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Almussafes contracta a 78 persones
amb els cinc plans d'ocupació actuals
L'alcalde, Toni González, els va
donar la benvinguda als i les
participants dels últims quatre
plans iniciats.
El cost total de desenvolupar aquests programes
ascendeix a 1.743.160,27 euros, dels quals el consistori
aporta 163.056 euros.
L'executiu municipal d'Almussafes continua apostant
per la generació d'ocupació a través de la seua adhesió a
diferents
programes
promoguts
per
altres
administracions, però en els quals l'Ajuntament de la
localitat participa activament, tant amb aportacions
econòmiques com amb la posada a la disposició
d'aquestes iniciatives dels recursos materials i
personals disponibles.

Persones beneficiàries: 78
Inversió total: 1.743.160,27 €
Subvenció Generalitat Valenciana: 1.580.104,27 €
Fons propis: 163.056 €

En aquests moments estan en marxa en la població un
total de cinc d'aquests plans, que sumen una inversió
total d'1.743.160,27 euros, dels quals 163.056 euros
provenen de les arques municipals i la resta de la
Generalitat Valenciana. Gràcies a ells 63 almussafenys i
almussafenyes estan gaudint d'un contracte laboral d'un
any a l'Ajuntament, als quals cal sumar les 15 persones,
tres per cada pla, que s'encarreguen de gestionar i
impartir els programes. En conseqüència, són 78 el
nombre total de persones beneficiades gracies a
aquestes accions.
“La nostra estratègia és clara: continuar aprofitant tots
els projectes al nostre abast perquè treballe el major
nombre de persones possible. Aquesta és, al costat del
benestar social de la ciutadania, la nostra prioritat com a
govern municipal”, explica l'alcalde i regidor d'Ocupació,
Toni González.
El primer edil va reunir el 13 de gener a la sala de
conferències del Centre Cultural a les 65 persones que

L’alcalde, Toni González, va presidir l’acte de benvinguda
celebrat el dijous 13 de gener. Amb ell, van estar presents la
primera tinenta d’Alcaldia, Davinia Calatayud, el regidor de
Comerç, Àlex Fuentes, i la directora de l’ADL, Elena Baldoví
(dreta).

s'han incorporat a aquests plans entre finals de 2021 i
principis de 2022 per a donar-los la benvinguda i
desitjar-los una feliç estada en els seus llocs. Es tracta
dels integrants dels programes ECOVID 2021, EMPUJU
2021, ESPAI LABORA I T’AVALEM, donat que els que
participen en ET FORMEM ja han iniciat la tercera i
última fase de la seua estada a l’Ajuntament.
“Soc molt conscient del que significa per a ells i elles
haver sigut seleccionades, ho he pogut veure en els seus
rostres. Disposar d'una ocupació és primordial per a
poder tindre una vida digna i espere que aquests
contractes els ajuden a aconseguir eixa meta. Per part
nostra, intentarem que se senten còmodes i útils”,
assenyala González.

“La nostra estratègia és clara: continuar
aprofitant tots els projectes al nostre
abast perquè treballe el major nombre
de persones possible”.
En l’acte també van estar presents la primera tinenta
d’Alcaldia, Davinia Calatayud, el regidor de Comerç, Àlex
Fuentes, i la directora de l’Agència de Desenvolupament
Local, Elena Baldoví,
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L’ampliació del sòl industrial, vital per al futur
econòmic d’Almussafes
►L’Ajuntament proposa afegir en el nou PGOU altres 700.000 m2 de superfície als polígons locals
L’Ajuntament ja ha superat pràcticament
tots els tràmits exigibles per a donar llum verda a la revisió del PGOU vigent des de fa 27
anys, un nou planejament que persegueix, principalment, assegurar el futur econòmic i empresarial de la localitat amb un increment de
sòl industrial, actualment ocupat en un 98%, a
través de la reclassificació de més de 700.000
metres quadrats per a aquesta activitat.
Conscients de la gran manca de sòl per a
l’emplaçament de noves empreses i de la gran
demanda existent, des de l’equip de govern s’ha
incidit, molt especialment, en la necessitat que
en la nova ordenació prevalga el sòl urbanitzable industrial, un total de 713.211 metres quadrats. Així, es preveu la major part de la classificació d’aquest sòl en el sud del parc industrial
Joan Carles I, 480.924 metres quadrats, i una
superfície de 232.289 metres quadrats per a
l’ampliació del Polígon Nord.
“Amb aquesta proposta assegurem el desenvolupament econòmic de la nostra localitat,
encara que lògicament des de l’Ajuntament no

podem assumir la inversió necessària per a la
seua reclassificació i el nostre objectiu és que
la mateixa Generalitat Valenciana s’implique
en el seu desenvolupament, igual que va fer en
el seu moment amb el Polígon Industrial Joan
Carles I”, destaca l’alcalde, Toni González.
Amb un pes del 10% en el PIB valencià i
un 1% en l’estatal, Almussafes és un dels pols
industrials més importants de la Comunitat
Valenciana i el seu posicionament i futura expansió és una qüestió de gran importància
estratègica, no sols en l’àmbit autonòmic, sinó
també en el nacional.
“Almussafes 2030 és el projecte que portem desenvolupant des de fa uns anys per
a adaptar el model industrial a la fabricació
elèctrica i continuar generant ocupació i per
a això confiem en els fons europeus ‘Next Generation’”, destaca González, qui incideix en la
necessitat de “disposar sòl urbanitzable industrial per a dur-ho a terme i continuar generant
riquesa i llocs de treball a Almussafes i en la
Comunitat”.

El procés va començar en 2018
amb la primera versió preliminar

En 2022 es portarà a terme
la tramitació del planejament

Videovigilancia y
megafonía para los
polígonos

Aplanant el camí
a l’arribada de la
tecnologia 5G

Los polígonos industriales de Almussafes ya disponen de nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la
seguridad. El Ayuntamiento impulsó en
octubre un proyecto para la instalación
de un sistema de videovigilancia y otro
de megafonía en el Polígono Norte y
uno de megafonía en el Polígono Industrial Juan Carlos I, donde ya operaban
desde 2019 ocho cámaras por circuito
cerrado de televisión.
El Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial ha sufragado
íntegramente estas actuaciones, en las
que se han invertido 52.877 euros.
La primera teniente de Alcaldía y
concejala de Urbanismo, Davinia Calatayud, explica que “gracias a estos
sistemas nuestra Policía Local puede
atender de forma mucho más rápida y
eficiente las posibles situaciones de
emergencia que se produzcan en los
polígonos industriales”.

El projecte 5GLOGIC, que pretén
convertir el Polígon Industrial Joan
Carles I en el primer parc europeu
connectat amb 5G i gestionat a través
d’aquesta tecnologia, compta amb el
suport de l’Ajuntament i de l’entitat gestora de la zona industrial (APPI).
Les empreses i institucions involucrades volen desenvolupar un pilot de
solucions logístiques que permeten el
desenvolupament de diversos aspectes com la posada en circulació d’AGV,
vehicles guiats de manera autònoma.
La iniciativa disposa de la participació de l’Agència Valenciana de la Innovació i el Clúster d’Automoció de la Comunitat Valenciana (AVIA), així com el
cofinançament de la UE. “Manifestem
el nostre total suport a aquesta iniciativa pionera que jugarà un paper molt
rellevant en el present i futur del nostre
entorn industrial”, confirma l’alcalde,
Toni González.

