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L’Ajuntament es prepara per a la 
temporada d’estiu 2015 

L’Ajuntament ofereix el servei d’explotació del 
bar de la piscina municipal per a la temporada 
d’estiu 2015. Els interessats hauran d’emplenar 
la sol·licitud i presentar-la a l’Ajuntament dins 
d’un sobre tancat, dins del qual haurà de constar 
la següent documentació: 

 Títol de Manipulador d’Aliments 

 Currículum de la persona responsable 

 Resolució d’alta en la Seguretat Social. En cas 
que no estiga donat d’alta l’interessat tindrà 
15 dies des de l’adjudicació per justificar da-
vant l’Ajuntament el compliment de les seues 
obligacions amb la Seguretat Social 
 
Les sol·licituds s’hauran d’entregar a l’-

Ajuntament fins el 1 de juny. El preu d’eixida 
serà de 800 euros més 300 d’aval, que es torna-
ria a final de la temporada. Per poder presentar 
l’oferta s’haurà de fer una transferència bancària 
pel valor de l’aval (300 euros) al número de 
compte: ES03-0182-5941-43-0200462939 
(BBVA). Este import es tornarà en cas de no re-
sultar adjudicatari. En el moment de l’adjudicació 
s’abonarà el 50% del preu i la resta abans del 15 

d’agost.  
Entre les obligacions que han de complir els 

responsables de la instal·lació estan: 

 complir les obligacions vigents en matèria 
laboral, de Seguretat Social i de prevenció 
de riscos laborals així com les obligacions 
fiscals derivades de l’exercici de l’act-
ivitat, donat que l’Ajuntament queda 
exent de responsabilitat en el seu incom-
pliment 

 Mantenir un bon ús de la maquinària i les 
instal·lacions del bar 

 Aportar la resta del material que manque 

 Tindre obert, almenys, en l’horari de la 
piscina 

Es trau la concessió del bar de la piscina   

En/Na ……………………………………………………………………………………………. amb DNI ………………………………………. 
adreçat al carrer …………………………………………………………………………………………………………… de la localitat 
de ………………………………………………………… i amb telèfon ……………………………………………, manifeste que 
quede assabentat/ada del contingut de les condicions de l’explotació del bar de la piscina municipal 
d’El Palomar i em presente per oferir el servei per l’import de …………………………. (en número), ……………. 
………………………………………………………………………………….. (en lletres). 
En El Palomar, a ………………… de …………………………………………….. De 2015. 
Signatura de l’interessat/ada: 
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El proper 13 de juny s’obrirà la piscina municipal, 
sent els preus de les entrades i els passes el ma-
teix que els darrers anys. Així, el preu dels passes  
per temporada serà: 

 Passe adult: 50 € 

 Passe xiquet: 25 € 
 
Les entrades diàries a la piscina tindran els se-
güents preus: 

 Entrada dia laboral:  
 Adult: 2,50 € 
 Xiquets: 1,50 € 

 Entrada dia festiu: 
 Adult: 3,50 € 
 Xiquets: 2,50 € 

 
Pel que fa als bonos, els preus seran els següents: 

 Bono 12 banys adult: 26 € 

 Bono 12 banys xiquet: 13 € 
 

Descomptes al passe 
Amb l’objectiu que tots puguen disfrutar dels ser-
veis municipals, l’Ajuntament ha aprovat una sè-
rie de bonificacions per als passes de la piscina de 
la temporada 2015. 

D’esta forma, les famílies que compten amb un 
membre desocupat (empadronat al mateix domi-
cili) i amb una renda familiar menor de 7.744,01 
euros, podran acollir-se a esta ajuda. Per 
sol·licitar-la hauran de presentar a l’Ajuntament:  

 Renda 2014 

 Certificat d’empadronament col·lectiu 

 Darde del desocupat 

 Fotocòpia del Llibre de Família 

Passes de la piscina 2015 

Calfant motors per l’Escola d’Estiu 2015 
Davant la temporada 
d’estiu 2015 es té en 
compte també la 
conciliació de la vida 
familiar i laboral, per 
la qual cosa es prepa-
ra l’Escola d’Estiu 
2015. Les classes es 
desenvoluparan en 
les antigues escoles 
des del 22 de juny 
fins al 31 de juliol, quan tindrà lloc el fi de curs. 
L’horari serà de 9:30 a 13:30 hores. 

Per adaptar-se a totes i cadascuna de les situa-
cions, hi haurà diverses opcions per acudir a l’Esc-
ola d’Estiu: 

 Opció A: 110 € per qui vulga anar totes les 
dies (al voltant d’1 euro/l’hora) 

 Opció B: 80 € per qui vulga anar únicament el 
mes de juliol 

 Opció C: 40 € per 
qui vulga anar 15 dies 
 
    En totes les opcions 
NO estan inclosos ni el 
passe de la piscina ni 
els cursos de natació. 
No obstant, tindran 
servei de trasllat i re-
collida fins la piscina 
municipal per què pu-

guen dur-los a terme. 
 
