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El Consell de la Infància i l’Adolescència 
d’Almussafes va posar en marxa dues 
iniciatives per a col·laborar amb la pobla-
ció durant l’estat d’alarma. El grup que va 
eixir elegit en les eleccions per a l’orga-
nisme celebrades al febrer van versionar 
la cançó ‘Bella ciao’ per a 
ajudar la ciutadania a 
suportar el confina-
ment. El resultat pot 
gaudir-se en les xarxes 
socials de l’Ajuntament 
de la localitat gràcies al 
vídeo que van preparar 
per a donar-lo a 
conéixer. El tema va 
sonar també en els vehi-
cles de Protecció Civil 
que recorrien el nucli 
urbà cada dia a les 20 
hores.

Juntament amb aquesta acció també 
van proposar un taller per a decorar 
samarretes i van animar a les persones 
participants a eixir a aplaudir el diumen-
ge 3 de maig amb elles a les 20 h i a enviar 
les seues fotografies al WhatsApp Muni-

cipal per a fer visible el seu suport a la 
proposta.
L’organisme es va reunir el passat dilluns 
27 d’abril, de manera telemàtica, per a 
acabar de donar forma a aquestes inicia-
tives i per a reflexionar sobre com els 

estava afectant el confi-
nament decretat a 
causa de la Covid19. En 
la sessió, en la qual van 
participar l’alcalde, la 
regidora d’Infància i 
Adolescència i els tres 
dinamitzadors, van 
destacar que aquesta 
situació els havia 
permés entendre millor 
la importància de cuidar 
la família, el medi 
ambient i la salut i d’es-
tar prop de les persones 
necessitades. 

La infància i l’adolescència almussafenya,
un exemple durant el confinament

11
L’Ajuntament inaugura el Museu Casa Ayora
amb un acte oficial i programa una setmana

de visites guiades a la infraestructura
per a celebrar la seua obertura

1
La corporació municipal modifica el seu 

pressupost anual per tal d’atendre
les necessitats sorgides arran

de la pandèmia del coronavirus

8La desinfecció dels espais públics de la població,
una constant des de

la declaració de l’estat d’alarma

19Les obres de cobertura i tancament del frontó
del Poliesportiu ja estan finalitzades

i preparades per a acollir activitats
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► Diversos programes han vist incrementat el seu pressupost per a fer front a aquesta situació

L’Ajuntament invertirà 1,8 milions d’euros en el Pla de 
Reactivació Econòmica contra la COVID-19
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► “Ara la prioritat és estar al costat de tota la població”, a�rma l’alcalde, Toni González

El consistori municipal ha posat en marxa 
un pla de reactivació de l’economia local con-
signat amb més d’1,8 milions d’euros de fons 
propis. La principal novetat respecte a la carte-
ra de subvencions ja existent és la incorporació 
d’un programa d’ajudes destinades als i les pro-
fessionals autònoms i a les xicotetes i mitjanes 
empreses (pimes), al qual es destinen 150.000 
euros. 

Però aquest ambiciós pla també contempla 
altres mesures que suposen un increment en el 
pressupost inicial de nombrosos programes 
per a poder cobrir les necessitats de tots els 
col·lectius afectats.  “No podem deixar a nin-
gú arrere. Som conscients de les dificultats a 
les quals s’estan enfrontant moltes famílies i 
per això volem reforçar els programes ja exis-
tents per a donar cobertura a un major nom-
bre d’almussafenys i almussafenyes”, destaca 
l’alcalde, Toni González. 

Per a contribuir al pla, el 10 % del sou dels 
regidors durant l’estat d’alarma i les subven-
cions als grups municipals de 2020 es destinen 
a aquesta qüestió. Finalment, s’ha procedit a la 
devolució dels diners abonats per al pagament 
dels tallers i els cursos esportius no realitzats, 
el que suposarà un cost de 24.500 euros.

S’han modificat partides per a 
finançar despeses imprevistes

► PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA
Ajudes a la natalitat: 50.000 € (consum als comerços locals)
Infraestructures polígons: 200.000 €
POL: 522.000 € (45 persones durant 6 mesos)
Beques estudiants: 84.000 € (35 becaris)
Ajudes famílies vulnerables: 177.000 €
Beques a l’Alimentació: 94.000 €
Famílies amb xiquets d’entre 1 i 3 anys: 100.000 €
Atenció a persones majors: 150.000 €
Lloguer vivenda: 128.450 €
Ajudes estudiants: 35.900 €
XarxaLlibres: 66.000 €

> Con motivo del es-
tado de alarma, el Ayunta-
miento modificó el calen-
dario fiscal del presente 
ejercicio y adoptó diver-
sas medidas para facilitar 
a la ciudadanía el pago de 
los tributos municipales.
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La subvención para la alimentación 
infantil llega a 319 estudiantes
► El programa ha sustituido de manera temporal a las becas de comedor 
escolar debido a la suspensión de las clases presenciales

Tras la declaración de estado de alarma por 
la Covid-19, las becas de comedor escolar del 
Ayuntamiento se transformaron en la Subven-
ción extraordinaria de alimentación infantil, 
un programa asistencial mediante el cual se 
buscaba compensar a las familias que tienen 
reconocido el derecho a esta ayuda por el con-
sistorio y la Generalitat Valenciana.

La administración local ha destinado 31.370 
euros de fondos propios a este proyecto, del 
que se han beneficiado tanto los 162 alumnos 
becados este curso por el Ayuntamiento como 
los que hasta la suspensión de las clases pre-
senciales gozaban de la subvención autonómi-
ca y dejaron de percibirla (157). 

La concesión se realizó de oficio a través de 
tarjetas con las que se podían comprar produc-
tos básicos en supermercados de la cooperati-
va Consum.

“Los colegios han permanecido cerrados 
pero las familias continuaban manteniendo a 
sus hijos e hijas, probablemente, con mayores 
estrecheces que antes de la crisis sanitaria. 
Nuestra intención era asegurar que la infancia 
no sufría más de la cuenta toda esta situación“, 
resalta el concejal de Bienestar Social, Fausti-
no Manzano.

Las cantidades otorgadas variaban en fun-
ción del grado en el que se encontraba la perso-
na ya beneficiada desde el inicio del curso.

Les ajudes al lloguer,
sense límit d’edat

Per primera vegada, l’executiu mu-
nicipal ha eliminat el límit d’edat per a 
poder accedir a les ajudes al lloguer. 
Així, totes les persones empadronades 
almenys un any poden optar a aquesta 
subvenció, que es distribueix per a col-
laborar en el finançament del lloguer 
durant el període comprés entre l’1 
d’octubre de 2019 i el 30 de setembre 
de 2020.

El consistori inverteix en el progra-
ma 128.450 euros de fons propis, des-
prés d’haver ampliat en 60.000 euros el 
pressupost inicial. La quantia màxima 
per vivenda és de 1.200 euros, sempre 
que aquesta quantitat no supere el 
50% del preu de la renda. 

Per a aquest 2020, l’Ajuntament 
manté, i amb la normativa utilitzada 
fins ara, les subvencions per a la com-
pra o autopromoció de les primeres 
vivendes de joves. La quantia màxima a 
subvencionar per habitatge és de 2.100 
euros, havent consignat un crèdit de 
10.000 euros. Les sol·licituds hauran 
de presentar-se fins al 30 de setembre 
i podran beneficiar-se els joves d’entre 
18 i 35 anys, o menors emancipats en el 
moment de la compra, sempre que es 
tracte de l’accés a la primera vivenda.

L’Ajuntament repartirà 150.000 € 
entre autònoms i microempreses

L’executiu municipal està ul-
timant el procés que permetrà 
la creació d’un nou programa 
extraordinari de subvencions di-
rigit a pal·liar les conseqüències 
econòmiques de la pandèmia 
del coronavirus en els autònoms 
i les microempreses.

Aquestes ajudes del Pla de 
Reactivació de l’Economia Local 
disposaran d’un pressupost de 
150.000 euros, diners amb els 
quals s’entregaran subvencions 
per valor de 1.000 euros (cessa-
ment total de l’activitat) o 500 

euros (reducció de la facturació 
d’un 50%). D’aquesta forma, 
podran beneficiar-se fins a 300 
comerços i micropimes de la lo-
calitat. 

“Estem invertint el nostre 
màxim esforç a brindar ajudes 
econòmiques als nostres co-
merciants i xicotets empresa-
ris, els qui estan travessant una 
situació molt dura des d’inici 
de la crisi sanitària”, argumenta 
l’alcalde, Toni González.

Encara que l’Ajuntament in-
formarà dels detalls de la inicia-

tiva quan es publiquen les bases, 
que estan en procés d’aprovació, 
des de l’executiu local avancen 
que aquesta subvenció serà 
compatible amb la concedida 
per la Generalitat Valenciana.

“El nostre comerç està tra-
vessant per una situació molt 
dura que necessita el nostre 
ferm suport. Volem evitar que 
les conseqüències econòmi-
ques s’estenguen una vegada 
finalitzada la crisi sanitària en 
la qual ens trobem i per a això és 
imprescindible posar en marxa 
aquesta convocatòria que aju-
darà a moltes famílies”, ressalta 
el primer edil.

L’ajuda serà compatible 
amb la de la Generalitat

► Les ajudes oscil·laran entre els 500 i els 1.000 
euros, en funció de cada situació

> El personal del Ayuntamiento 
repartió las tarjetas en los domicilios 
de las personas beneficiarias.
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Benestar Social

Les famílies almussafen-
yes en les quals hi ha persones 
amb problemes d’audició han 
pogut contactar fins a la con-
clusió del curs escolar amb el 
Servei de Mediació, Assesso-
rament, Formació, Interpre-
tació i Accessibilitat per a les 
Persones Sordes si necessita-
ven col·laboració en l’àmbit de 
l’ensenyament. 

L’Ajuntament va adaptar 
aquest programa municipal du-

rant l’estat d’alarma per a aten-
dre les necessitats sorgides en 
aquest col·lectiu després de 
l’inici de les classes a distància, 
de manera que el programa es 
desenvolupava per videocon-
ferència i per telèfon.

“Les noves tecnologies ens 
han servit de gran ajuda per a 
poder oferir aquest servei du-
rant l’estat d’alarma”, afirma 
el regidor de Benestar Social, 
Faustino Manzano. 
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Los Servicios de Psicología 
y Mediación, a distancia

Los Servicios de 
Atención Psicológica 
y de Mediación del 
Ayuntamiento pasa-
ron a ofrecerse de 
manera telefónica y 
telemática tras la de-
claración del estado 
de alarma, el pasado 
mes de marzo.

El primero de 
ellos, atendido por 
personal de la admi-
nistración local, am-

plió su área de activi-
dad para ayudar a las 
personas que necesi-
taron apoyo profesio-
nal para afrontar la si-
tuación y el segundo, 
gestionado por una 
abogada almussafen-
se, se centró en dar 
herramientas para 
poder sobrellevar los 
problemas familiares 
derivados del confi-
namiento. 

Un teléfono para hacer compañía  
a las personas mayores

Las personas mayores contaron 
durante el periodo de confinamiento 
con una nueva herramienta para redu-
cir la sensación de soledad. 

El Ayuntamiento puso en marcha 
un servicio telefónico para hacerles 
compañía denominado ‘Teléfono Ami-
go’, que estuvo gestionado por la Aso-
ciación de Jubilados y Pensionistas a 
través de su grupo de Voluntariado 
UDP. 