Almussafes acogerá el
primer gran simulacro en
áreas industriales
La población acogerá en 2022 el primer simulacro de gran alcance realizado hasta ahora
en la Comunitat Valenciana. La operación contará con la participación de las dos áreas industriales.
El miércoles 10 de noviembre, el alcalde,
Toni González, y la gerente de las EGM, Romina Moya, mantuvieron un encuentro con el secretario autonómico de la Agencia Valenciana
de Seguridad y Respuesta a las Emergencias,
José María Ángel, en la que pidieron la máxima
colaboración del 112 para llevar a cabo la acción.
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Almussafes lanza el Plan Resistir
Municipal para llegar a las empresas
que se habían quedado fuera
► La Concejalía de Comercio destina 50.000 euros para financiar
la iniciativa, que repartirá 2.000 euros por negocio o persona autónoma
Las personas autónomas y pequeñas empresas con domicilio fiscal en Almussafes que
no pudieron acceder a los fondos destinados
a los sectores más afectados por las medidas
de contención de la pandemia de la Covid-19
podrán recibir una ayuda de 2.000 euros. El
Ayuntamiento de la localidad, a través de la
Concejalía de Comercio, ha lanzado el Plan Resistir Municipal, un programa cuyo objetivo es
alcanzar a la veintena de negocios que quedaron fuera de los dos planes similares anteriores por falta de presupuesto.
El ejecutivo local distribuirá un máximo de
50.000 euros de fondos propios entre este colectivo, una acción que será posible gracias a
la modificación de crédito realizada hace unos
meses para este fin.
La presentación de solicitudes y justificación de la ayuda pudo realizarse entre el 20 y el
30 de diciembre a través de la sede electrónica
del Ayuntamiento.
De esta forma, estas empresas han podido
justificar los gastos corrientes habituales que
estos negocios han seguido afrontando pese
a la carencia o disminución de ingresos experimentada, contribuyendo así a su viabilidad
económica.

“Para el equipo de gobierno el comercio
local es vital en el día a día de Almussafes y
teníamos muy claro que debíamos alcanzar el
100% de las empresas interesadas en recibir
este pequeño pero a la vez importante empujón, porque la situación fue complicada cuando
comenzó la pandemia, pero en muchos casos lo
sigue siendo ahora”, resalta el concejal de Comercio, Àlex Fuentes.
Tres planes en un año
En diciembre de 2020 el Ayuntamiento de
Almussafes ya invirtió 64.000 euros en las
Ayudas Extraordinarias a Autónomos y Microempresas para la reactivación de la economía local, de las que se beneficiaron un total de
84 negocios situados en el municipio. Esa fue
la primera iniciativa para paliar las pérdidas sufridas a causa de las restricciones implantadas
por las administraciones públicas para luchar
contra la pandemia de coronavirus.
Posteriormente, en los primeros meses
de 2021, se pusieron en marcha las Ayudas Paréntesis del Plan Resistir, en las que se distribuyeron 237.000 euros aportados en distintas
proporciones por la Generalitat Valenciana
(62,5%), la Diputación de Valencia (22,5%) y el
Consistorio Municipal (15%).

Aquest Nadal, joguets
per a la infància
La campanya solidària de recollida
de joguets impulsada des de l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil
ha superat totes les expectatives de
l’entitat. Tant és així que la iniciativa
s’hagué de clausurar uns dies abans. Els
centres escolars de la població també
s’han involucrat en la iniciativa, el que
ha provocat que l’acció superara totes
les previsions.
La seu de l’associació es va omplir
de joguets educatius, jocs de taula, peluixos, material esportiu i instruments
musicals, productes que s’han distribuït
aquest Nadal entre els xiquets i les xiquetes de les famílies més necessitades.
La Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil també van posar
en marxa una campanya per a recollir
fons per a les famílies damnificades per
l’erupció del volcà de Cumbre Vieja.

La Policia Local homenatja als
agents per la seua labor
El pati del Museu Casa Ayora
va acollir el passat dimecres 29
de setembre l’acte de celebració
de la festa dedicada al seu patró, amb el lliurament de distincions, premis i condecoracions.
Amb la commemoració, el
Departament de Seguretat
Ciutadana va voler ressaltar
la importància d’homenatjar i
agrair públicament el treball
desenvolupat pels cossos i forces de seguretat del municipi,
especialment de la Policia Local,
però també d’altres institucions

i professionals que, posant-se
al servei de la ciutadania, han
col·laborat en moments complicats recentment viscuts.
“És un dia simbòlic i enormement important perquè ens
permet centrar la mirada i fer
valdre el fantàstic treball que
cada dia fan els homes i dones
que conformen la Policia Local d’Almussafes”, va afirmar
l’alcalde, Toni González, qui
va presidir l’acte al costat de
l’intendent cap del cos, Juan Ernesto Serrano Carrascosa.

2 / Els qu4tre cantons

L’acte va concloure amb
el discurs del president de
l’executiu municipal, en el qual
González es va mostrar “tremendament orgullós de la labor”
duta a terme pel cos policial
“garantint la seguretat i la convivència en situacions molt com-

plexes com les que ens ha tocat
viure en els últims dos anys”.

L’alcalde els va agrair
el seu compromís
amb la població
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Ajuntament, empreses i sindicats s’uneixen per a exigir
solucions que eviten inundacions als polígons
L’Ajuntament, l’Associació de
Parcs i Polígons Industrials Ribera
Baixa (APPI), les Juntes de les Entitats de Gestió i Modernització
(EGM) dels polígons Joan Carles I i
Nord i UGT-FICA reclamen a la Generalitat Valenciana una resposta
“urgent” als problemes d’inundabilitat existents en les àrees industrials del municipi. Asseguren que
des que el Consistori va remetre
l’estudi amb les deficiències i les

infraestructures necessàries per
a reduir el risc d’inundacions cap
departament de l’administració
valenciana ha assumit la seua responsabilitat en l’assumpte.
“Una cita urgent”
Ara, en plena temporada de
pluges, aquests col·lectius redoblen la seua pressió i sol·liciten
“una cita urgent” amb les tres conselleries implicades per a avançar
en la resolució d’aquest tema.

Empreses, sindicats i executiu
local no descarten iniciar mobilitzacions en cas de no rebre resposta, donat que cap d’aquests organismes vol que es repetisquen les
conseqüències de la gota freda de
novembre de 2020, que va causar
danys materials en aquestes àrees empresarials que van superar
els 10 milions d’euros.
“Necessitem obtindre l’assumpció de la responsabilitat de

La Policía Local crea una unidad canina para
combatir el consumo y tenencia de estupefacientes
El Ayuntamiento inicia 2022 con la creación de una unidad canina en la Policía Local.
Roma, una joven can Pastor Belga Malinois,
se implicará a partir de ahora, junto con el
resto de la plantilla policial y en colaboración
con la Guardia Civil, en la prevención contra
el consumo y la tenencia de sustancias estupefacientes.
El agente Idelfonso España, propietario
de Roma y poseedor del curso de guía canino
del IVASPE (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias) ha firmado un

convenio de colaboración con el Ayuntamiento para poder crear esta sección.
Aunque el perro sea del agente, el propietario se lo cede temporalmente al consistorio municipal, manteniéndose el policía como
su único guía y responsabilizándose del mismo cuando se encuentre fuera de servicio.
El vehículo patrulla ya cuenta con el trasportín homologado para el desplazamiento
del can, dotado de una gran inteligencia,
obediencia y habilidad, así como con una excelente disposición para su adiestramiento.

l’administració autonòmica per a
actuar en la zona”, afirma l’alcalde.
“L’executiu municipal va complir amb el seu compromís de
promoure i assumir els costos
d’elaboració de l’informe d’inundabilitat, un estudi molt exhaustiu en
el qual es recullen les necessitats
actuals i les inversions a realitzar
en aquestes àrees, però no hem
obtingut encara cap resposta clara”, asseguren.

Almussafes ya tiene su
plan frente a riesgos
sísmicos
Almussafes ya dispone de un
Plan Municipal de Actuación frente
a Riesgos Sísmicos. El Consistorio
adjudicó a la empresa Emerprotec
Planificación S. L. el contrato para la
elaboración del documento, que se
ha financiado gracias a una subvención de 5.000 euros otorgada por la
Agencia Valenciana de Seguridad y
Respuesta a las Emergencias, entidad
dependiente de la Generalitat Valenciana.
“Cuanto más preparados estemos,
más rápido reaccionaremos y mejores
decisiones podremos tomar en caso
de que se produzca algún terremoto
que ponga en riesgo la seguridad de
los y las almussafenses”, considera el
alcalde, Toni González.

