports i Hisenda: Horacio Vi-
dal, Segon Tinent d’Alcalde 
 Regidories de Joventut i 
Enllumenament Públic: Juan 
Manuel Guerrero 
 Regidoria d’Educació: Joan 
Sancarlos 
 
Junta de Govern Local: for-
mada per Jordi Vila com Alcal-
de i Eva Soler i Horacio Vidal 
com a Tinents d’Alcalde. Els 
regidors que no exercisquen 
els seus càrrecs amb dedica-
ció exclusiva o parcial  perce-
bran 100 euros per assistir a 
estes sessions. 
 
Comissió Especial de Comp-
tes: Jordi Vila, Horacio Vidal i 
Joan Sancarlos. Es va acordar 
percebre 50 euros per assistir 
a la Comissió per als regidors 
que no exercisquen els seus 
càrrecs amb dedicació exclu-
siva o parcial. Les reunions 
seran els dimecres a les 10h, 
cada 15 dies. 
 
Plenaris: les sessions plenàri-
es es celebraran l’últim dime-
cres del trimestre natural a 
les 19:00h. Els regidors que 

no tenen cap tipus de dedicació rebran 50 euros 
per assistència.  

 
A més, es va aprovar una retribució mensual 

bruta de 1.600 euros per a la dedicació mínima de 
30 hores setmanals per a l’Alcalde i de 400 euros 
bruts per la dedicació mínima de 15 hores setma-
nals per a la Tinent d’Alcalde. 
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Constitució del nou Ajuntament 
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L’Ajuntament col·labora amb la comunitat 
educativa del municipi 
Amb el tancament del curs, els centres educatius 
van celebrar una gran festa d’acomiadament que 
va reunir tots els xiquets i xiquetes, juntament 
amb els seus pares i mares. Tots ells van compar-
tir un sopar al pati de les escoles, on els menuts 
van poder gaudir d’inflables i de les notes d’un 
grup musical sufragats per l’Ajuntament. Tot se-

guit, els qui van voler van dormir al càmping de la 
Font de Sis a les tendes que l’Ajuntament havia 
muntat prèviament per l’ocasió. Al dia següent es 
va posar el punt i fi a esta jornada amb un esmor-
zar amb xocolata i mones per a tots.  

D’altra banda, també l’Escola de Música va clau-
surar este curs amb una audició musical.  

Es dona el tret d’eixida 
a l’Escola d’Estiu 

L’Escola d’Estiu 2015 ha començat esta setmana 
amb un nombrós grup de xiquets i xiquetes que 
disfrutaran durant els matins d’estiu d’un fum 
d’activitats. Està dirigida per Ilu Policarpo i María 
Durà, a les que acompanyen les becàries del pro-
grama La Dipu Et Beca que han estat selecciona-
des segons la relació adjunta. 

Relació de becats de la Diputació 
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Canvis als bans municipals 

A partir d’ara podran escoltar 
els bans municipals a les 14:15 
hores, avisant amb els tocs de la 
matèria de la que es tracta l’-
anunci. D’esta forma, els tocs 
indicaran el següent: 
 3 tocs: ban de l’Ajuntament 
 2 tocs: ban d’associacions 
 1 toc: ban particular 

Apunta’t al Mòbilban 

A partir d’ara, a més, podràs 
rebre tot el que t’interessa al 
teu mòbil. Sols has d’enviar un 
Whatsapp amb la paraula ALTA 
i el teu nom al telèfon 661 762 
891. Aleshores, estaràs informat 
de tot el que ocorre al teu  mu-
nicipi. 

Donació de sang 

El proper divendres 31 de juliol acu-
dirà al Palomar el personal del Cen-
tre de Transfusió de Sang per recollir 
les mostres de totes aquelles perso-
nes voluntàries. Estaran al Saló Mul-
tiusos des de les 17:30 fins les 20:00 
hores. Per endavant, agraeixen a 
tots la seua col·laboració en esta 
campanya. 

Ames de Casa 
L’associació d’Ames 
de Casa celebrarà el 
proper 4 de juliol el 
sopar de tancament 
d’este exercici amb 
ball, un esdeveni-
ment que tindrà lloc 
a la Font de Sis i que 
servirà per donar el 
tret d’eixida a la no-

va Junta de l’associació. El preu serà de 8 euros per a les sò-
cies i 10 euros per als que no siguen socis. Per apuntar-se ho 
podran fer el 30 de juny de 20 a 22 hores al Saló Multiusos. 

D’altra banda, el 10 de juliol a les 20:00 el metge XXXX 
impartirà una xerrada sobre l’aromateràpia per a totes les 
interessades. 

 

Voluntaris per l’organització de 
la Carrera Popular al Palomar 

 

El proper 18 de juliol tindrà lloc al Palomar una nova 
Carrera Popular que s’inclou al circuit de carreres de la 
Vall d’Albaida. Per poder dur-la a terme de manera cor-
recta es necessita la col·laboració de tot el poble, per la 
qual cosa es convoca a tots els que vulguen col·laborar 
a una reunió el dimecres 15 de juliol a les 20 hores en 
el Saló Multiusos. 
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Alejandro Albiñana guanya el           
primer Campionat de Pàdel local 

S’adequa el parc de l’ermita per al 
gaudiment de xiquets i majors 
L’Ajuntament ha adequat el parc de l’ermita 
després dels desperfectes causats durant les 
festes del Xop en el que es van cremar diversos 
xiprers. Per cobrir la part que ha quedat a l’aire 
s’han instal·lat unes cerques de fusta i s’han aca-
bat de col·locar els gronxadors per adults, de 
manera que tots puguen gaudir d’este parc i al 
mateix temps. A més, també s’han renovat els 
bancs del parc. 

Els jubilats visiten la           
Diputació de València 

 

El Palomar celebra la Nit de 
Sant Joan a la Font de Sis 

 