“Esta situación fue muy dura para 
todos y todas, pero aún más si cabe 
para estas personas, que en muchas 
ocasiones viven solas y necesitan 
apoyo moral para afrontar las cir-
cunstancias”, destaca la concejala de 
Mayores, Paqui Oliver.

Desde el consistorio remarcan 
que este servicio en ningún caso sus-
tituía a los ofrecidos profesionales de 
la Salud, Policía Local o Emergencias.

El Servei d’Ajuda a Domicili Munici-
pal es va adaptar durant l’estat d’alar-
ma per a col·laborar amb les persones 
majors i els col·lectius vulnerables.

L’adhesió al programa es portava 
a terme preferentment després de la 
derivació per part dels centres de dia 
i va entrar en funcionament el 17 de 
març, jornada en la qual es va refer tota 
l’estructura per tal d’atendre les neces-
sitats sorgides arran del decret que 
obligava al confinament de la població, 
especialment de les persones majors.

“La prioritat és que tota la població 
se senta protegida i cuidada”, declara-
va el regidor Benestar Social, Faustino 
Manzano.

Es van atendre “situacions urgents 
derivades del tancament dels centres 
de dia per a aquelles persones que no 
comptaven amb suport familiar sufici-
ent i precisaven l’ajuda per a assegurar 
les seues necessitats d’alimentació, 
administració adequada de tracta-
ment mèdic o neteja personal”, comen-
ta l’edil.

 Suport escolar per a famílies 
amb persones sordes

El SAD s’adapta per la Covid-19
► El Departament de Benestar Social reforça el programa per-
què els col·lectius de majors i dependents se senten protegits

“Hem remat tots i totes 
en la mateixa direcció i ens 
hem adaptat perquè les con-

seqüències d’aquesta crisi 
sanitària siguen les mínimes 
possibles”, afirma Manzano.

> El regidor de 
Benestar Social, 
Faustino Manzano, 
supervisa el 
desenvolupament 
dels programes.
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EVOLUCIÓ ATUR
ALMUSSAFES

Almussafes amplia l’espai de les terrasses 
i eximeix al sector de pagar la taxa
► El consistori va facilitar la reobertura dels locals permetent la instal·lació 
de taules i cadires en voreres, carrers i places d’aparcament públic

Els establiments d’hostaleria van començar 
a reobrir per a atendre la seua clientela amb 
l’entrada de la localitat en la fase 1 de la deses-
calada i ho van fer amb una sèrie de mesures 
extraordinàries aprovades per l’Ajuntament.

A més de la supressió del pagament de la 
taxa d’ocupació pública durant el 2020, el con-
sistori es va acollir a l’ordre ministerial que 
faculta als Ajuntaments per a poder ampliar 
l’espai de les terrasses, l’aforament de les quals 
va quedar limitat a causa del distanciament fí-
sic obligatori per a evitar el contagi.

Per a això, es van eliminar temporalment 
places d’aparcament públic i fins i tot tallar al 
trànsit alguns carrers. 

Totes aquestes accions, recorda l’alcalde, 
Toni González, es van realitzar amb l’objectiu 
de facilitar la reactivació econòmica i seguint 
totes les mesures de seguretat i higiene.

Es van tindre en compte condicions com 
l’ample dels carrers i les voreres, les super-
fícies d’aparcament, els guals existents, i les 
zones de càrrega i descàrrega, entre altres 
qüestions. 

“Els informes eren rigorosos i tan sols es 
van autoritzar aquests talls a la circulació en 
els punts del nucli urbà en els quals es complien 
amb totes les garanties de seguretat i accés 
per a les persones que viuen en els voltants”, 
comenta el primer edil.

Obri l’Agència per 
al Foment de la 
Innovació Comercial

El treball de l’Agència de Desenvo-
lupament Local es va veure reforçat 
des del 5 de maig amb l’obertura en 
la població de l’Agència per al Foment 
de la Innovació Comercial (AFIC), un 
servei que permet una atenció més 
global en matèria de suport al sector 
econòmic. 

Sota la coordinació de la directora 
de l’ADL, Elena Baldoví, l’organisme 
s’encarrega de confeccionar, man-
tindre i realitzar el seguiment dels 
plans d’acció comercial i analitzar els 
sistemes de gestió de mercats mu-
nicipals i venda no sedentària, entre 
altres qüestions. Així mateix, s’ocupa 
d’assessorar de manera integral i 
d’oferir suport tècnic a les empreses 
perquè puguen afrontar la seua activi-
tat i els canvis en els hàbits de consum 
experimentats en els últims temps.

“Amb aquesta oficina centralitzem 
i intensifiquem els serveis oferits en 
matèria d’informació, formació, sub-
vencions, legislació, associacionisme 
i campanyes de promoció”, afirma el 
regidor de Comerç, Alex Fuentes.

El 12 de mayo reabrió, tras dos meses de inactividad debido al estado 
de alarma, el mercado ambulante de los martes.

El protocolo desarrollado por el consistorio para hacer efectiva la pro-
tección incluía el reparto de máscaras, para los que no la llevaran, y gel hi-
droalcohólico por parte del personal del Ayuntamiento entre las personas 
que accedían al recinto, que se reubicó en el parque Central con el objetivo 
de controlar mejor el aforo y permitir una adecuada separación entre es-
tablecimientos y clientes. 

> La actividad regresa al mercado ambulante

El comercio local, 
al lado de la ciudadanía

Nada más decretarse 
el estado de alarma por la 
pandemia de coronavirus, 
la Concejalía de Comercio 
puso en marcha, en colabo-
ración con la Asociación de 
Empresarios y Comercian-
tes (AECAL), una lista de los 
establecimientos abiertos 
al público durante la crisis 
sanitaria.

La relación, que se pu-
blicaba periódicamente en 
las redes sociales, se actua-
lizaba en función de las res-
tricciones  establecidas por 
el Gobierno de España para 

frenar el avance de la enfer-
medad. 

“Ahora más que nunca 
hay que apoyar al pequeño 
comercio, donde se ofrecen 
los mejores productos y ser-
vicios a buenos precios y con 
una atención personalizada”, 
declara el edil Alex Fuentes.

Además, el consistorio 
también se puso a disposi-
ción del sector para ayudar a 
las empresas que lo integran 
a sentirse más protegidas. 
Así, repartió entre ellas cen-
tenares de pantallas antisal-
picaduras hechas con 3D.

► Los pequeños establecimientos suministraron 
los productos básicos durante el con�namiento
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Solidaritat

Las muestras de solidari-
dad durante la crisis sanitaria 
debido al coronavirus no de-
jaron de sucederse durante 
el estado de alarma. Una de 
las más destacadas llegó de 
la mano de un grupo de vo-
luntarios que se ofreció para 
producir viseras antisalpica-
duras con sus impresoras 3D. 

A través de esta iniciativa, 
impulsada por la ‘Comunidad 
Maker de la Comunidad Va-
lenciana contra el Coronavi-
rus’, los jóvenes pusieron sus 
máquinas a disposición de las 
necesidades de protección 
surgidas por la falta de mas-
carillas para las personas que 

asumen más riesgos.
“Se trata de material ac-

cesible y que les pudimos 
entregar para que pudieran 
confeccionarlas de manera 
totalmente gratuita, por lo 
que les damos las gracias, 
tanto a ellos como a las em-
presas que se pusieron a 
disposición del proyecto “, ex-
plica el concejal de Seguridad 
Ciudadana, Jaime Wic.

Después de abastecer a 
los centros de salud de Al-
mussafes y Benifaió, la resi-
dencia, la Policía Local, Pro-
tección Civil y las brigadas de 
mantenimiento y limpieza, la 
producción se destinó a los 

centros sanitarios en los que 
prestan sus servicios perso-
nas del municipio, así como 
a comercios, distribuyendo 
cerca de un millar de unida-
des.

“Mi más profundo agrade-
cimiento a las personas que 
dedicaron su tiempo y sus re-
cursos a ayudar a los demás. 
Siempre estaremos en deuda 
con vosotros”, señala el al-
calde. El primer edil también 
agradece su colaboración a 
las empresas que cedieron 
parte del material necesario, 
que fueron Almuplas, Ercros, 
el laboratorio Paula Pinilla y 
El Cuquet.

Un grupo de voluntarios colabora contra el Covid-19 
fabricando viseras antisalpicaduras con impresoras 3D

GRÀCIES!

Se donaron más de 1.000 
unidades a colectivos 

en primera línea 

Associació Jubilats i Pensionistes: 2.000 €

Forn Pastisseria Rosa: 
mones de Pasqua per a la residència

Frutos Secos Escribà: 1.000 mascaretes 
i 1.000 Kg d’arròs i altres productes

Impulsa.TV i Saruka: 310 €

Aspil: papes per a professionals en primera línia

Falla Mig Camí: Donació d’aliments i beguda

Falla Primitiva: 500 €
Clavaris: 100 €

Dorado Assegurances: aliments no peribles

Centro Cultural Andaluz: 1.000 €

AMPA IES Almussafes: 1.500 €

ATERSA: 5.000 equips de protecció individual 

Forn Almussafes: mones de Pasqua per a la residència

Hermanos Balsells: desinfeccions gratuïtes

Falla La Torre: 100 €

Club Pilota Valenciana: 500 €

El Cuquet: acetat pantalles 3D

Bazar Solar: material de protecció

Ercros: acetat pantalles 3D

Laboratori Paula Pinilla: 
acetat pantalles 3D

Almuplas: acetat pantalles 3D

Casa Alicia Annie: mascaretes
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► Distancias de seguridad en los comercios
La brigada de mantenimiento 

delimitó la distancia de seguridad 
necesaria entre personas en los es-
tablecimientos abiertos al público 
durante el estado de alarma. 

Las marcas, que se establecie-
ron en el suelo y con pintura en los 

primeros días, fueron una medida 
más para contribuir al cumplimien-
to de la distancia social impuesta 
por las autoridades con el objetivo 
de superar cuanto antes la crisis 
sanitaria provocada por el corona-
virus.

EVOLUCIÓ ATUR
ALMUSSAFES

La Policia Local enlaira per 
primera vegada el seu dron

Almussafes ja compta amb 
un dron per a complementar les 
labors de vigilància realitzades 
per la Policia Local. Va començar a 
funcionar el passat 9 de maig i les 
seues primeres missions van con-
sistir a comprovar el compliment 
de les normes vinculades a l’estat 
d’alarma decretat per la pandè-
mia, especialment aquella que 
regula la distància social mínima 
permesa per a evitar contagis.

Dos agents locals són els que 
s’han sotmés a l’examen exigit per 
l’Agència Estatal de Seguretat Aè-
ria per a l’obtenció del permís per 
a pilotar  l’aeronau.

Després de nombroses ges-
tions administratives, va entrar en 
funcionament l’avió no tripulat ad-
quirit per l’Ajuntament per a servir 
de suport a les tasques de patrulla 
realitzades per la Policia Local de 
la població. 

A més de controlar el compli-
ment de la normativa relacionada 
amb la pandèmia, l’eina serveix 
per a vigilar des de l’aire els camps 
i les empreses situades al terme 
municipal. “Amb aquesta iniciativa 
posem la tecnologia al servici de 
la seguretat ciutadana, essencial 
per a nosaltres”, afirma l’alcalde, 
Toni González.