En la Comunitat Valenciana son
327 las localidades que deben contar con este plan, entre las que se
encuentran todas las de la Ribera.
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Comencen les obres per a la construcció
del balneari urbà
► L’executiu municipal invertirà mig milió d’euros en aquesta intervenció
urbanística

► Paco Girona, nou regidor de Compromís en
substitució de Lourdes Moreno
La portaveu del grup municipal de
Compromís a l’Ajuntament, Lourdes Moreno, es va acomiadar el 7 d’octubre del
càrrec de regidora del consistori municipal
després de sis anys de dedicació a la política local activa.
En el ple ordinari es va prendre coneixement per unanimitat de tots els grups
polítics de la renúncia a l’acta de Moreno,
qui va adduir motius de caràcter laboral i
personal per a deixar el lloc.
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Des del 2 de desembre la substitueix
Paco Girona, que en les últimes eleccions
municipals ocupava la posició número 7 de
la llista de la coalició.
El grup del principal partit de l’oposició
almussafenya queda, per tant, integrat a
partir d’ara per Amparo Medina, Josep Magraner i el mateix Paco Girona, qui actualment ostenta el càrrec de secretari local
de la formació després d’haver militat en
la coalició des de fa molts anys.

Les obres de construcció del Balneari
Urbà a l’interior de les Piscines Municipals
avancen a bon ritme. La intervenció urbanística, pressupostada en 538.080 euros, estarà
conclosa a mitjans de 2022. El balneari s’està
edificant en la dependència que albergava els
antics vestuaris de la instal·lació esportiva,
actualment sense ús i que després de ser sotmesa a la corresponent reforma augmentarà
la seua superfície fins a aconseguir els 316,16
metres quadrats.
Disposarà d’una piscina principal interior
amb serveis hidrotermals i de relaxació amb
els seus respectius elements d’hidromassatge i d’una zona de jacuzzi amb una sala
destinada a terma i una altra per al bany de
vapor. Així mateix, es planteja un recorregut
de dutxes tèrmiques (dutxa gelada, bitèrmica,
d’olis essencials i adaptada) que connectarà
directament amb la piscina termal i una dutxa
higiènica que s’utilitzarà prèviament al recorregut i que se situarà en els vestuaris.

El IBI se mantiene en el
mínimo exigido por ley
El coeficiente sobre el cual se establece
el IBI urbano con uso residencial y el resto de
los usos no diferenciados se mantendrá en Almussafes en 2022 en el mínimo exigible por ley,
0,40%.
De este modo, se busca “beneficiar el máximo posible a la ciudadanía en general, a las pequeñas y medias empresas y a los profesionales autónomos en un momento en el cual desde
las administraciones públicas tenemos que
ser muy sensibles a la situación por la que está
atravesando la sociedad a causa de la crisis
económica provocada por la pandemia”, destaca la regidora de Hacienda, Mar Albuixech.
Novedades
A partir de ahora el periodo de cobro en voluntaria del IBI empezará el día siguiente al del
cobro de las pensiones, algo que habían solicitado numerosas personas mayores. Además,
se mejora la fórmula de los planes personalizados del pago de los tributos disminuyendo la
cuota mínima exigida, que pasa de los 20 a los
6 euros mensuales. Se espera que esta medida
permita el acceso a este plan a un mayor número de personas.
Finalmente, para favorecer la vuelta progresiva a la normalidad, la tasa de terrazas y
para el mercadillo se verá reducida en un 50%.
El resto de las modificaciones son de carácter técnico, dado que se mantienen los tipos de
gravamen de los otros impuestos locales, “siguiendo un criterio de prudencia y de mantenimiento de los ingresos de las arcas municipales”.
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El Consistorio ubicará en este
espacio la zona de seguridad

Es la mayor inversión
municipal en seis años

El Ayuntamiento adquiere la parcela de la
antigua Cooperativa
► La inversión municipal asciende a 1.823.000 euros, cantidad que se
abonará en un total de cinco anualidades
El Consistorio de Almussafes ha incrementado el patrimonio urbanístico municipal con
la adquisición directa de la parcela de 5.324
metros cuadrados de superficie, emplazada
dentro del casco urbano, en la que la Cooperativa Agrícola y Ganadera (COAGAL) mantenía
uno de los sus almacenes hasta su traslado al
Polígono Industrial Juan Carlos I hace casi dos
décadas.
El presidente de la corporación, Toni González, y el presidente de Coagal, Salvador Girona formalizaron el documento ante notario,
con la presencia de la secretaria general del
Ayuntamiento y del concejal de Agricultura,
Faustino Manzano, así como de la junta directiva y una gran cantidad de socios y socias de
la institución agrícola que ya ha celebrado sus
siete décadas de trayectoria.
La primera cuota de la compra del solar, en
el cual se erigía hasta hace unos años uno de

los almacenes en los que COAGAL ejercía su
actividad profesional con carácter previo a su
traslado a la nueva ubicación en el parque industrial Juan Carlos I, se fijó en 1,3 millones de
euros, cantidad que se sufragó mediante cheque nominativo. El resto del importe se pagará
a razón de 130.681 euros por anualidad hasta
completar la consignación presupuestaria prevista para el año 2025.
El ejecutivo local situará en el citado solar
dotaciones, infraestructuras y equipamientos
de interés público relacionados con la seguridad.
“Se trata de la inversión con cargo a las arcas públicas de mayor alcance económico que
ha realizado este ayuntamiento en los últimos
seis años de gobierno”, destacó el alcalde durante su intervención, quien argumentó los diferentes factores que confluyen en la compraventa como el valor sentimental y de tradición

al apoyar a una institución emblemática y de
gran valor para el pueblo como es la Cooperativa.
“Somos el principal polo industrial de la
Comunidad Valenciana, pero la agricultura ha
tenido un papel muy importante en nuestro
municipio y tiene que jugar un papel prioritario
en la diversificación de nuestra industria en el
futuro”, afirmó.
Nuevas infraestructuras municipales
“Ese será el futuro emplazamiento de la
zona de seguridad de nuestro pueblo, que incorporará el nuevo Retén Policial, el Juzgado
de Paz, el depósito de vehículos y un circuito
de educación vial, entre otras infraestructuras
públicas”, comenta el presidente del ejecutivo
local, Toni González, quien avanza que la liberalización de suelo en la calle Mayor, donde en la
actualidad se ubica la Sede Policial, permitirá
la construcción de viviendas.

La flota municipal de
vehicles, renovada
En 2021 l’Ajuntament va
renovar íntegrament la flota
municipal de vehicles destinats als desplaçaments i execució dels treballs per part
del personal d’Obres i Serveis,
Urbanisme i manteniment
d’instal·lacions elèctriques.
S’han adquirit set vehicles.

Es tracta de quatre furgonetes, dos camions i un automòbil, tres d’ells amb etiqueta
‘ecoblue’, apostant així per la
sostenibilitat i el respecte al
medi ambient. Aquesta compra ha suposat una inversió
total de 173.840 euros, tots
ells aportats de fons propis.
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Nuevo colector para las
instalaciones del norte
del municipio
Las instalaciones públicas municipales
situadas en la parte norte del núcleo urbano ya cuentan con la infraestructura de saneamiento necesaria para poder emprender futuras ampliaciones.
En agosto, el Ayuntamiento llevó a cabo
una intervención mediante la cual se colocaron un colector de 131 metros de longitud
y dos tuberías secundarias en la ronda Antoni Ludeña para dar servicio al Campo de
Fútbol y a las Piscinas Municipales.

Llum verda, una dècada després, per al
col·lector del carrer Santa Creu
► La Generalitat Valenciana ha acceptat la crida de l’Ajuntament, que urgia a
l’administració autonòmica a materialitzar la intervenció, pendent des de 2009

“Almussafes continúa mejorando los
equipamientos municipales ya existentes
y añadiendo otros nuevos para que la ciudadanía disponga de los mejores servicios
públicos y en este reto son imprescindibles
actuaciones como esta”, afirma la primera
teniente de Alcaldía y concejala de Urbanismo, Davinia Calatayud, sobre el proyecto, que fue adjudicado por 54.450 euros.