Descompte al preu  
Per què tot el món puga accedir a este servei, l’A- 
juntament ha previst unes bonificacions per a les 
famílies amb més d’un fill/a. Així, aquelles que 
compten amb dos xiquets/es apuntats/des a     
l’Escola d’Estiu gaudiran d’un descompte del 50% 
en el preu del segon fill/a apuntat/da. 
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S’obri el termini per pre-
sentar-se a la Dipu Te Beca 

Des de hui i fins el 10 
de juny de 2015 tots 
aquells estudiants uni-
versitaris i de formació 
professional majors 
d’edat (amb 18 anys 
complits) podran pre-
sentar la seua instància 
per accedir este estiu a 
una de les beques que 
concedeix la Diputació 
de València i l’Ajun-
Ajuntament d’El Palo-
mar. Les beques es 
desenvoluparan durant 
els mesos de juliol i 
agost, sent el seu horari de, com a mínim, 20 ho-
res setmanals. L’import  d’esta ajuda serà de 500 
euros mensuals bruts, els quals seran cofinançats 
un 80% per la Diputació de València i el 20% res-
tant per l’Ajuntament.  

Els becaris contractats, donat que seran per-
ceptors d’una subvenció pública, se’ls aplicarà el 
que disposa l’art. 14 de la Llei General de Subven-
cions. A més, hauran de complir les condicions 
establertes en les bases de la convocatòria, sent 
el seu incompliment motiu de retirada de l’ajuda i 
de reintegrament de la quantitat percebuda fins 
aleshores. 

Les persones interessades en accedir a una 
d’estes beques hauran d’emplenar la sol·licitud i 
presentar-la a l’Ajuntament. Junt a ella hauran de 
presentar també la següent documentació: 

 fotocòpia compul-
sada del DNI 
 Certificat d’empa-
dronament 
 Fotocòpia compul-
sada de l’expedient aca-
dèmic corresponent al 
curs anterior a l’actual 
 Fotocòpia compul-
sada dels documents 
que acrediten els mè-
rits 
    Els mèrits que es ba-
remaran són els se-
güents: 
 Nota mitja de l’-

expedient acadèmic que es presente 
 Curs actual 
 Adequació de l’ensenyament aportat a l’-

objecte de les beques convocades que seran 1 
d’Economia, 1 Tècnica i 4 d’Educació 

 Altres mèrits com cursos específics en la ma-
tèria, altres idiomes comunitaris, veïnat en El 
Palomar, valencià, coneixements d’in-
formàtica, realització de jornades, seminaris 
relacionats, etc. 

 Discapacitat 
 Situació socioeconòmica de la unitat familiar 

del sol·licitant 
 No haver gaudit de cap beca o ajuda a l’estudi 

La baremació de tots estos criteris la durà a 
terme la Comissió Avaluadora seguint els criteris 
establerts per la Diputació de València. 

 

Fins el 10 de juny els interessats podran presentar la seua instància acompanya-
da de la documentació pertinent a les oficines municipals. 
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El Palomar, un dels tres 
pobles amb la renda fami-
liar més alta del 2012 

Amb una renda familiar disponible de 12.636 
euros, El Palomar és el segon poble més ric de 
la nostra comarca i el tercer entre les comar-
ques de la Vall d’Albaida, La Costera i La Canal. 
Amb les dades publicades per l’Institut Valencià 
d’Estadística i obteses de les declaracions de la 
renda de 2012, El Palomar s’ha convertit en un 
dels municipis on les famílies disposen d’una 
renda mitja més elevada per sobreviure cada 
any i on les llars conserven una major quantitat 
de dines per destinar-los al consum i l’estalvi, 
sent superior esta renda a la mitja de la Vall 
d’Albaida, situada en 11.931 euros. 

 

Gran participació a la qüesta-
ció anual contra el Càncer 

La campanya 
de recollida 
que realitza 
anualment la 
Junta Contra 
el Càncer del 
Palomar ha 
gaudit en-
guany d’un 
gran èxit, do-

nat que s’han recollit 830 euros que aniran desti-
nats íntegrament a l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer. Des d’ací, els membres de la Junta agraei-
xen a tot el poble la seua col·laboració. 

Canvia la Junta de les Ames de 
Casa amb nova gent 

L’associació d’Ames de Casa ha renovat recentment la seua Junta directiva, sent a partir d’ara mem-

bres de la Junta Sonia Albert, Pilar Rubio, Amparo Guerrero, Esther Arnau i Reme Vila. Totes 
elles es presentaran en breu a la resta d’associades i començaran a treballar per oferir activitats, cur-
sos, eixides i moltes més coses que permeten a les dones del Palomar disfrutar de ser dones i de for-
mar part de les Ames de Casa. 

 

L’Ajuntament ha publicat les bases per a con-
tractar els socorristes de la piscina per la tem-
porada 2015. El sistema de contractació cobri-
rà 3 places i serà mitjançant concurs de mèrits. 
Les sol·licituds es presentaran a l’Ajuntament des 
del 14 de maig fins el 22 de maig de 2015. Junt a 
ella hauran d’aportar el DNI i la documentació 
acreditativa de la titulació i els mèrits. En la valo-
ració dels mèrits es tindrà en compte: 

 els servicis prestats (fins un màxim de 3 punts) 

 Cursos de formació i perfeccionament (fins 
un màxim d’1 punt) 

 Coneixements del valencià (fins a 1 punt) 

 Altres mèrits (3 punts) 

 Entrevista (màxim de 3 punts) 

Bases per a la selecció de socorristes  