► Els primers recorreguts es van utilitzar per a controlar 
el compliment de l’estat d’alarma

► Controles para vigilar el confinamiento
El Ayuntamiento intensificó los 

controles en los espacios públicos 
para garantizar que se cumplía el 
confinamiento decretado por el Go-
bierno de España. Desde la Policía 
Local se evidenció que algunas per-
sonas no estaban respetando con el 

rigor exigido las medidas impuestas 
para restringir la circulación, por 
lo que la Concejalía de Seguridad 
Ciudadana endureció la vigilancia y 
anunció que interpondría sanciones 
si se detectaba la incumplimiento 
de la norma.

►Atención reforzada en la Policía Local
Los servicios mínimos ofre-

cidos por el Ayuntamiento en sus 
departamentos durante el estado 
de alarma no afectaron a la Policía 
Local, que durante este periodo re-
forzó su actividad  para dar respu-
esta a las necesidades ciudadanas.

De esta forma, se intensificaron 
las patrullas las 24 horas del día 
para garantizar el cumplimiento de 
las restricciones de movilidad es-
tablecidas y se habilitó una segun-
da línea telefónica para mejorar la 
atención (687 84 53 52).
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Desde que se decretó el es-
tado de alarma, el consistorio al-
mussafense repartió un total de 
39.800 mascarillas, de las cuales 
1.300 eran reutilizables hasta cin-
co ocasiones y estaban destina-
das a niños y niñas, y 11.500 pares 
de guantes. 

De la entrega se encargó un 
grupo de conserjes de varios 
edificios públicos, en algunas 
ocasiones en colaboración con 
Protección Civil, quienes se di-
vidieron en diferentes equipos 
para agilizar la distribución y 
garantizar el distanciamiento 
social. 

El alcalde, Toni González, re-
cuerda que “al principio era muy 
complicado, casi imposible, ad-

quirirlas porque el mercado es-
taba muy saturado, algo que nos 
obligó a llevar a cabo arduas  ges-
tiones para contar con ellas en el 
menor tiempo posible”. 

“Con estas mascarillas faci-
litamos a la ciudadanía su uso, 
pero también lanzamos un recor-
datorio de que este elemento de 
protección ha venido para que-

darse durante una larga tempo-
rada y que, además de necesario 
para frenar el avance del corona-
virus, ya es obligatorio”, señala el 
presidente del ejecutivo munici-
pal.

Previamente a esta distri-
bución, el consistorio también 
repartió a las puertas del ambu-
latorio una primera remesa en la 
que las personas destinatarias 
eran aquellas con enfermedades 
crónicas y otras patologías que 
se tuvieran que desplazar al hos-
pital para sus controles, vecinas 
embarazadas que llevaban el se-
guimiento de su gestación y ciu-
dadanía que necesitaba ser aten-
dida por su médico en el Centro 
de Salud de la localidad. 

Seguretat Ciutadana

L’Ajuntament va comptar du-
rant tot l’estat d’alarma amb la 
col·laboració del Voluntariat de 
Protecció Civil, entitat que des d’un 
primer moment es va posar a dispo-
sició del consistori per tal d’ajudar 
en aquelles tasques que requeriren 
la seua participació.

Una de les labors que va portar 
a terme l’agrupació els primers dies 
fou el control de la distància de se-
guretat entre la clientela a les por-
tes dels establiments comercials 
oberts al públic.

Així mateix, també va 
col·laborar en la distribució de les 
pantalles protectores elaborades 
en 3D i en els kits de protecció re-
partits a la ciutadania a les seues 
llars.

Però, a més de donar suport a 
la Policia Local, el grup també es va 
involucrar en la iniciativa #EtRega-
lemUnSomriure, amb la qual va ofe-
rir festes d’aniversari des del carrer 
a un total de 80 xiquets i xiquetes 
en 44 dies, portant així l’alegria a 
aquest col·lectiu durant el llarg con-
finament. 

Protecció Civil: Un treball incansable durant la pandèmia

El Ayuntamiento distribuye 39.800 mascarillas entre 
la población para que se proteja del coronavirus
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La desinfecció d’espais públics, 
prioritat durant el confinament 
► El consistori va implementar �ns a tres iniciatives 
per a netejar a fons el nucli urbà

L’Ajuntament va posar en mar-
xa durant el confinament fins a 
tres accions per a la desinfecció 
dels espais públics de la població. 
La brigada municipal i l’empresa 
Cespa es va encarregar de l’ai-
gualeig de carrers, pipicans, con-
tenidors, voreres, parcs i jardins. 

Les companyies Girsa i Bal-
sells actuaven una vegada per 
setmana sobre voreres, carrers i 
contenidors de totes les vies pú-
bliques amb un camió cisterna. 

Finalment, i en col·laboració 
amb la Cooperativa Agrícola, es 
desinfectaven periòdicament 
les façanes dels edificis a través 
d’un vehicle atomitzador. L’objec-
tiu d’aquestes iniciatives era, tal 
com comenta Jaime Wic, regidor 
d’Obres i Serveis i Seguretat Ciu-
tadana, “assegurar la correcta 

higiene de tots els llocs per on ha 
pogut circular la gent”.

“Vull donar les gràcies per la 
seua col·laboració i solidaritat a 
la nostra cooperativa i a Balsells, 
que des d’un primer moment es 
van posar a la disposició de l’Ajun-
tament per a ajudar en tot el que 
fera falta”, afirma l’edil.

Tots aquests treballs es van 
realitzar seguint les instruccions 
dictades per les autoritats sani-
tàries i les recomanacions apor-
tades per institucions com la Fe-
deració Valenciana de Municipis i 
Províncies (FVMP), que va enviar 
als consistoris una nota informa-
tiva en la qual es detallava com 
havia de dur-se a terme aquesta 
neteja per a resultar efectiva i 
protegir a les persones que la de-
senvolupen.

Edificis públics
Aprofitant que el consistori 

havia acabat d’aplicar el tele-
treball en l’administració local, 
l’empresa que durant l’any porta a 
terme els treballs de desinsecta-
ció, desinfecció i desratització en 
la població, Trakta, i l’empresa pú-
blica EMPSA, van realitzar durant 
els primers dies de confinament 

la neteja a fons de totes les infra-
estructures públiques, comen-
çant pels CEIP Pontet i Almassaf, 
el Centre Municipal de Formació 
de Persones Adultes, el Pavelló 
Poliesportiu Municipal i el Cen-
tre Cultural. En tots els casos es 
tractava de dependències buides 
en les quals no estava treballant 
eixos dies cap persona.

El consistorio invierte un total de 44.857,69 euros de fondos 
propios para la adaptación de 14 vados peatonales situados 
en las calles Benifaió, San José y Mayor y en la Plaza Blasco 
Ibáñez. La intervención forma parte del Plan Municipal de Ac-
cesibilidad.

> Avances en accesibilidad

En abril se aplicaron nuevos tratamientos de desratización y 
desinsección en el sistema de alcantarillado. Asimismo, se lle-
vó a cabo un procedimiento similar para erradicar la presencia 
de insectos en los espacios públicos. 

> Salubridad en la población

El ejecutivo local imple-
menta un nuevo sistema 
para reforzar el servicio 
de control de la plaga 
consistente en la insta-
lación de papeleras dota-
das de portacebos para 
erradicar la presencia de 
roedores. Las primeras 11 
unidades se han colocado 
en las rondas.

> Papeleras 
    portacebos

> Un dels operaris de 
la brigada de neteja i 
manteniment desin-
fecta en profunditat 
el parc del Pontet.
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Una de les accions més destacades de les últimes setmanes ha 
estat el de la pintura d’edificis públics i parcs. En el Camp de Futbol 
s’han pintat vestuaris, passadissos, magatzems, baranes i portes. En 
el Centre Cultural la cafeteria, els magatzems, els passadissos de la 
planta baixa i la sala d’exposicions. 

Així mateix, s’ha actuat a diversos punts dels CEIP Almassaf i Pon-
tet, el Centre d’Informació Juvenil i les Piscines Municipals. Finalment, 
s’han pintat els nous magatzems de la nau del polígon i nombroses es-
tades de la Biblioteca i de la Reguarda de la Policia Local.

   ► Pintura d’edificis i recintes 
      municipals

Los trabajadores del Plan de Empleo Local 
(POL) construyeron el pasado mes de abril dos al-
macenes en el interior de la nave municipal, situa-
da en el Polígono Industrial Juan Carlos I. 

Ambas salas suman aproximadamente 30 me-
tros cuadrados de superficie, aunque no las dos 
miden lo mismo.

La de mayor tamaño sirve para guardar la ma-
quinaria con más valor utilizada por la brigada de 
mantenimiento, mientras que la otra se ha reser-
vado para colocar en un lugar seguro los productos 
fitosanitarios.

   ► Nuevos almacenes

La sala de plenaris de l’edifici de l’Ajuntament 
ha estrenat recentment nova imatge. L’estada ha 
sigut reformada amb l’objectiu de reparar la de-
terioració d’aspectes com la tarima o la taula en la 
qual seuen els edils. 

En la façana de la infraestructura s’han reparat 
i pintat unes esquerdes i posteriorment s’ha nete-
jat en el seu conjunt, unes tasques que es realitzen 
periòdicament per tal d’evitar el deteriorament i 
mantindre l’estètica.

   ► Actuacions a la casa 
     consistorial

El Ayuntamiento habilitó durante el estado 
de alarma unas gradas con capacidad para cerca 
de 30 personas con el objetivo de que el público 
pueda disfrutar sentado de los partidos que se 
celebran en el nuevo terreno de juego construido 
dentro del Campo de Fútbol Municipal. 

En su instalación, recuerda el concejal de Obras 
y Servicios, Jaime Wic, los trabajadores del POL 
siguieron  “todas las medidas de seguridad reco-
mendadas por las autoridades sanitarias”.

   ► Gradas en el nuevo 
     terreno de juego

> Un treballador 
del POL durant les 
tasques de pintura 
a les quals ha sigut 
sotmesa la sala de 
plenaris.
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El entorno industrial de Almussafes, referente valenciano

El Ayuntamiento trabaja des-
de hace más de dos años en el 
diagnóstico de su potencial como 
entorno de recepción de nuevas 
inversiones vinculadas a la fa-
bricación eléctrica, así como a 
la transformación de su modelo 
económico dentro de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible. La 
Comisión Europea lanzó en 2017 
un proyecto para la implantación 
de entre 10 y 20 fábricas de ba-
terías eléctricas en territorio de 
la Unión Europea, para cubrir una 
demanda de abastecimiento de 
250 Gigawatios/hora de aquí al 
año 2025. 

Estas nuevas infraestructuras 
van a representar un impacto muy 
positivo desde el punto de vista 
económico, tecnológico y de inno-
vación. Asimismo, van a ser deter-
minantes para la futura evolución 

de la industria de la automoción, 
tan estrechamente vinculada al 
municipio desde hace más de 40 
años.

El ejecutivo local parte del 
convencimiento de que Almussa-
fes es una de las localizaciones 
más competitivas de España y de 

la UE para acoger una de estas fá-
bricas de baterías eléctricas, por 
razones industriales, logísticas 
y de eficiencia económica, pero 
primordialmente por razones de 
orden climático, ya que la ubica-
ción de Almussafes podría ahorrar 
más de 30.000 toneladas de CO2 

en emisiones de Gases de Efec-
to Invernadero, en comparación 
con cualquier otra localización de 
dentro o fuera de la Comunidad 
Valenciana.

La revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana, que prima 
el suelo urbanizable industrial con 
un incremento de 713.211 metros 
cuadrados, está a punto de abor-
dar su última fase. “El nuevo pla-
neamiento nos permite continuar 
con el proceso de transformación 
industrial dentro de nuestra fuer-
te apuesta por el sector de la au-
tomoción”, explica el alcalde, Toni 
González, quien trabaja paralela-
mente en la constitución de una 
comisión de municipios que alber-
guen industrias del sector de la 
automoción o directamente rela-
cionadas con él para debatir sobre 
cómo avanzar en la recuperación.

► La revisión del PGOU, que ultima su última fase, amplia en 713.211 metros cuadrados el suelo 
industrial disponible para atraer inversión

L’Ajuntament es reuneix amb APPI
L’alcalde es va com-

prometre amb l’Associació 
d’Empresaris de Parcs i Po-
lígons Ribera Baixa (APPI) a 
finançar part dels costos de 
redacció dels plans de mobili-
tat dels polígons Joan Carles I 
i Nord.

La contractació de veïns i 
veïnes del municipi va ser un 
altre dels principals temes 
de la reunió celebrada el 19 
de maig, en la qual també es 
va debatre de quina manera 
es pot escurçar el procés de 
sol·licitud de les ajudes anun-

ciades per l’equip de govern 
local per a incentivar la con-
tractació de persones empa-
dronades a Almussafes des-
prés de la crisi produïda per la 
pandèmia de la Covid-19. 

Finalment, en el terreny 
fiscal es va debatre la possibi-
litat de bonificar el pagament 
de l’Impost sobre Construc-
cions, Instal·lacions i Obres, 
una taxa municipal que en cas 
de reduir-se permetria que les 
companyies que realitzen in-
versions puguen estalviar-se 
un 30% dels costos notarials. 

El passat 28 d’abril es va 
constituir la junta directiva 
de l’Ens de Gestió i Moder-
nització del Polígon Nord 
d’Almussafes, el primer orga-
nisme d’aquest tipus sorgit a 
l’empara de la Llei valenciana 
d’Àrees Industrials aprovada 
per la Generalitat Valenciana. 

En la reunió, que es va ce-
lebrar de manera telemàtica, 
les huit persones integrants 
de la mateixa van debatre so-

bre diferents temes que afec-
ten al parc empresarial, entre 
els quals es troben la preven-
ció de la Covid-19, el desenvo-
lupament d’infraestructures, 
la creació d’ocupació i la boni-
ficació de diferents impostos. 

“Ja ens hem posat a la fei-
na perquè tant els temes que 
plantejarem al desembre com 
els que han sorgit en els últims 
mesos vagen solucionant-se”, 
assenyala l’alcalde.

L’Ens de Gestió i Modernització del  
Polígon Nord comença a treballar
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El Museu Casa Ayora ja és una realitat
L’Ajuntament ha rehabilitat la històrica casa 

Ayora per a convertir-la en un nou centre de 
creació cultural en què es puguen celebrar acti-
vitats tan diverses com a recitals, exposicions 
o inclús cerimònies civils. 

La inauguració es va portar a terme el pas-
sat 13 de juliol i després de la mateixa es van 
programar visites guiades del 14 al 18 perquè la 
ciutadania poguera conéixer aquest nou espai 
públic. La reforma ha sigut possible gràcies a la 
col·laboració entre el consistori (489.000 eu-
ros), la Generalitat Valenciana (300.000 euros) 
i la Unió Europea (369.977 euros). 

“Hem mantingut l’essència i recupe-
rat l’aspecte original, a excepció de la nova 
construcció en què s’han instal·lat els banys i 
l’ascensor, que ha quedat perfectament inte-
grada en el conjunt”, comenta l’alcalde.

► El catàleg d’edi�cis municipals suma un nou immoble de gran valor arquitectònic i patrimonial

ORIGEN INCERT
Algunes troballes 

localitzades durant la re-
forma fan pensar als ex-
perts que la construcció 
inicial pot remuntar-se 
a algun segle anterior al 
XVIII.

ADQUISICIÓ I REFORMA
En 2005 l’Ajuntament la va adquirir per 

1.300.000 € i en 2015 va començar el procés 
per a la seua restauració. “Urgia procedir a 
una intervenció integral i de recuperació 
de l’immoble perquè el seu deteriorament 
comportava un gran risc d’afonament”, as-
segura el primer edil.

“L’empresa ha realitzat un treball exquisit i 
el resultat salta a la vista. Durant el procés he 
comprovat com s’han mantingut i recuperat 
tots els elements originals, una tasca res sen-
zilla”, assenyala Davinia Calatayud, primera ti-
nent d’alcalde. “Com apassionada de la història 
ha sigut un camí molt enriquidor”, afirma.

Tal com explica el regidor de Cultura, Alex 

Fuentes, “ha arribat el moment que aquesta in-
fraestructura passe a formar part, junt amb la 
Torre Razef i l’església parroquial, del conjunt 
de joies arquitectòniques que tenim a la pobla-
ció”. 

El consistori informa que les visites guia-
des es portaran a terme també de manera pe-
riòdica al llarg de l’any.

VALOR ARTÍSTIC
L’equip de restauració assegura que no hi ha un altre es-

pai en tota la Comunitat Valencià que compte amb aquests 
tipus d’elements tan rics i ben conservats.

UN POSSIBLE CONVENT
L’aparició durant la restauració d’un escut de 

l’ordre dels dominics fan pensar que en algun mo-
ment l’edifici va poder albergar un convent.

ESCUT D’ARMES
L’escult d’armes de la façana, que ja estava 

quan Dolores Ayora Olcina va adquirir la viven-
da en 1901, és Bé d’Interés Cultural.
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L’executiu local ja ha determinat els cinc 
projectes urbanístics que desenvoluparà 
amb els 695.915 euros procedents del Pla 
d’Inversions 2020 a 2021 de la Diputació de Va-
lència. 

El projecte al qual es destinarà una major 
inversió econòmica és l’edificació del Casal 
Jove, una nova infraestructura pública que es 
construirà sobre una parcel·la de propietat mu-
nicipal ubicada al costat del Centre Municipal 
de Formació de Persones Adultes, el pressu-
post de la qual ascendeix a 250.000 euros. 

“Amb la construcció d’aquest nou edifici 
complim una demanda històrica de la ciutada-
nia, atés que els nostres joves mancaven d’un 
espai de generoses dimensions on poder cele-
brar un programa d’activitats adaptat als nous 
temps”, explica l’alcalde, Toni González. 

L’eliminació de les barreres arquitectòni-
ques dels carrers Plantades i Hospital és la 
segona de les actuacions urbanístiques amb 
major dotació econòmica, 170.000 euros. 

“Hem de continuar desplegant el nostre 
pla d’accessibilitat i l’única solució aplicable a 
aquestes vies urbanes de reduïdes dimensions 
és apostar per l’opció de la plataforma única, 
és a dir, la seua conversió en carrers amb cota 
zero”, comenta la regidora d’Urbanisme, Davi-
nia Calatayud.

Almussafes construirà un Casal Jove 
amb el Pla d’Inversions de la Diputació
► Amb la subvenció de quasi 700.000 euros del pla bianual es completaran 
un total de cinc projectes urbanístics

El consistorio finalizó a princi-
pios de mayo la renovación de las 
instalaciones de alumbrado públi-
co de sus dos polígonos industria-
les, sustituyendo un total de 409 
luminarias de vapor de sodio (364 
en el Polígono Industrial Juan Car-
los I y 45 en el Polígono Industrial 
Norte) por otras de tecnología 
LED.

La intervención, que supuso 
una inversión total de 212.192 eu-
ros, se financió al 50% por el pro-
pio Ayuntamiento y los Fondos 

FEDER de crecimiento sostenible 
2014-2020 de la Unión Europea.

 Estas nuevas luminarias es-
tán dotadas con un sistema de 
telegestión centralizado en cada 
cuadro de mando, con lo que se ob-
tiene una gran mejora en el rendi-
miento energético y la calidad del 
alumbrado.

La modernización del alum-
brado de estos dos espacios per-
mitirá una reducción del consumo 
del 64,12% y una disminución de 
emisiones de 96 tm de CO2 al año, 

otorgando una calificación ener-
gética a estas instalaciones de A , 
la máxima posible.

“Con esta acción completamos 
la renovación de todas las farolas 
del término municipal, un objetivo 
que nos marcamos nada más en-
trar en el ejecutivo local y con el 
que conseguiremos ser más res-
petuosos con el medio ambiente y, 
al mismo tiempo, abaratar el coste 
de la factura eléctrica “, señala la 
concejala de Medio Ambiente y 
Urbanismo, Davinia Calatayud.

El Ayuntamiento y 
el SEPE se unen para 
contratar a 14 personas

Un año más, el Ayuntamiento se ha 
adherido al Programa de Fomento del 
Empleo Agrario impulsado por el Ser-
vicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 
gracias al cual un total de 14 almussa-
fenses están recibiendo una oportuni-
dad laboral durante este mes de julio.

Con esta iniciativa, se ofrece un 
complemento de renta tras el final de 
la campaña agrícola, momento en el que 
los ingresos bajan o incluso desapare-
cen para estas personas y sus familias.

En la presente edición, el SEPE ha 
autorizado la inclusión en este progra-
ma de 3 capataces encargados y 11 peo-
nes agrícolas, que realizan labores de 
desbroce y limpieza en caminos, puen-
tes y el Parque Rural.

El Gobierno ha concedido una sub-
vención de 20.151 euros al Ayuntamien-
to para la puesta en marcha de este 
proyecto, mientras que el consistorio 
aporta los 9.932 euros restantes para 
completar la inversión necesaria.

També s’actuarà per a millorar 
l’accessibilitat dels carrers 

Plantades i Hospital

Finaliza la renovación del alumbrado público 
de los dos polígonos industriales

El parc del Poliesportiu es reformarà de 
manera integral amb un pressupost de 152.256 
euros procedents de l’ens provincial. Final-
ment, es dedicaran 60.000 euros a la millora 
dels elements de seguretat de la zona de gra-
deria del camp de futbol i 50.000 euros a la re-
modelació de la vorera de la Plaça Major.
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Más nichos para el Cementerio Municipal
Como ocurre periódicamente, el Ayun-

tamiento continúa habilitando espacio 
en el Cementerio Municipal para la cons-
trucción de nichos. El pasado martes 19 de 
mayo comenzaron las obras para la habili-
tación de 30 nuevas casetas, una interven-
ción adjudicada por un importe de 27.588 
euros, cantidad que aportará íntegramente 
el consistorio de fondos propios. 

La previsión es que estén disponibles a 
principios de agosto. “Todos los años inclui-
mos en el presupuesto municipal una parti-
da para esta cuestión porque es importante 
actuar con un margen de tiempo suficiente 
y así evitar tener que iniciar todo el procedi-
miento de manera acelerada si vemos que 
nos quedamos sin espacio”, explica la con-
cejala de Cementerio, Paqui Oliver.

Excel·lent gestió de la residència 
‘La Vila’ durant la crisi sanitària

Paral·lelament, durant aquest confina-
ment ‘La Vila’ es va sumar al projecte ‘Pa-
raules que curen l’aïllament’, amb el qual es 
convidava a la gent a animar als malalts i a 
les persones vulnerables. Xiquets, xiquetes i 
adolescents de diversos col·legis valencians, 
entre ells el CEIP Pontet de la localitat, van 
enviar cartes de suport perquè les persones 
que viuen en la infraestructura foren consci-
ents del suport de l’estudiantat d’aquestes 
escoles. 