En breu començaran les obres per a la
construcció del col·lector del carrer Santa
Creu, una actuació considerada “urgent” per
l’executiu municipal que evitarà futures inundacions i que porta paralitzada des de 2011.
De fet, és l’única que no s’ha executat de les
incloses en el Pla Confiança impulsat per la
Generalitat Valenciana en 2009. La previsió
és que la intervenció comence a desenvolupar-se en poques setmanes.
L’alcalde, Toni González, considera que
es tracta d’“una excel·lent notícia, perquè
després d’una dècada esperant, Almussafes
comptarà pròximament amb una infraestructura necessària perquè no es repetisquen
episodis com el que vam viure el mes de

novembre de 2020, quan el carrer Major va
quedar completament negat amb més de mig
metre d’aigua”. La Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica invertirà prop
de 500.000 euros en la posada en marxa
d’aquesta obra i l’Ajuntament s’encarregarà
d’abonar els 286.000 euros restants per a
fer-la possible.
“Nosaltres sempre hem estat preparats
per a quan arribara el moment, però no depenia de nosaltres. De fet, des de 2015 hem
mantingut múltiples reunions amb la Direcció
General de l’Aigua i des de 2017 hem inclòs la
quantitat que ens correspon aportar en els
pressupostos municipals”, afig González.

El retaule de l’església, restaurat
Després de dos mesos d’obres, el retaule major de l’església Sant Bertomeu
Apòstol, confeccionat amb marbre i fusta
de pi a mitjan segle XX, estrena una imatge renovada. La intervenció, finançada
a través de la subvenció concedida per
l’Ajuntament a la parròquia, ha suposat una
inversió de 35.000 euros.
La peça, que compta amb unes dimensions de 10 metres d’altura i 8 d’amplària,

Un presupuesto de
17.600.000 euros
para 2022
► El alcalde destaca que
“priman los gastos de
carácter social”

està construïda de marbre i fusta de pi i
decorada en part amb or fals aplicat amb
la tècnica del mixtió. A més de la seua neteja completa, tant la referida al suport
de marbre com de la fusta i del pa d’or de
la decoració i l’aplicació d’un tractament
fungicida, el projecte de rehabilitació del
retaule ha incorporat l’aplicació d’una restauració volumètrica del marbre amb reposició dels elements danyats.

El Ayuntamiento dispone este
2022 de un presupuesto consolidado de 17,6 millones de euros.
Según el alcalde, Toni González,
“priman los gastos de carácter
social y el mantenimiento en condiciones óptimas de la prestación
de todos los servicios públicos,
como hemos hecho hasta ahora”.
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El capítulo de inversiones
reales crece un 754% a causa de
la consignación de los remanentes de 2021 que no se ejecutaron
y que no es posible incorporar en
2022. Así mismo, las transferencias corrientes se incrementan
un 28,68%, principalmente por la
firma del contrato-programa con

la Generalitat para la prestación
del servicio SAD dependencia y
las plazas concertadas del Centro
de Día y la Residencia.
“Mantenemos nuestro compromiso de prestar todos los
servicios públicos y de incluir las
competencias impropias”, añade
el primer edil.

Actualitat

DESEMBRE 2021

El centre històric comptarà amb plataforma
única
► En la primera fase del pla, que s’executarà en 2022, es remodelaran els carrers
Plantades i Hospital

> La intervenció té com un dels
seus objectius minimitzar la presència de vehicles motoritzats.

El Consistori està ultimant la creació de plataformes úniques en bona part dels carrers de la
zona centre del nucli urbà per a donar prioritat
als vianants i millorar l’accessibilitat d’aquestes.
L’actuació transformarà i convertirà en zona de
vianants els carrers Plantades, Hospital, Santa Anna i Mestre Cardona, així com la plaça del
Mercat. El projecte de reordenació de l’espai públic, basat en els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible i Accessibilitat de l’Ajuntament, s’executarà en dues fases i s’estendrà fins a l’any 2024.
La plataforma única igualarà la rasant de
voreres i calçada perquè tothom compartisca el
mateix vial, prioritzant al vianant.
Amb això, explica l’edil d’Urbanisme, Davinia
Calatayud, “obligarem el vehicle motoritzat a
reduir la seua velocitat i l’objectiu és que, amb
el temps, també es minimitze la seua presència
en aquests carrers del centre històric, que s’humanitzaran i seran més caminables, complint

finalment amb els paràmetres d’accessibilitat i
mobilitat”.
El passat dimecres 27 d’octubre, Calatayud,
l’arquitecte municipal, Xavier Adam, i dos tècnics de l’empresa redactora de l’avantprojecte,
Crearqcio coop, van explicar la iniciativa, en sengles reunions per a comerciants i ciutadania.
“Aquest entorn urbà suma greus deficiències d’accessibilitat i és poc inclusiu, ja que es
prioritza el trànsit motoritzat enfront dels desplaçaments a peu. Les voreres són extremadament reduïdes i impracticables per al vianant en
general, però especialment per a persones amb
diversitat funcional i aquelles que transiten amb
carros de compra o de bebé”, comenta la regidora. Per això, la intervenció plantejada donarà
resposta a totes aquestes manques, a més d’assegurar el proveïment dels comerços existents
en la zona, els aparcaments privats existents i el
muntatge del mercat ambulant.

► Plan Urbano de Actuación Municipal
El Ayuntamiento está ultimando la redacción de su Plan Urbano de Actuación Municipal (PUAM), donde aparecerán
los ámbitos en los que se considera necesario realizar mejoras para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, el
acuerdo mundial para hacer frente a los retos del futuro. Las sesiones participativas siguen sucediéndose a buen ritmo
para conseguir tenerlo en el plazo máximo establecido por la Diputación de Valencia, institución que financia su coste.
“Nada mejor para conocer la realidad de un lugar determinado que sentarse tranquilamente a reflexionar con las
personas que día a día viven, trabajan y se relacionan en ese espacio”, afirma la concejala de Urbanismo, Davinia Calatayud.

El Casal Jove, més a prop
Les naus en les quals se situava l’antic escorxador d’Almussafes, situades just al costat del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, ja s’han derrocat per a buidar la
parcel·la en la qual enguany començarà la construcció del Casal Jove. L’Ajuntament ha invertit 23.897,50 euros en aquesta
intervenció i ha reservat uns 400.000 euros fons propis per al
nou equipament.

Mejoras en los parques
En los últimos meses se han llevado a cabo distintas tareas
de mantenimiento y modernización en las zonas de ocio infantiles. Se han incorporado nuevas estructuras en los parques
Pinar y Les Eres, donde se han reparado el suelo de caucho
existente, los juegos infantiles y los muelles ya colocados.
Además, se han resuelto los problemas de drenaje del
parque Pontet, espacio en el que también se ha instalado una
nueva zona de juegos para niños y niñas de 9 meses a 4 años.
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Los fondos Next Generation
UE, objetivo industrial
► El ejecutivo municipal trabaja para posicionarse como
receptor de parte de estos fondos de reconstrucción
El Ayuntamiento sigue adelante con las gestiones necesarias para que la localidad siga
siendo un referente nacional
en el ámbito de la industria y
pueda modernizar sus áreas
empresariales. En este sentido,
trabaja con distintas administraciones y sindicatos para poder recibir parte de los fondos
del programa Next Generation
de la UE.
Este plan contempla una inversión global de 24.000 millones de euros, de los que 4.295
euros serían de procedencia
pública y 19.714 de procedencia
empresarial, cantidad que se
destinará, sobre todo, a la modernización y electrificación de
la cadena de valor industrial y

el impulso de la movilidad sostenible.
“La industria automovilística está en pleno proceso de
adaptación. Se dirige inevitablemente a una nueva época en
la que cambiará buena parte de
su estructura y funcionamiento
y nosotros, como administración pública más cercana a la
realidad de la ciudadanía que
trabaja en este sector, no podemos ser ajenos a esa transición.
Desde el Ayuntamiento debemos continuar esforzándonos
al máximo para que parte de
esas ayudas recaigan en los
proyectos que hemos propuesto. Solo así nuestros polígonos
seguirán siendo la referencia
que son”, afirma el primer edil.