A més de respondre una per una totes 
les cartes, l’empresa que gestiona el ser-
vei, Gesmed, va compartir un emotiu vídeo 
d’agraïment que pot gaudir-se en les xarxes 
socials de la companyia.

“Volem agrair de tot cor aquestes cartes 
tan sentides que ens han arribat a l’ànima. Ha 
sigut un detall preciós que us hageu recordat 
de totes les persones majors en aquests mo-
ments tan difícils que estem vivint”, va afir-
mar la Grau.

► El centre, que no ha registrat cap positiu per coronavirus, va habilitar un 
sistema de videotelefonada per a facilitar el contacte amb les famílies

Los servicios de psicología, 
fisioterapia y nutrición del Centro 
Integral de Mayores (CIM) y el pro-
grama Espai Gran permanecieron 
activos durante el estado de alar-
ma. 

La atención se prestó esos 
días por vía telemática para que 
las personas usuarias pudieran se-
guir adelante con sus tratamien-
tos y con las actividades lúdicas, 

aunque con las lógicas limitacio-
nes debido a la imposibilidad de 
ofrecerlas de manera presencial. 

La tecnología, una aliada
Los vídeos, los enlaces a con-

tenidos digitales, los grupos de 
WhatsApp y las llamadas son 
algunas de las herramientas que 
utilizaron las profesionales en-
cargadas de estos servicios para 
mantenerlos en funcionamiento, 

quienes estuvieron en contacto 
permanente con las personas ins-
critas y reorganizaron sus respec-
tivas programaciones para poder 
llevarlas a cabo. 

Asimismo, les proporcionaron 
el apoyo moral necesario para 
ayudarles en las dificultades que 
conllevaba permanecer todo el día 
en casa sin poder salir ni llevar una 
vida normal.

“El equipo que hace posible es-
tos servicios se implicó al máximo 
esos días para poder adaptar los 
contenidos de sus sesiones y se-
guir al lado de nuestros mayores, 
aunque fuera en la distancia, por-
que es un colectivo que siempre 
requiere nuestra atención, pero 
más si cabe en unas circunstan-
cias así“, asegura la concejala de 
Mayores, Paqui Oliver.

> El Centro Integral de Mayores y Espai Gran, activos durante el confinamiento

La tecnologia es va convertir en una gran 
aliada durant el confinament decretat pel Go-
vern per a frenar l’avanç del coronavirus. En 
la Residència ‘La Vila’, on no s’ha registrat cap 
positiu per Covid-19, van trobar la fórmula per 
a mantindre viu el contacte de les persones ma-
jors usuàries amb les seues famílies. Davant la 
total restricció de les visites, l’equip del centre 

va habilitar en la recepció de l’edifici un servei 
de videotelefonades a través de l’aplicació 
Skype per a facilitar la comunicació, a més de 
continuar amb el seguiment telefònic que es 
porta a terme habitualment.

Per a la seua directora, Julia Grau, “es trac-
ta d’una bona eina que crec que ha arribat per 
a quedar-se”.

Van rebre desenes de cartes 
d’estudiants valencians

donant-los suport i ànims
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Les “Beques d’estiu” , 
relleu de  ‘La Dipu et Beca’

Un total de 5 joves estu-
diants de diferents discipli-
nes estan col·laborant amb 
l’administració almussafenya 
durant els mesos de juliol i 
agost gràcies a les ‘Beques 
d’Estiu 2020’, convocatòria que 
substitueix enguany al progra-
ma ‘La Dipu et Beca’. El consis-
tori inverteix de fons propis un 
total de 5.480 euros per a la po-
sada en marxa d’aquest projec-
te, gràcies al qual diferents de-
partaments s’han vist reforçats 
amb l’ajuda d’almussafenys que 
cobraran 500 euros bruts men-
suals per 20 hores de treball 
setmanal.

En aquesta ocasió es bus-
caven estudiants de graus en 
Enginyeria Electrònica i Au-
tomàtica, Llengües Modernes i 
les seues literatures, Periodis-
me i Disseny i Tecnologies Crea-
tives i del Cicle Formatiu de 
Grau Superior d’Administració 
de Sistemes Informàtics en 
Xarxa.

Per a optar als llocs era ne-
cessari estar empadronat a Al-
mussafes, tindre 18 anys com-
plits, trobar-se cursant algun 
dels ensenyaments requerits 
i no estar gaudint d’una altra 
beca anàloga, així com no des-
envolupar cap activitat laboral.

El Centro Cultural renueva su 
sistema de climatización

Aprovechando la llegada del verano y coin-
cidiendo con la ausencia de actividad en la 
infraestructura, el Centro Cultural acaba de 
iniciar una importante intervención con el ob-
jetivo de renovar en su totalidad el sistema de 
climatización, que a causa de su uso continuado 
durante más de tres décadas, presentaba nu-
merosas problemáticas que impedían el cum-
plimiento de su función. El Ayuntamiento con-

signó para la reforma un total de 649.489,38 
euros, aunque finalmente ha sido adjudicada 
por 456.270,47 euros a la empresa Fulton, S. A.

Se trata de sustituir los sistemas de clima-
tización, pero también de reorganizar la distri-
bución del agua caliente y fría en las diferentes 
salas, por lo que resulta imprescindible la de-
molición de algunos revestimientos de suelos, 
paredes y techos. 

► El Ayuntamiento invierte un total de 456.270 euros en esta intervención 
que está previsto que concluya a principios de septiembre

“Estamos ante un proyecto vital y de gran 
relevancia que va a enriquecer las condiciones 
de uso de la infraestructura por parte del fun-
cionariado y de la gran cantidad de personas 
usuarias y visitantes en todas las estaciones 
del año”, explica Toni González. 

“Es una intervención compleja, porque re-
quiere no solo la instalación de los equipos 
sino también de actuaciones en el ámbito de la 
construcción para poder integrar el sistema en 
la estructura del edificio”, señala el primer edil.

La previsión es que la reforma esté lista a 
principios de septiembre y durante el periodo 
de ejecución de las obras, los empleados y las 
empleadas que desarrollan su labor profesio-
nal en la infraestructura se han trasladado a 
otras dependencias, como la Biblioteca Pública 
Municipal o el Museo Casa Ayora.

“Aquestes oportunitats 
donen un gran valor afegit als 
currículums perquè per a molts 
d’ells és la primera vegada que 
s’enfronten a un entorn labo-
ral, amb l’experiència que això 
aporta a nivell de compliment 
d’objectius, contacte amb 

companys, aplicació de contin-
guts… Sempre resulta gratifi-
cant i per això no podíem deixar 
apartat el projecte si sabíem 
que podíem desenvolupar-lo 
de manera adequada nosaltres 
directament”, afirma l’alcalde i 
regidor d’Ocupació.

El sistema se había 
averiado tras más de tres 

décadas de uso continuado

► Enguany han sigut seleccionats 5 joves per als 
mesos de juliol i agost

El proyecto exige la demolición 
de algunos revestimientos 
de suelos, paredes y techos

> Els joves seleccionats per a participar en el programa van 
rebre la benvinguda oficial per part de la corporació.
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Medi Ambient

Aunque la plantación de vegetación ha 
sido una constante en Almussafes en los 
últimos años, el Ayuntamiento ha decidido 
intensificar estas acciones para dar un nue-
vo impulso a su ambicioso plan de transfor-
mación visual del núcleo urbano, llevando 
así la naturaleza a las calles, parques, pla-
zas y zonas de aparcamiento. 

En los últimos dos meses, la brigada de 
jardinería, en colaboración con los trabaja-
dores del POL, ha plantado 40 nuevos ár-
boles de las variedades prunus y carrasca 
híbrida.

La siembra de estos ejemplares se ha 
llevado a cabo en las rondas de circunva-
lación, donde se han sustituido los naran-
jos que habían quedado deteriorados por 
prunus, y en las Piscinas y en el Campo de 
Fútbol, lugares en los que se han sumado 
unidades de esta misma variedad y de ca-
rrasca híbrida. 

También se han colocado en la zona 
de aparcamiento del Cementerio, donde 
la superficie ajardinada está aumentando 
progresivamente.

Finalmente, en la calle Mayor se han 
plantado en sendas jardineras 14 árboles 
de la variedad ficus, concretamente en el 
recorrido comprendido entre la iglesia pa-
rroquial y la calle San Roque, así como en-
frente de la casa Ayora. 

1.000 plantas floridas
Junto con estos árboles, también se han 

plantado un total de 1.000 plantas floridas 
en distintos recintos. “Nuestro objetivo en 
materia de medio ambiente es continuar 
contribuyendo a la sostenibilidad del pla-
neta y, por tanto, también a la salud de la 
población”, señala la concejala de Medio 
Ambiente, Davinia Calatayud.

Almussafes lleva la naturaleza a su núcleo urbano

La Unitat de Protecció Animal i Medi Ambient de la  Policia Local ha 
augmentat la periodicitat dels controls d’ADN en excrements de gos-
sos per a la seua posterior anàlisi en el laboratori i interposició de les 
corresponents sancions als seus propietaris. 

“Setmanalment, s’arrepleguen mostres en carrers, parcs, places, 
aparcaments i pipicans”, explica l’edil de Benestar Animal i Seguretat 
Ciutadana, Jaime Wic, qui constata que “aquesta mesura ha tingut un 
efecte immediat en la reducció d’excrements abandonats, encara que 
l’objectiu és arribar, clar està, a la plena conscienciació ciutadana”.

> La Policia Local intensifica els controls 
d’ADN d’excrements canins

► La Concejalía de Medio Ambiente reimpulsa su plan de transformación visual de la localidad

Algunas de estas 1.000 plantas floridas 
se han colocado en los maceteros dispues-
tos en  39 farolas de la calle Mayor. 

“Hemos querido mejorar la imagen 
de la principal vía del municipio porque 
pensábamos que se merecía un aspecto 
más cercano, amable y acogedor. Cuando 
el entorno es más agradable aumentan las 

posibilidades de que las personas opten 
por trasladarse andando por dentro del 
núcleo urbano para realizar compras o ges-
tiones. Por eso mismo consideramos que 
este plan combina muy bien los factores de 
sostenibilidad y salud, dos elementos que 
son claves en nuestra acción de Gobierno”, 
explica Calatayud.

La calle Mayor estrena imagen
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La Escuela de Adultos también imparte sus contenidos telemáticamente
El 23 de marzo, el Centro 

Municipal de Formación de Per-
sonas Adultas (CMFPA) retomó 
las clases tras la semana de Fa-
llas y lo hizo a distancia, adap-
tándose a las posibilidades de 
acceso a la tecnología del alum-
nado.

De esta forma, las docentes 
utilizaron el correo electrónico 

y el WhatsApp, dos aplicaciones 
muy extendidas entre la ciuda-
danía, pero también otras como 
Youtube, Skype o Hangouts. El 
concejal de Educación y EPA, 
Pau Bosch, destaca “el esfuer-
zo mostrado por las profesoras 
para que la formación pudiera 
continuar de la mejor manera 
posible”.

 El horario se mantuvo por 
las tardes para que gran parte 
de la población seguía trabajan-
do y que, tal como comproba-
ron, por las mañanas la red esta-
ba sobrecargada por el uso que 
hacía el alumnado de primaria y 
secundaria. 

Además, como consecuen-
cia, los dispositivos disponibles 

en casa estaban siendo utiliza-
dos durante esta franja del día 
por los niños, niñas y jóvenes 
para sus tareas escolares.

La directora, Yolanda Core-
lla, sostiene que la formación se 
mantuvo “procurando la mayor 
normalidad dentro de las cir-
cunstancias” para las casi 600 
personas matriculadas.

► L’executiu local i els CEIP han treballat conjuntament per a assegurar que 
l’estudiantat accedira als continguts lectius durant el con�nament

L’Ajuntament d’Almussafes i els CEIP Pon-
tet i Almassaf es van coordinar per a facilitar 
l’educació a distància durant el tram final del 
curs escolar 2019-2020. 

Les tres institucions van posar en marxa 
un pla per a atendre les necessitats de tota la 
comunitat educativa, evitant així que hi hague-
ra xiquets i xiquetes que no pogueren seguir 
el ritme de les classes des de casa per falta 
de material o per mancar dels mitjans tècnics 
necessaris per a fer arribar les activitats rea-
litzades. 

“Som conscients que els recursos disponi-
bles per a afrontar el curs escolar des de casa 
varien en funció de cada família i evidentment 
ni el consistori ni els col·legis podíem permetre 
que això suposara una barrera”, declara el regi-
dor d’Educació, Pau Bosch.

Entre les mesures incloses en el pla, en el 
qual col·labora Protecció Civil i els conserges 
dels centres, figura el repartiment dels ma-
nuals d’exercicis de l’alumnat de primer i segon 
de primària que es van quedar a les aules des-
prés de la declaració de l’estat d’alarma i per 

a l’alumnat amb necessitats econòmiques la 
cessió d’ordinadors portàtils, la impressió, en-
viament a domicili i lliurament al professorat 
d’activitats realitzades en paper i la donació de 
lots de material escolar que han sigut adquirits 
en comerços locals.

“La implicació del professorat de tots dos 
centres durant aquest trimestre ha sigut to-
tal. Les circumstàncies no han sigut gens fà-
cils, però s’han adaptat per a continuar amb 
la seua labor, evitant que ningú es quede pel 
camí, per la qual cosa aprofite per a felicitar-
los pel seu enorme esforç. Al final, el que ha fet 
l’Ajuntament és posar-se a la seua disposició i 
a la de l’alumnat perquè el tram final del curs 
transcorreguera de la manera més còmoda per 
a tota la comunitat educativa”, assegura Bosch.

L’Ajuntament implanta un ambiciós 
pla educatiu durant l’estat d’alarma

Ayuda a la educación 
a distancia

El alumnado almussafense sin 
acceso a internet para poder seguir 
las clases a distancia durante el con-
finamiento pudo adherirse al servicio 
impulsado por el Ayuntamiento con el 
objetivo de reducir la brecha digital. 

El consistorio, en colaboración 
con los tres centros educativos lo-
cales, procedió a la detección de las 
familias con menores a su cargo que, 
por dificultades económicas, no con-
taban con conexión a la red, a las que 
la empresa Netllar les proporcionó 
gratuitamente dicho acceso mediante 
el suministro de la tarifa de telefonía 
móvil para que pudieran continuar con 
sus lecciones. Un total de ocho famili-
as se beneficiaron de la iniciativa.

“Mientras realizábamos el proce-
so de detección del alumnado se puso 
en contacto con nosotros Netllar para 
decirnos que se ofrecía a ayudarnos,“, 
afirmó el concejal de Bienestar Social, 
Faustino Manzano.

La cessió d’ordinadors 
i la impressió d’activitats, 

entre les mesures
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Festes

L’Ajuntament s’ha vist obligat 
a suspendre les seues Festes Pa-
tronals, que estava previst que co-
mençaren el 20 de juny. L’executiu 
local, dirigit per l’alcalde, Toni Gon-
zález, i la regidora delegada de 
Festes, Mar Albuixech, van anun-
ciar la decisió el 20 d’abril, per al 
que es va llançar un comunicat en 
el qual s’exposaven els motius.

Acatant les recomanacions de 
les autoritats sanitàries, que pro-
hibeixen les concentracions mul-
titudinàries per a evitar contagis 
d’una pandèmia mundial amb con-
seqüències devastadores a nivell 
sanitari, l’executiu d’Almussafes 
s’ha vist obligat a prendre una de-

cisió responsable i d’acord amb 
la nova realitat”, es podia llegir al 
text.

 

“Ningú pot garantir que en ei-
xes dates es puguen dur a terme 
actes multitudinaris que concen-
tren un gran nombre de persones 
com és el cas de la presentació, 
les revetles i discomòbils, les pro-
cessons i l’Homenatge a la Paella, 
en el qual anualment es donen cita 
més de 5.000 persones”, s’afegia 
en el text.

.L’alcalde i l’edil de Festes es 
van posar en contacte, de mane-
ra telemàtica, amb el grup d’onze 
joves presentades per les asso-
ciacions com a Dames de les Fes-
tes 2020, amb els Clavaris de la 
Divina Aurora i les Clavariesses 
de la Divina Pastora, els altres dos 
col·lectius de joves que organitzen 
els actes dels seus dies grans.

Així mateix, els dos responsa-
bles públics van contactar amb la 
Confraria de la Santíssima Creu, 

encarregada de l’organització de 
l’Ofrena de Flors i del dia de la Pa-
trona, per a posar-los al corrent de 
la situació. Les dames, clavaries-
ses, clavaris i cambreres de la con-
fraria exerciran els seus càrrecs 
durant l’any 2021. 

“Es tracta d’una decisió molt 
dura per a tots nosaltres que 
abans de l’Estat d’Alarma mai 
haguérem esperat, però no po-
dem canviar la realitat i ens hem 
d’adaptar a ella”, explica Mar Al-
buixech, qui agraeix enormement 
la comprensió, l’ànim i les mostres 
de suport incondicional brindades 
per part de tots els col·lectius que 
protagonitzen les Festes.

► La impossibilitat de programar actes massius va portar a l’Ajuntament a prendre la decisió

Almussafes suspén les seues Festes de 2020 
per la pandèmia de la COVID-19

S’han prorrogat un any 
els càrrecs festers

El consistori ho va 
anunciar el 20 d’abril

#IGUALTATREAL
  Almussafes se sumó, un año más, a las con-

memoraciones del Día Internacional de la Mujer 
con la celebración de la V Semana por la Igual-
dad, en la que el consistorio organizó distintas 
actividades para reivindicar y concienciar sobre 
la importancia de denunciar las discriminacio-
nes que sufre este colectivo para acceder a ám-
bitos como el trabajo, la educación y la sanidad. 

“Tanto la lectura del manifiesto y la tradicio-
nal cena como las conferencias y los espectácu-
los culturales tuvieron una excelente acogida”, 
resalta la concejala de Igualdad, Belén Godoy.

#FALLAS2021
  Las Fallas 2020 también 

se han suspendido. “Ha sido 
una decisión difícil, consen-
suada por unanimidad por 
parte de las tres comisiones 
ante la incertidumbre de no 
poder celebrar la fiesta como 
es debido”, indicó la Junta Lo-
cal Fallera en un comunicado 
público. 
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El confinamiento al que fue 
sometida la población para con-
trolar la pandemia de coronavi-
rus no fue un impedimento para 
que la ciudadanía almussafense 
continuara demostrando su ta-
lento en diferentes disciplinas 
artísticas. Para fomentarlo en un 
periodo en el que no está siendo 
posible la celebración de activi-
dades públicas, el Ayuntamiento 
planteó a mediados de abril va-
rios concursos culturales cuyo 
objetivo era potenciar la crea-
tividad y promover la reflexión 
sobre la pandemia.

“La convocatoria fue todo un 
éxito. Recibimos muchas can-
didaturas de todas las modali-
dades en las que se podía com-
petir, lo que nos permitió reunir 
propuestas muy diversas que, 
tal y como nos transmitieron los 
miembros de los diferentes ju-

rados, tenían un nivel bastante 
alto“, afirma el concejal de Cultu-
ra , Alex Fuentes. 

1.150 euros en premios
La Concejalía de Cultura otor-

gó un total de 23 premios valora-
dos en 50 euros en esta iniciativa, 
a través de cuatro concursos que 
tenían todos modalidad infan-
til y adulta, concediéndose tres 
recompensas en cada una de 
ellas. Con todo, el consistorio ha 
invertido un total de 1.150 euros 
en este proyecto, con los que se 
han adquirido en comercios loca-
les los detalles que recibirán las 
personas ganadoras.

“Agradezco la implicación de 
los vecinos y vecinas en esta ini-
ciativa artística tan especial que 
nos ayudó a mantenernos ocu-
pados y animados en medio de 
una situación tan extraordinaria 
como esta”, resalta Fuentes.

► El Ayuntamiento promueve la creatividad de la 
ciudadanía con propuestas para desarrollar desde casa

#JoEmQuedeACasaLlegint fou el nom de la iniciativa impulsada 
per la Regidoria de Cultura a través de la seua Biblioteca Pública Muni-
cipal per a fomentar la lectura durant l’estat d’alarma. El consistori va 
animar a la població a enviar fotografies en les quals aparegueren al 
costat dels títols que estan gaudint perquè es publicaren en les xarxes 
socials municipals i que així la resta de la ciutadania poguera conéixer-
los. 

Les imatges que es van recollir gràcies a aquesta iniciativa, amb la 
qual segons l’edil Alex Fuentes es buscava “oferir una finestra perquè 
els lectors i les lectores de la localitat recomanen títols i així ajudar la 
població a suportar aquesta situació”, formaran part d’un collage que 
s’instal·larà en l’edifici de la biblioteca. Desenes de veïns i veïnes van 
enviar les seues propostes.

► Campanya biblioteca

El passat 15 de juny es va reprendre el servei de préstec presencial 
en la Biblioteca Pública. L’atenció es realitza de dilluns a divendres de 
9.30 a 13.30 i les vesprades de dilluns, dimecres i divendres de 17 a 19 h. 

L’Ajuntament ha establit un protocol per tal de garantir la segure-
tat de les persones usuàries del servei, en el que s’inclou la limitació 
d’aforament, l’ús de mascaretes obligatori, la prohibició de tocar els 
llibres i la devolució mitjançant la bústia situada en la façana.

Del 31 de juliol a l’1 de setembre, la infraestructura romandrà tan-
cada per vacances.

► Reobertura biblioteca

Éxito de los concursos 
culturales del confinamiento

EMILIA BOSCH RAGA

> Concurso de dibujo  
‘Pintemos el confinamiento’.

Premio en la categoría adulta.

ELOI CANO ARACIL

> Concurso fotográfico 
‘Miremos Almussafes 
desde las ventanas’’. 
Premio en la categoría 
infantil.