Conclou una altra edició de les
Beques de Graduats i Estudiants
El passat 29 d’octubre van concloure la seua estada
d’un any a l’administració local els almussafenys i les almussafenyes participants en el programa de Beques per
a Graduats i Estudiants impulsat per l’Ajuntament.
El Consistori ha invertit un total de 254.223 euros de
fons propis per a implementar aquesta iniciativa, que
segons els edils Pau Bosch i Àlex Fuentes ha estat “a
l’altura de les nostres expectatives”. “El seu esforç i dedicació han quedat patents en tots i cadascun dels departaments”, assenyalen sobre aquest grup.
Les beques estaven dirigides a les persones residents en la població amb títol oficial universitari o de
formació professional i a estudiants i la càrrega de treball era d’un màxim de 25 hores setmanals.
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Cinc joves almussafenys participen
en les Beques d’Estiu 2021
Les Beques Municipals
d’Estiu de 2021, impulsades i
finançades directament per
l’Ajuntament després de la
cancel·lació del programa ‘La
Dipu et Beca’, van permetre a
cinc almussafenys i almussafenyes la realització de pràctiques en distints departaments
de l’administració local durant
els mesos de juliol i agost.
Les persones seleccionades
van treballar 20 hores setmanals en les àrees d’Urbanisme,
Informàtica i Esports, Cultura,
Educació i Joventut.

“Pensem que aquestes beques són molt beneficioses
perquè permeten als i les estudiants tindre el que per a bona
part d’ells i elles és el primer
contacte amb l’àmbit laboral,
amb tot el que això suposa
per al seu creixement personal. A més, la seua presència
en l’administració local, per la
qual reben uns ingressos que
sempre venen bé, ens ajuda a
reforçar algunes tasques durant la temporada estival”, assenyala el primer edil i regidor
d’Ocupació, Toni González.

El Ayuntamiento también colabora en los
gastos del estudiantado matriculado en
centros de otras localidades
Un total de 11 almussafenses
estudiantes de Infantil, Primaria y
Secundaria en centros escolares
concertados o públicos situados
en otras poblaciones han recibido
este curso ayudas del Ayuntamiento para financiar parte del coste
de adquisición de libros de texto y
material didáctico necesario para
las clases.
Concretamente, se han beneficiado del programa nueve jóvenes
de Infantil y Primaria, con ayudas
que suman 361,99 euros, y otros
dos de Secundaria, con subven-

ciones que de manera conjunta ascienden a 74,40 euros. Por tanto, el
Consistorio municipal ha destinado
436,39 euros a esta iniciativa en la
última convocatoria planteada a la
ciudadanía.
“Queremos que las familias, independientemente de dónde hayan
matriculado a sus hijos e hijas reciban una ayuda que les proporcione
una rebaja del coste que supone
disponer de los recursos necesarios para afrontar el aprendizaje en
mejores condiciones”, comenta el
concejal de Educación, Pau Bosch.

Ocupació

DESEMBRE 2021

Dues noves escoles-taller
obrin les portes
► La Generalitat accepta les propostes per a habilitar

formació relacionada amb el manteniment i l’administració

Vint almussafenys es van incorporar en l’últim trimestre del
2021 a les dues escoles-taller que
l’Ajuntament de la localitat ha posat
en marxa perquè els seus participants es capaciten en els sectors del
manteniment i la gestió administrativa.
Durant un any estan formant-se
en totes les qüestions relacionades
amb aquests dos àmbits professionals, la qual cosa els està “proporcionant els coneixements tècnics i
l’experiència necessaris per a optar

amb majors possibilitats d’èxit a un
lloc de treball”, explica l’alcalde i regidor d’Ocupació, Toni González.
Eixes pràctiques les portaran a
terme en diferents departaments
municipals, la qual cosa els donarà
l’oportunitat de descobrir com funciona l’administració local. Cadascuna d’aquestes escoles necessitarà un
total de 265.758,40 euros per al seu
funcionament, dels quals 241.358,40
els aportarà la Generalitat Valenciana i la resta, 24.400 euros, eixiran de
fons municipals.

T’AVALEM forma a 20 jóvenes durante un año
Labora le ha concedido al consistorio una subvención de
483.482.8 euros del Fondo Social Europeo para la realización
de dos programas de empleo sobre mantenimiento y jardinería que conjugan una fórmula híbrida de formación y ocupación
y que se realizarán durante todo un año.
El ejecutivo local aportará otros 48.000 euros para completar
el coste del proyecto, gracias al cual un total de 20 jóvenes
menores de 30 años podrán formarse en las especialidades de
albañilería y jardinería y percibir al mismo tiempo un salario.

EMSPA cuenta con un presupuesto de
547.000 euros en 2022
La Empresa Municipal de Servicios Públicos de
Almussafes (EMSPA), que cerró el año 2020 con beneficios brutos de 38.989,35 euros, cantidad que se
quedó en 32.152,31 euros una vez aplicados los correspondientes impuestos, operará con una inversión de
547.000 euros durante el 2022, cantidad aprobada
con los votos a favor del equipo de gobierno durante
la Junta General de la Sociedad celebrada el jueves, 4
de noviembre. La entidad se encarga, a través de una
concesión con carácter indefinido, de realizar los trabajos relacionados con la fontanería, la calefacción y
la climatización de las instalaciones municipales.

Plan de Empleo Agrícola del SEPE

L’alumnat de l’escola ‘Et formem’ es gradua
del Nivell II
L’Escola d’Ocupació ‘Et Formem’ continua preparant al
seu alumnat per al mercat laboral. Els deu participants en
el projecte ja han superat el Nivell II de l’itinerari.
Després d’aprovar aquesta segona fase, l’alumnat ha
obtingut el Certificat de Professionalitat d’aquest nivell
en l’especialitat d’Activitats Administratives en Relació
amb el Client’ i ja es troba immers en els continguts del
Nivell III, que es desenvoluparà fins a mitjan 2022.
Labora ha invertit en les tres fases 373.261,60 euros,
quantitat a la qual l’Ajuntament ha afegit altres 11.800 euros.

Las brigadas de limpieza y mantenimiento del Ayuntamiento contaron en julio con el refuerzo proporcionado por
las 14 personas participantes en el programa de Fomento
del Empleo Agrícola del SEPE. El coste del plan, que ascendió a 30.890 euros, fue sufragado por el Gobierno de España
(20.890 euros) y el Ayuntamiento (10.000 euros).

Ayudas para las nuevas pymes
El consistorio municipal ha reservado 45.000 euros entre 2021 y
2022 (22.500 euros por ejercicio presupuestario) para las ‘Ayudas a
Emprendedores’, con las que se busca apoyar la puesta en marcha de
pequeñas y medianas empresas (pymes). Se concederán subvenciones de 3.000 euros a cada negocio de nueva creación. El plazo para
presentar las solicitudes finalizó el 15 de diciembre.
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El portal de venta online
ya está en funcionamiento
► El servicio, disponible en latendaalmussafes.com,

es gratuito para todas las empresas de la población
El portal de venta por Internet
impulsado por el Ayuntamiento
para potenciar y promocionar el
comercio local ya está operativo.
Un total de 56 empresas forman
parte de la iniciativa, que se oficializó el 25 de octubre con un
multitudinario acto en la sala de
conferencias del Centro Cultural.
Gracias a esta herramienta, los
establecimientos pueden mostrar
sus productos y servicios y venderlos directamente a través de
la plataforma de comercio elec-

trónico habilitada. Las personas
usuarias disponen de tres secciones: la tienda online, un directorio
de empresas participantes dividido en cuatro grupos (comercios,
servicios, hostelería y producto
fresco) y un apartado de contacto.
Así, la página web funciona como
un escaparate en el que el sector
empresarial puede dar a conocer
su actividad a través de textos e
imágenes.
“Es un proyecto muy ilusionante que esperamos sea todo un

éxito, que ayude al comercio local
y que actúe como herramienta
de apoyo y potenciación de ese
negocio de proximidad que tanto
amamos. Pese a la dura competencia que encuentra en las grandes multinacionales, no debemos

rendirnos. Estas tiendas, muchas
con décadas de vida a sus espaldas, forman parte de la vida de los
y las almussafenses y, por tanto,
son parte del patrimonio de la
población”, subraya el concejal de
Comercio, Àlex Fuentes.

5.000 euros per a fomentar el comerç
local en Nadal
L’Ajuntament ha repartit un any més 5.000 euros en la campanya de foment del comerç ‘Tot al teu
poble’, amb el sorteig de 70 vals amb diferents imports (100, 75 i 50 euros) per a consumir en botigues
situades a la població.
Les persones agraciades, que van recollir els
seus premis en un acte que es va celebrar el 4 de
gener al Centre Cultural, els han pogut bescanviar
per productes i serveis fins el passat 15 de gener.