Els Marc Granell ja tenen guanyadors
‘El futur no paga mai peatges’, de Raimond Aguiló, i ‘Vigilias’, de 

Julen Alexander Carreño, han sigut les obres guanyadores de la 
XXVI edició del Certamen de Poesia Marc Granell, a la qual s’han 
presentat 605 obres (560 en castellà i 45 en valencià). Es tracta 
d’una xifra rècord que contrasta amb els 72 treballs que es van re-
gistrar en 2019. El lliurament dels guardons, ajornat per la pandè-
mia, se celebrarà  el 8 d’octubre durant el Sopar Estellés.
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Conclouen les obres de 
cobertura i tancament del 
frontó del Poliesportiu
► L’Ajuntament ha invertit 281.000 euros en aquest projecte, amb el 
qual es completa l’última fase de reforma integral del recinte

El Poliesportiu Municipal d’Almussafes està 
a punt d’estrenar un segon recinte de frontó 
cobert, que compta amb una superfície útil de 
420,23 m2 i que se suma al ‘José Ventura Salva-
dor’, dedicat a la pràctica de les diferents mo-
dalitats de pilota valenciana per part del club 
local.

L’empresa adjudicatària de la remodelació, 
Construcciones UORCONF, S.L., ha conclòs ja 
les obres, pressupostades en 281.000 euros. 
La intervenció, que ha consistit en la cobertura 

i tancament de l’antic frontó descobert i en la 
dotació d’un nou paviment, així com en la instal-
lació d’un renovat sistema d’il·luminació de l’es-
pai i en l’execució d’una ampliació de la rampa 
d’accés de vehicles, facilitarà la pràctica de 
diferents disciplines esportives en condicions 
òptimes.

“Amb aquesta nova infraestructura ja dis-
posem d’un espai multiusos cobert que servirà, 
principalment, per als entrenaments del Club 
de Tir amb Arc durant la temporada d’hivern, 
així com per als clubs de gimnàstica rítmica 
i bàsquet” explica l’edil d’Urbanisme, Davinia 
Calatayud, qui afig que la versatilitat del nou 
recinte permetrà que també es puguen cele-
brar en el mateix alguns actes públics.

Durant la seua visita a la instal·lació, la regi-
dora va destacar que la reforma de les infraes-
tructures esportives municipals continua sent 
en la present legislatura una de les nostres pri-
oritats, atés que facilitar la pràctica de l’esport 
constitueix una manera d’apostar per la vida 
sana i de potenciar l’esforç i la perseverança.

En una actuació complementària i amb l’ob-
jecte de millorar tot el recinte del Poliesportiu 
Municipal, la brigada de jardineria i manteni-
ment de l’Ajuntament d’Almussafes ha realit-
zat diferents treballs paral·lels. “A més de la 
reconstrucció de les voreres que donen accés 
al nou frontó, hem ampliat la zona verda dels 
voltants i plantat noves espècies arbòries”, co-
menta Calatayud, qui a més es responsabilitza 
de la delegació de Medi Ambient.

► Rutas Covid-19
Con el comienzo del desconfinamiento y la posibilidad de salir de 

casa para pasear o practicar deporte, a principios del mes de mayo, la 
Policía Local creó tres rutas con las que buscaba sugerir trayectos a la 
ciudadanía en los que se pudiera garantizar mejor la distancia de segu-
ridad recomendada por las autoridades sanitarias.

Así, la primera de las rutas circulaba por los caminos cercanos a la 
autovía y el Parque Rural, la segunda por los que van hasta el IES y la 
sede de Protección Civil y la tercera por los alrededores del barranco 
del Tramusser.

> Aspecte exterior del frontó després de concloure la intervenció, amb la qual es buscava 
facilitar la práctica de diferents esports al llarg de tot l’any.

S’ha aprofitat per a millorar 
la zona verda dels voltants

També s’ha renovat 
la il·luminació i el paviment
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Reabren al público las 
instalaciones deportivas

Además, es obligatorio man-
tener la distancia física, el uso de 
gel hidroalcohólico y la solicitud 
de cita previa para hacer uso de 
los espacios. Finalmente, se lleva 
un registro de las personas que 
acceden para tenerlas identifi-
cadas. El aforo está limitado, por 
lo que se han establecido unos 

criterios para dar preferencia a 
determinados colectivos. 

Bosch afirma que el gobierno 
municipal es “consciente de los 
inconvenientes” que conlleva la 
aplicación de los estrictos pro-
tocolos, pero asegura que es “la 
única manera de poder evitar la 
expansión del coronavirus”. 

Des del passat 27 de juny 
i fins al 31 d’agost, la ciutada-
nia almussafenya pot gaudir 
de les Piscines Municipals, 
encara que amb certes limi-
tacions a conseqüència de la 
crisi sanitària en la qual es-
tem immersos.

La necessitat de contro-
lar l’aforament per a evitar 
aglomeracions i assegurar 
la distància social en l’inte-
rior del recinte ha propiciat 
que, per primera vegada en 
la història, l’ajuntament haja 
hagut d’apostar per establir 
dos torns de banys diaris, un 
matinal i un altre vespertí, 
dels quals es podrà disfrutar, 
sempre que es concerte cita 
prèvia.

Les persones empadro-
nades a Almussafes poden 
sol·licitar-la via telemàtica a 
través de Serviweb o telefò-
nicament en el Pavelló Polies-
portiu, de dilluns a dimecres 
la setmana anterior a la visi-
ta, i per als usuaris d’altres lo-
calitats, les peticions s’obrin 
a partir del dijous. No obstant 
això, si queden places lliures, 
s’acceptaran les peticions el 
mateix dia.

L’ajuntament manté els 
passes per a les persones 
residents en la localitat, als 
quals els ha aplicat una im-
portant reducció de preu en 
la present temporada. 

El personal que s’encar-
rega de la gestió del recinte 
porta a terme les labors de 
neteja i desinfecció, així com 
les de la delimitació dels es-
pais, en els quals s’assegura 
la distància de seguretat de 
dos metres.

Per a dur a terme tot el 
procés de neteja amb les 
màximes garanties de segu-
retat, l’Ajuntament ha adqui-
rit una màquina d’ozó. “Amb 
caràcter previ a l’obertura, 
al migdia i després del tan-
cament de la instal·lació al 
públic es procedeix a la de-
sinfecció, encara que el re-
forç de la higiene i neteja del 
mobiliari i zones comunes del 
recinte es realitza periòdica-
ment durant tota la jornada”.

Después de tres meses cerra-
das, las instalaciones deportivas 
ya han abierto sus puertas de 
manera gradual y bajo estrictas 
medidas de seguridad. Primero 
entraron en funcionamiento las 
pistas de tenis y pádel del polígo-
no, el Circuito de Automodelismo, 
las Pistas de Agility, la parcela del 
motociclismo, el parque del tiro 
con arco y el Campo de Tiro. Pos-
teriormente lo hicieron el Polide-
portivo, el Pabellón y el Campo 
de Fútbol. Y, finalmente, el 27 las 
Piscinas y el 1 de julio el gimnasio. 

El plan del ejecutivo local para 
volver a poner a disposición de la 
ciudadanía estas infraestructu-
ras se llevó a cabo por fases y, tal 
como recalca el concejal de De-
portes, Pablo Bosch, “de manera 
muy cauta y con un nuevo y rigu-
roso reglamento para garantizar 
al máximo la seguridad, tanto de 
las personas usuarias como de 
las que trabajan en estos recin-
tos“.

Según se recoge en el do-
cumento ‘Plan de desescalada 
Deportiva Almussafes Covid-19 
2020’, al que puede accederse a 
través de www.almussafes.net, 
la reducción del aforo y la desin-
fección e higienización personal y 
de las instalaciones son una cons-
tante. 

El reglamento, 
en almussafes.net

► Lo hacen con estrictas medidas de seguridad 
para evitar al máximo el contagio por Covid-19

Les Piscines Municipals,
obertes fins al 31 d’agost
► Enguany és necessari demanar cita prèvia 
per a poder utilitzar les instal·lacions

L’aforament està 
limitat per a garantir 

la separació física 

Per a la neteja dels 
espais comuns
 s’utilitza ozó

Amb el passe 
la ciutadania accedeix 

amb descomptes
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s Ajuntament 96 178 20 50
Ajuntament Fax 96 179 44 62
Ambulància · Bombers · Urgències 112
Atenció del menor 900 100 033
Atenció del major 900 100 011
Auxili en carretera 91 742 12 13
Benestar Social 96 178 39 91
Biblioteca Pública Municipal 96 178 45 55
Centre Cultural 96 178 45 55
Cita prèvia Sueca 96 170 26 99 · 96 170 24 51
Centre Salut Almussafes · Cita prèvia 96 171 91 92
 · Urgències 96 171 91 95
 · Administració 96 171 91 90
Centre Salut Benifaió 96 171 92 88
Centre Salut Benifaió · Urgències 96 171 92 85
CIJ 96 178 51 10
Centre de Dones Maltractades 016
Centre Formació Persones Adultes 96 178 49 04
Correus 96 178 32 97
CEIP Almassaf 96 171 90 60
CEIP Pontet 96 171 90 50
Ecoparc 622 326 657
Estació Autobusos València 96 349 72 22
Farmàcia Sebastián C.B. 96 178 01 58 · 677 517 114
Farmàcia Ana Aparici 96 178 20 01
Farmàcia Josefina Pérez 96 178 85 08
Guàrdia Civil Almussafes 96 178 84 40
Hospital de la Ribera 96 245 81 00
Iberdrola Almussafes-Urgències 901 20 20 20
Iberdrola Informació 96 111 49 59 · 96 111 63 90
IES Almussafes 96 171 91 05
Jutjat de Pau 96 178 19 33
Pampi 636 267 154
Parròquia Sant Bertomeu 96 178 19 84
Pavelló Cobert 96 203 10 46
Piscines Municipals 96 178 52 82
Pistes de Tennis i Pàdel 96 203 10 46
Policia Local 092 · 96 178 19 83
Poliesportiu Municipal 96 203 10 46
Protecció Civil 96 179 52 96
Renfe València 96 351 36 12
Residència La Vila d’Almussafes 96 061 94 64
Taxi adaptat minusvàlids 607 287 287 · 96 070 38 69
Voluntariat Social Majors 674 180 003
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Registre General: de dilluns a dissabte de 9 a 14 h.
Recaptació Municipal: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Jutjat de Pau: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Oficina d’Ocupació Local: de dilluns a divendres d’11 a 13 h.
Departament d’Intervenció Social: de dilluns a divendres de 8 a 14 h.
BIBLIOTECA
Agost tancat
CEMENTERI MUNICIPAL
De dilluns a dissabte de 10 a 13 h. i de 15 a 18 h.
Diumenge de 10 a 13 h.
CENTRE DE SALUT
Atenció amb cita prèvia: de dilluns a dissabte de 9 a 15 h.
Atenció urgent: a partir de les 15 h. a Benifaió · Tel. 96 171 92 85
CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL
Agost tancat
ECOPARC
De dilluns a divendres de 9 a 13 h. i de 15 a 18 h.
Dissabte de 10 a 14 h.
MUSEU CASA AYORA
Obert fins el 14 d’agost
PAVELLÓ COBERT
De dilluns a dissabtes de 10 a 14 i de 17 a 21 h.
PISCINES MUNICIPALS
De dilluns a diumenge
1r. torn de 9.30 a 14.30 h.
2n torn de 16 a 21 h.Pe
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sessions plenàries
Sessió extraordinària · 12 de març 2020
Indemnització assistència. S’aprova per unanimitat renunciar 
al dret de cobrar indemnització per assistència a aquesta 
sessió donades les circumstàncies.
Crisi coronavirus. S’aprova per unanimitat suspendre durant 15 
dies tots els actes organitzats per l’Ajuntament, tancar totes 
les instal·lacions municipals al públic, suspendre el mercat 
ambulant durant els dos següents dimarts i recomanar a les 
associacions que eviten activitats que comporten l’assistència 
multitudinària. 
Adopció mesures. S’aprova per unanimitat autoritzar a 
l’Alcaldia a mantindre les mesures aprovades o l’adopció 
d’altres complementàries, sense necessitat de convocar un 
altre plenari, sempre que s’informe els portaveus dels grups.  
Sessió ordinària · 22 d’abril 2020
Reglament Orgànic Municipal (ROM). S’aprova per unanimitat 
afegir al ROM els paràgrafs que permeten autoritzar les 
votacions pel procediment telemàtic en els supòsits taxats i 
degudament justificats i quan per part de l’Estat es decrete 
l’estat d’alarma o altre similar per crisis sanitàries es requeris-
ca l’adopció de mesures extraordinàries. 
Funcionament òrgans col·legiats i empresa pública. S’aprova 
per unanimitat la convalidació de la resolució d’Alcaldia 
534/2020 de mesures extraordinàries sobre el funcionament 
dels òrgans col·legiats municipals i de l’Empresa Municipals de 
Serveis durant l’estat d’alarma.
Recollida residus sòlids urbans. S’aprova per unanimitat la 
continuació de la prestació del servei de recollida de residus 
sòlids urbans per part de l’empresa Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, S.A. fins que s’adjudique i formalitze el nou 
contracte.
Garantia contracte serveis. S’aprova per unanimitat la 
devolució de la garantia definitiva constituïda per GESTIÓN, 
SALUD Y DEPORTE, S. L. per 35.334,45 euros, corresponent al 
contracte per la prestació del servei de “consergeria, vigilància, 
control d’accessos i informació; activitats esportives en 
pavelló, poliesportiu, pista de tenis i pàdel i neteja de les 
instal·lacions esportives” adjudicat el 25 d’agost de 2014.
Garantia contracte serveis. S’aprova per unanimitat la 
devolució de la garantia definitiva constituïda per GESTIÓN, 
SALUD Y DEPORTE, S. L. per 24.936,11 euros, corresponent al 
contracte per la prestació del servei de “socorrisme, activitats 
esportives, manteniment de l’aigua, neteja i atenció al públic de 
les Piscines Municipals”, adjudicat el 25 d’agost de 2014.
Bars ubicats en instal·lacions municipals. S’aprova per 
unanimitat declarar la suspensió dels contractes  Llar dels 

Jubilats, Passeig del Parc, Poliesportiu Municipal en atenció al 
Real Decret 8/2020 fins que la prestació puga reprendre’s. Els 
adjudicataris no abonaran l’import establit com a cànon. 
L’Ajuntament abonarà els danys i perjudicis patits durant la 
suspensió.
Modificació de crèdits. S’aprova per unanimitat la convalidació 
de la resolució de l’Alcaldia 563/2020, per la qual es declara 
l’excepcionalitat i la necessitat que concorre per a la no suspen-
sió dels terminis i termes per a la tramitació de l’expedient de 
modificació de crèdits per al finançament d’inversions amb 
càrrec a superàvit.
Superàvit 2019. S’aprova per unanimitat la convalidació de la 
resolució d’Alcaldia 601/2020 de destinar part del superàvit de 
2019 a despesa social per a fer front a l’impacte econòmic i 
social de la Covid-19.
Crèdit extraordinari. S’aprova per unanimitat la convalidació 
de la resolució d’Alcaldia 600/2020 relativa a la concessió de 
crèdit extraordinari per a despeses derivades de la Covid-19.
Assignació partits. S’aprova per unanimitat la justificació de 
l’assignació econòmica concedida en el període comprés entre 
l’1 de gener i el 15 de juny de 2019 als grups municipals Socialista 
i Compromís i que es procedisca a la devolució per part del grup 
Socialista de 10,79 € que no han sigut justificats.
Crèdit factures EMSPA. S’aprova per 9 vots a favor (PSOE) i 4 
en contra (Compromís i PP) que es reconega extrajudicialment 
els crèdits a favor de l’Empresa Municipal de Serveis públics 
d’Almussafes per import de 13.069,66 €, en tractar-se de 
factures amb data de facturació corresponent a l’exercici 2019.
Subvencions. S’aprova per unanimitat de manera definitiva 
l’Ordenança Municipal de Subvencions i el Pla Estratègic de 
Subvencions.
Tributs. S’aprova per unanimitat la modificació d’articles de 
l’ordenança fiscal general de gestió, recaptació i inspecció dels 
tributs locals (ajornaments i fraccionaments). 
Comptadors polígons. S’aprova per unanimitat la memòria 
proposada per l’empresa concessionària del servei d’abasti-
ment d’aigua potable i clavegueram per a la implantació de 
comptadors de tele lectura per tecnologia de xarxa fixa per als 
abonats dels polígons industrials. S’aprova també l’estudi 
econòmic financer i el pressupost de la instal·lació dels 
comptadors.
Consell de Cultura. S’aprova per unanimitat modificar el 
reglament de funcionament del Consell Municipal d’Entitats 
Culturals, Educatives, Festives i Cívic-Socials perquè l’organis-
me puga celebrar 5 reunions ordinàries a l’any.
Obra fotogràfica de José Maiques Campos. S’aprova per 
unanimitat acceptar la cessió de la propietat de l’obra fotogrà-
fica de José Maiques Campos degudament indexada, així com 
els drets d’autor i dels que resulten derivats, per a crear un 

annex documental a l’arxiu municipal.
Retribucions regidors. S’aprova per unanimitat que els 13 
integrants de la Corporació Municipal realitzen una aportació 
individual equivalent al 10% de les retribucions que reben 
mensualment per l’exercici de les seues funcions com a regidor, 
incloent al personal eventual designat per l’Alcaldia, mentre 
estiga vigent l’estat d’alarma. S’aprova suprimir la part fixa de 
la subvenció de  2020 per als grups polítics amb representació 
municipal.
Modificació de crèdits. S’aprova per unanimitat la proposta de 
convalidació de la resolució de l’Alcaldia 565/2020 relativa a la 
declaració d’excepcionalitat a la regla de la suspensió de 
terminis per a l’expedient de modificació de transferències de 
crèdits núm. MC1/2020.
Sessió ordinària · 14 de maig 2020
Personal laboral. S’aprova per unanimitat la modificació de la 
RPT i de la plantilla de personal per a la creació d’un lloc d’oficial 
de brigada, personal laboral, núm. 141, C2, CD18, CE18. En la 
plantilla de personal es crea una plaça de personal laboral, 
oficial, grup C2.
Gratificacions funcionariat. S’aprova per unanimitat la 
modificació de l’article 26 de l’acord regulador de les 
condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament 
referit a la gratificació per serveis extraordinaris, quant al 
col·lectiu de la Policia Local: Agents 250 €, Oficials 275 €, 
Inspector 300 €, Prefectura 333,04 €.
Plataforma Sedipualba. S’aprova per unanimitat l’adhesió de 
l’Ajuntament al sistema de la plataforma d’administració 
electrònica SEDIPUALB@, en els termes establits en l’acord 
plenari de la Diputació d’Albacete. 
Modificació de crèdit. S’aprova per unanimitat la modificació 
de crèdit EXMOC 0014-2020, per la qual es transfereixen 
100.000 € de la partida de Festes a la d’ajudes benèfiques i 
assistencials per a poder fer front a la situació provocada per la 
crisi sanitària.
Modificació de crèdit. S’aprova per unanimitat la modificació 
de crèdit EXMOC 0015-2020 en la modalitat de concreció de 
crèdit extraordinari, per la qual es transfereixen 150.000 € de la 
partida de Festes a la partida extraordinària destinada a les 
subvencions a pimes i autònoms.
Modificació de crèdit. S’aprova per unanimitat la modificació 
de crèdit en la modalitat de transferència de crèdit, per la qual 
es transfereixen 60.000 € de Festes a Subvencions lloguer 
vivenda i 19.000 € d’Activitats esportives a Atencions 
benèfiques i assistencials.
Reconeixement. S’aprova per unanimitat una moció amb la 
qual es reconeix la tasca de les persones que han dedicat el seu 
temps i esforços a ajudar a la població durant la crisi sanitària.
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T 1. Farmàcia Ana Aparici (Almussafes)
2. Farmàcia Fca. Díaz (Benifaió)
3. Farmàcia Josefina Pérez (Almussafes)
4. Farmàcia Paloma Duart (Benifaió)
5. Farmàcia Ricardo Folgado (Sollana)
6. Farmàcia Juan Almudéver (Benifaió)
7. Farmàcia Josefina Pérez (Almussafes)
8. Farmàcia Juan Almudéver (Benifaió)
9. Farmàcia Ricardo Folgado (Sollana)
10. Farmàcia Juan Almudéver (Benifaió)
11. Farmàcia Ana Aparici (Almussafes)
12. Farmàcia Ricardo Folgado (Sollana)
13. Farmàcia Ana Aparici (Almussafes)
14. Farmàcia Juan Almudéver (Benifaió)
15. Farmàcia Paloma Duart (Benifaió)
16. Farmàcia Juan Almudéver (Benifaió)
17. Farmàcia Mª Isabel Arandis (Benifaió)
18. Farmàcia  José March (Benifaió)
19. Farmàcia Sebastián (Almussafes)
20. Farmàcia Teresa Ferrandis (Sollana)
21. Farmàcia  Ana Aparici (Almussafes)
22. Farmàcia Teresa Ferrandis (Sollana)
23. Farmàcia Sebastián (Almussafes)
24. Farmàcia Mª Isabel Arandis (Benifaió)
25. Farmàcia Ricardo Folgado (Sollana)
26. Farmàcia Ricardo Folgado (Sollana)
27. Farmàcia Ana Aparici (Almussafes)
28. Farmàcia José March (Benifaió)
29. Farmàcia  Fca. Díaz (Benifaió)
30. Farmàcia José March (Benifaió)
31. Farmàcia  Sebastián (Almussafes)

Tota la informació sobre el poble,
al teu abast.

L’Ajuntament d’Almussafes fica a la teua 

disposició distintes vies per a conéixer el 

que passa prop teu.
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S ALMUSSAFES
Farmàcia Sebastián
Av. Paral·lel, 26
Tel. 96 178 01 58
Farmàcia Ana Aparici
C/ Santa Ana, 22
Tel. 96 178 20 01
Farmàcia Josefina
C/ Ramón y Cajal, 33
Tel. 96 178 85 08
BENIFAIÓ
Farmàcia Almudéver
C/ Major, 114
Tel. 96 178 09 85
Farmàcia Díaz
C/ Santa Bárbara, 24
Tel. 96 178 01 23
Farmàcia Isabel
Juan José Llorca, 4
Tel. 96 178 11 51
Farmàcia Paloma
Plaça del Progrés, 3
Tel. 96 178 04 80
Farmàcia March
Av. Germanías, 37
Tel. 96 176 71 88
SOLLANA
Farmàcia Ferrandis
Plaça Major, 26
Tel. 96 174 07 14
Farmàcia Folgado
C/ Vicente Blasco Ibáñez, 49
Tel. 96 174 26 60

www.almussafes.es
www.facebook.com/AjuntamentAlmussafes
www.twi�er.com/almussafes_aj
@ajuntamentalmussafes
ALMUSSAFES WEB TV (A Youtube)

nitrats d’aigua
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