AECAL reparteix centenars de
premis entre la ciutadania
‘Estimem el comerç local’ ha sigut el nom de la campanya
que l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes
(AECAL) ha desenvolupat en 2021 per tal de fomentar el consum en establiments de proximitat.
En diferents fases, ha anat concedint premis directes per a
agrair la fidelitat de la clientela i animar a seguir apostant per
les botigues del poble.

Una il·luminació de premi
L’executiu local ha tornat a proposar a la ciutadania
il·luminar i decorar balcons, finestres, façanes i aparadors per a
enviar fotografies amb el resultat de les seues creacions i optar
així a algun dels premis del certamen ‘Junts il·luminem el Nadal’.
El millor pis i la millor façana van rebre 150 euros i el millor
aparador o façana de comerç i la millor façana o balcó de comunitat de veïns, casal faller o local d’associació 300 euros. AECAL
va entregar també un premi extra de 200 euros al millor comerç
de l’entitat. Els resultats es van conéixer el 10 de gener.
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El programa Ayuda Familiar
mantiene su presupuesto

Les Beques de Menjador
arriben a 164 escolars
Un total de 164 alumnes
dels CEIP Almassaf i Pontet
s’estan beneficiant aquest
curs 2021-2022 de les Beques
de Menjador Escolar convocades per l’Ajuntament, amb
les quals es busca facilitar la
conciliació personal i laboral i
col·laborar amb les càrregues
econòmiques derivades de la
cura i la criança. A l’Almassaf
s’han admés 119 sol·licituds i
al Pontet 45. Així mateix, 156
peticions han sigut rebutjades per no complir amb algun
dels punts recollits en les bases de la convocatòria.
“Som conscients de les
dificultats per les quals travessen moltes famílies i que

no sempre és senzill afrontar aquest tipus de despeses
de manera autònoma, per la
qual cosa des del govern local
intentem, en la mesura de les
nostres possibilitats, facilitar
la seua participació en el menjador escolar perquè durant
el temps en el qual l’alumnat
roman en el col·legi els seus
responsables puguen acceptar treballs amb els quals
continuar aportant diners a
l’economia familiar”, ressalta
el regidor de Benestar Social,
Faustino Manzano.
L’executiu municipal ha
invertit 40.996 euros de fons
propis per a poder oferir de
nou aquest programa.

El Ayuntamiento renueva su
compromiso con la crianza de los
niños y niñas de la localidad planteando un año más a la ciudadanía el programa Ayuda Familiar,
con el que se secunda económicamente con los gastos derivados del nacimiento o la adopción
y con la manutención de los bebés de hasta tres años.
Por cada nacimiento o adopción se otorgará una subvención
que oscilará entre 400 y 600
euros, mientras que la cantidad
aprobada para la manutención
de bebés de entre 1 y 3 años será
de entre 200 y 800 euros. Estas
ayudas se concederán por concurrencia competitiva, siendo
el crédito máximo disponible de
140.000 euros, todos ellos con
cargo a fondos propios de la administración municipal. El periodo de presentación de solicitudes ya ha concluido y en breve se
conocerán los resultados.
La principal novedad de esta
edición es que se ha eliminado el
sistema de las tarjetas monedero utilizado en 2020, por lo que
debía presentarse de forma con-

junta la solicitud y la justificación
del gasto realizado en comercios
y establecimientos del municipio
por adquisición de productos o
servicios dirigidos a los y las menores.
“Cambia el procedimiento,
pero no el presupuesto disponible. De hecho, en esta ocasión
aumenta la inversión respecto
a la anterior convocatoria, la de
2020, pasando de 110.300 euros a
140.000 euros”, subraya el concejal de Bienestar Social, Faustino
Manzano.
Se subvencionan gastos que
se hayan realizado en 2021 y
hasta la fecha de solicitud en comercios y establecimientos de
Almussafes derivados del nacimiento, adopción o manutención
del menor objeto de la ayuda.
Así, se aceptarán justificantes de pago de productos de alimentación e higiene, productos
de farmacia y parafarmacia, ropa
corporal y para el hogar y artículos complementarios, mobiliario,
menaje y otros útiles para el menor y servicios como guarderías
o escuelas infantiles, entre otros.

► La mobilitat i el transport, a debat
La Llar dels Jubilats va acollir el 16 de
desembre la tercera
de les sessions dinàmiques per al disseny d’un
mapa d’actius de salut
en mobilitat i transport
en Almussafes.

Amb els resultats
del taller, que va reunir
a més d’una vintena de
professionals de diferents camps, i dels dos
anteriors amb polítics
i ciutadania en general, es crearà el mapa

que permetrà, ja en el
mes de febrer de 2022,
establir accions i la
seua priorització amb
l’objectiu de millorar
les deficiències quant
a mobilitat i transport
del nostre poble.

Regresa el programa ‘Estimem’ a la Residencia
Una vez al mes, Lucky Protectora de
Animales se traslada hasta la Residencia
‘La Vila’ para continuar con el desarrollo del
programa ‘Estimem’, que se retoma tras el
parón por la pandemia.
Las perritas Yuca y Chiqui visitan a las
personas usuarias del centro para proporcionarles cariño, alegría y emociones a tra-

vés de distintas terapias de estimulación.
La gran acogida obtenida desde su
creación, en 2018, ha hecho que tanto la
entidad, que ofrece el servicio de manera
altruista, como la infraestructura, hayan
renovado su acuerdo para seguir adelante
con el proyecto impulsado desde la Concejalía de Mayores.
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Se amplía el contrato del Servicio de
Ayuda a Domicilio de Dependencia
► El programa, que cuenta con 41 usuarios activos, disponía en 2021 de un
presupuesto de 240.000 euros, cantidad financiada por la Generalitat
En los últimos años, el número de personas en situación de dependencia reconocida ha aumentado considerablemente,
lo que ha supuesto también un aumento de
los fondos destinados al Servicio de Ayuda
a Domicilio (SAD).
La demanda de este programa, que
arrancó en 2019 con 24 personas usuarias,
no ha dejado de incrementarse. De hecho,
en la actualidad se benefician del mismo un
total de 41 personas y la previsión es que
este número siga ampliándose en los próximos años.
Por eso, el Ayuntamiento ha modificado
el contrato de concesión de obra pública
del Proyecto Integral para Mayores firmado con la empresa Almussafes Gestió Sociosanitaria, SL (GESMED) con el objetivo
de incluir dentro del Servicio de Ayuda a
Domicilio Dependencia las nuevas cantidades derivadas de las previsiones realizadas
para el período 2021-2024.

“Es en este tipo de acciones donde se
observa el nivel de avance social de un país”,
destaca el alcalde, Toni González.
El 26 de julio, el primer edil y los gerentes de la compañía concesionaria, Emérit
Bono y Carlos Giner, firmaron la actualización de este acuerdo.
De su financiación se encargará la Generalitat Valenciana, institución que ha venido aumentando los fondos desde 2020.
En 2019, la Diputación de Valencia otorgó al
consistorio almusafense una subvención de
10.000 euros para la ejecución del programa entre octubre y diciembre.
A partir de entonces, fue la administración autonómica la que se encargó de esta
cuestión.
En 2020 se destinaron 130.000 euros
para todo el año completo (37 personas
usuarias) y en 2021 fueron 240.000 euros
(41 personas usuarias) los que se dedicaron
a esta iniciativa.

Es el tipo de acciones donde se
observa el nivel de avance
social de un país

> El programa ‘Almussafes
Camina’ se reactiva. Las rutas
se desarrollan los lunes y los
miércoles de 9:30 a 10:30 h.
Las inscripciones deben realizarse en el Centro de Salud
o en alguno de los edificios
públicos municipales.

> Ya se ha completado la instalación
de pictogramas en los accesos a los
equipamientos públicos para facilitar la accesibilidad cognitiva a las
personas con trastornos del espectro
autista (TEA), discapacidad intelectual y otras enfermedades neurológicas.
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Les ajudes per la compra
del primer habitatge
beneficien a 29 persones
La llista amb les persones beneficiàries en
2021 de les subvencions per a la compra o autopromoció de primer habitatge de l’Ajuntament
d’Almussafes està disponible per a la seua consulta en www.almussafes.net.
En aquesta ocasió s’han aprovat 29
sol·licituds d’entre els 415,80 i els 2.100 euros
que sumen una inversió de 38.889,90 euros.
La principal novetat d’aquesta edició és que
podien accedir a la convocatòria les persones
majors de 35 anys.
“Les dificultats per a accedir al primer
habitatge en propietat són cada vegada més
habituals també per a les persones que depassen aquesta edat, per la qual cosa hem ampliat la població destinatària, complint així un
dels nostres compromisos electorals”, explica
l’alcalde, Toni González.
En aquest programa se subvencionen habitatges nous, usats i en construcció i les quantitats de cada ajuda varien en funció de distints
aspectes, com els metres quadrats i la renda.

El programa d’ajudes al
lloguer rep 134 sol·licituds
L’Ajuntament afronta el tram final del procés de concessió de les ajudes destinades al
lloguer. L’executiu local ja ha donat el vistiplau
a les primeres 75 sol·licituds que complien amb
tots els requisits establits en les bases de la
convocatòria.
La quantitat total atorgada en aquests
primers lots ascendeix a 56.655 euros, encara que el pressupost total destinat a aquest
programa durant l’exercici de 2021 està pressupostat en 81.785 euros.
El període de presentació de les peticions
va finalitzar el passat 1 de desembre amb un
total de 134 sol·licituds entregades.
Per segon any consecutiu, s’ha eliminat el
límit d’edat per a poder optar a les ajudes, en
les quals es concedeixen quantitats màximes
de 1.200 euros per habitatge.

Igualtat

DESEMBRE 2021

La Policia Local s’incorpora al Sistema de Seguiment
Integral dels casos de violència de gènere
► Amb aquesta acció, inclosa en l’estratègia municipal, la població fa un pas més en el seu ferm compro-

mís amb l’erradicació d’aquesta xacra
La Policia Local ja s’ha incorporat al Sistema de Seguiment
Integral dels casos de violència de
gènere (VioGén). El saló de plenaris
de l’Ajuntament va acollir el dijous
26 d’agost la Junta Local de Seguretat en la qual es va informar sobre
l’adhesió al protocol de Coordinació
i Col·laboració entre Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i els
Cossos de Policia Local existent en
aquesta matèria.
Un total de huit efectius del cos
policial han realitzat la formació
corresponent per a dur a terme,
juntament amb la Guàrdia Civil, el
millor servei ciutadà en el seguiment integral i la protecció dels
casos registrats. Per a això, la Policia Local tindrà accés al registre de
dades informàtic que permetrà el
seguiment individualitzat de les do-

nes maltractades i que aglutina als
diferents operadors que intervenen
en la protecció institucional de les
víctimes.
El cos policial ja es troba adherit
al protocol FEMP de 2006 per a la
protecció de víctimes de violència
domèstica i de gènere i el consistori
ja ha completat la resta de les fases
del procediment, que ha conclòs
amb la signatura del conveni amb el
Ministeri de l’Interior.
El compromís de l’Ajuntament
amb la lluita contra la violència de
gènere l’ha portat a la constitució,
aquest any 2021, d’una Mesa Local
per a la detecció, actuació i coordinació contra la violència de gènere,
integrada per les àrees de Benestar
Social, Joventut, Educació, Policia
Local, Guàrdia Civil, Centre de Salut
i associacions de dones.

> Xarxa de Municipis Protegits
El plenari de la Corporació Municipal va aprovar per unanimitat el 4 de novembre la sol·licitud d’adhesió a la Xarxa de
Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació de València. Gràcies a aquest mecanisme, les localitats
augmenten la seua coordinació en les labors de prevenció,
detecció i erradicació d’aquest fenomen. “Com a gestors públics, hem de continuar sumant esforços”, afirma l’edil Belén
Godoy.

► Almussafes conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género
Almussafes conmemoró el 25 de noviembre el Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con una concentración
frente al edificio del Ayuntamiento en la que se leyó un manifiesto para
seguir reivindicando la erradicación de esta lacra y homenajear a las víctimas que han sufrido este tipo de maltrato.

En la programación organizada por la Concejalía de Igualdad se incluyeron un original ‘escape room’, dos talleres formativos y la exhibición
de una película y un cortometraje. “Las nuevas generaciones deben ser
capaces de afrontar este problema y la única manera de conseguirlo es
hablar sobre él”, señala la edil responsable de esta área, Belén Godoy.

> Jornada de Xarxa Salud en la localidad
Almussafes, integrante de Xarxa
Salut, fue el anfitrión en el taller convocado el 18 de noviembre desde la
Dirección General de Salud Pública y
Adicciones para dar a conocer dos he-

rramientas específicas de participación
diseñadas y desarrolladas en el marco
del proyecto ‘Joint Action Health Equity
in Europe’, con el que se busca evaluar la
salud y el bienestar de la ciudadanía.
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Almussafes rinde homenaje
a sus mayores
► La conmemoración, que se retomó tras la suspensión en 2020 por

la pandemia, tuvo que adaptarse a las circunstancias epidemiológicas
El XLII Homenaje a Mayores de Almussafes, organizado por el Ayuntamiento en
colaboración con la Asociación de Jubilados
y Pensionistas, se celebró del 18 al 24 de octubre con una serie de actos adaptados a la
situación epidemiológica. Por este motivo,
algunas de las propuestas más consolidadas en los últimos años se sustituyeron por
otras.
El colectivo pudo disfrutar de varios
espectáculos musicales, una representación teatral, un recital de piano y una tarde
de cine. Asimismo, se mantuvo el reconocimiento público a las personas nonagenarias.

“Para mí es el acto más importante de
toda la conmemoración, porque en él reconocemos públicamente el trabajo, esfuerzo
y dedicación de nuestros mayores a lo largo
de su vida. Durante muchos años se han volcado para ayudar a sus familias y con este
sencillo tributo lo que hacemos es devolverles un poco de toda esa entrega”, afirma la
concejala de Mayores, Paqui Oliver.
La semana se cerró el domingo con un
espectáculo de variedades en el que el público asistente disfrutó con el humor del
monologuista Óscar Tramoyeres y de las voces de los cantantes Francisco y Rafa Blas.

Espai Gran, l’aposta
per l’envelliment actiu
La diversió i l’entreteniment del programa
‘Espai Gran‘ tornen a la Llar dels Jubilats gràcies a la posada en marxa d’una nova temporada de la iniciativa. Les activitats es desenvolupen els dilluns, dimecres, dijous i divendres de
10:30 a 12:30 hores i seguint tota la normativa
anticovid.
L’Ajuntament manté també aquest curs, en
el qual s’han inscrit 15 persones, el servei de
transport fins a la infraestructura.
El 20 de setembre es va inaugurar la nova
temporada amb la presència de l’alcalde, Toni
González, i de la regidora de Majors, Paqui Oliver.
“Sempre ho dic, però és la veritat. Per a mi
aquest programa és una de les majors joies
que tenim en aquesta àrea municipal, perquè
brinda a la ciutadania d’aquesta franja d’edat
l’oportunitat de sentir-se acompanyada, escoltada, entretinguda i integrada en un grup en el
qual es valora tot el que aquestes persones han
aportat a la societat, i això és molt important”,
assenyala l’edil.

Fisioterapia, psicología y
nutrición para los mayores
Subvenció per a
l’Associació de Jubilats
El passat 8 d’octubre l’Ajuntament
i l’Associació de Jubilats i Pensionistes
de la població van signar un conveni
mitjançant el qual l’entitat rebrà una
subvenció de 35.000 euros per a les
seues despeses corrents. Es tracta de
l’ajuda anual concedida pel Consistori
municipal i podrà utilitzar-se per a finançar despeses realitzades entre el
30 de novembre de 2020 i el 31 d’octubre de 2021.
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> José Matías Doria i Araceli Ortiz
van renovar el 20 de desembre i per
als pròxims quatre anys els càrrecs
de president i vicepresidenta,
respectivament, de l’Associació de
Jubilats i Pensionistes.

En octubre se reanudó la prestación de
servicios del Centro Integral de Mayores, en el
que se ofrece atención especializada y gratuita
semanal de fisioterapia, psicología y nutrición
a las personas mayores de 60 años.
Tras el paréntesis obligado por la pandemia, la presente edición del CIM ha registrado
cerca de un centenar de peticiones y son más
de 80 los vecinos y vecinas que están participando en los tres talleres convocados, todos
ellos impartidos por profesionales de Almussafes cualificados en las citadas materias.
La edil de Mayores, Paqui Oliver, pone en
valor el programa CIM, “gracias al que se incide
en la mejora de la calidad de vida del colectivo
de mayores participante, adaptando los tratamientos a sus circunstancias personales y evolución observada”.

Medi Ambient i Benestar Animal

DESEMBRE 2021

Placas fotovoltaicas para el
Polideportivo y el Centro de Salud
►El IVACE concede al Ayuntamiento dos subvenciones que suman
46.681,06 euros para llevar a cabo estos proyectos

El Polideportivo Municipal y el Centro de
Salud estrenarán en breve dos instalaciones
para la obtención de energía fotovoltaica. Con
ellas se reducirá la cantidad de energía necesaria de la red eléctrica, con su correspondiente
ahorro económico, disminuyendo las emisiones de CO2. Estos proyectos cuentan con el
apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), organismo de la
Generalitat Valenciana que le ha concedido al
Ayuntamiento dos subvenciones que suman un
total de 46.681,06 euros. La inversión necesaria restante para la implantación de estos mecanismos los aportará el consistorio de fondos
propios.
En concreto, el citado organismo autonómico destinará 31.681,06 euros para la instalación del Polideportivo Municipal y 15.000 euros
para la que se colocará en el Centro de Salud.
“La llegada de estas dos nuevas subvenciones constituyen una excelente noticia, porque

con ellas damos un paso muy importante hacia
el Almussafes en el que queremos vivir, ese en
el que cada día somos más autosuficientes a
nivel energético, ese en el que cada día somos
más respetuosos con nuestro entorno”, explica
la primera teniente de alcalde y concejala de
Medio Ambiente, Davinia Calatayud.
La edil afirma que es “indudable que el futuro pasa por naturalizar y hacer cada vez más
frecuente el uso de energías limpias y por eso
desde el ejecutivo municipal almusafense vamos poco a poco sumando espacios que se nutren de ella, como hemos hecho recientemente
con la estructura instalada en el CEIP Almassaf, que dota de energía eléctrica tanto al centro educativo como a la Biblioteca Pública y al
Centro Cultural”.
El consistorio se ahorrará gracias a estas
iniciativas el coste de la producción de 115,408
kWh/año y evitará la emisión de 63,12 tCO2/
año.

Reasfaltado de calles
En los últimos meses, el Ayuntamiento ha llevado a cabo numerosos
trabajos de reasfaltado en el término
municipal. El más destacado es el que
se ha realizado en la ronda Monestir de
la Valldigna, espacio donde se han redefinido las marcas viales horizontales y
acondicionado un paso para peatones
y ciclistas. La inversión, de fondos propios, ha sido de 75.482 euros.
En los polígonos se han puesto a
punto 13.131 m² de calles en una intervención financiada por el IVACE que ha
superado los 146.000 euros.
Finalmente, se ha asfaltado la calle
Paseo del Parque y un tramo de la calle
Pinar, así como sus cruces con las calles
Mayor y San José.

La Policia Local adquireix dues motocicletes
elèctriques per a la seua flota mòbil
L’Ajuntament acomiada l’any 2021
amb la incorporació de dos nous vehicles
elèctrics al parc mòbil de la Policia Local.
L’aposta de l’executiu local per la sostenibilitat i protecció del medi ambient
es reforça de nou amb aquestes últimes
adquisicions, que se sumen al Ford Kuga
elèctric adquirit el mes de maig passat
i a l’híbrid de fa un any, per la qual cosa
la flota del cos policial suma ara un total
de cinc vehicles, dels quals tres són elèctrics, un altre híbrid i l’últim cedit per la

DGT. L’estació de recàrrega instal·lada
dins de la reguarda assegura el proveïment de l’energia necessària per a la
seua utilització.

“La nostra aposta per la sostenibilitat i la protecció del medi ambient
és ferma i decidida i d’ací ve que estiguem renovant, des de fa un any, la
flota mòbil policial per a convertir-la
en cent per cent ecològica, sostenible
i avançada”, explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic.

Almussafes, premiat pel seu compromís
amb el medi ambient
Per tercer any consecutiu, Almussafes veu recompensat el seu compromís
en matèria d’enjardinament i medi ambient amb la concessió de 3 Flors d’Honor
per part d’ASFPLANT (Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia
Hortícola de la Comunitat Valenciana).
Els guardons, entregats en la V Gala Viles en Flor de la Comunitat Valenciana celebrada el 28 d’octubre a Picanya, van ser recollits per la regidora de
Medi Ambient, Davinia Calatayud, i el tècnic agrícola municipal, Xavier Perpiñá.
El certamen reconeix el treball dels ajuntaments en les qüestions relacionades
amb la sostenibilitat, l’ús dels recursos naturals i la gestió de les zones verdes.
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Marta Vilardaga i Laura
Cabedo, Premis Marc Granell
► Els guardons es van lliurar el 8 d’octubre durant

la Festa Estellés

Marta Vilardaga Vila, amb
‘Una cadira en la boira‘, i Laura
Cabedo Cabo, amb ‘Sonata para
poetas ciegos’, aconsegueixen la
victòria en el XXV Certamen de
Poesia Marc Granell d’Almussafes.
El lliurament dels guardons es
va celebrar 8 d’octubre en el Museu Casa Ayora i dins de la Festa
Estellés, convocada amb motiu
dels actes de commemoració del
9 d’Octubre.
El jurat, que va triar per unanimitat els seus treballs, estava
compost per Marc Granell, Jordi
Solà Coll i Mª Carmen Sáez Lorente.

Per al regidor de Cultura, Àlex
Fuentes, “és un autèntic orgull
que un concurs que va començar d’una manera senzilla i humil
s’haja fet a poc a poc un nom tan
important en el panorama literari
espanyol”.
A l’actual convocatòria es van
presentar un total de 591 obres,
491 en castellà i 100 en valencià,
arribades no sols de diferents
parts d’Espanya, sinó també de
bona part dels països sud-americans i d’Europa. A més, enguany
s’ha doblat el nombre de poemaris en valencià, passant de 45 a
101, “unes xifres que ens alegren
molt”, afirma Fuentes.

Amancay Moliner debuta en la dirección
audiovisual
El pasado 4 de diciembre se presentó en el Centro
Cultural el primer cortometraje dirigido y escrito por la
joven creadora almussafense
Amancay Moliner Ribeiro.
Para materializar el proyecto,
titulado ‘Jaque al Rey’ e inspi-

rado en el movimiento feminista #metoo, lanzó una campaña de micromezenazgo y
se unió a Idunn Producciones.
Su intención es presentar
la cinta a diversos festivales,
tanto nacionales como internacionales.

Sara Ferrando apuesta por una trilogía
La primera entrega de
la saga ‘Tale of the Godless’,
denominada ‘House of Cards’,
ya está en las librerías. La
historia, escrita por la joven
local Sara Ferrando Estarlich,
plantea un mundo futurista con toques fantásticos y
marcado por una distopía.

La presentación de este
primer volumen, que supone
la segunda obra literaria de
la autora, se llevó a cabo el 12
de noviembre en la Biblioteca
Pública Municipal con la asistencia de familiares, amigos
y vecinos de la población con
inquietudes literarias.

Premi Berlanga per a
Giovanna Ribes
L’almussafenya Giovanna Ribes Esteve ha sigut guardonada amb el Premi Berlanga
2021 en la categoria de Millor Vestuari per la pel·lícula
‘Cover’, dirigida per Secun de
la Rosa.
La Gala de lliurament dels
guardons, convocats per
l’Acadèmia Valenciana de
l’Audiovisual i l’Institut Valencià de Cultura, es va celebrar el 4 de desembre en el
Teatre Principal d’Alacant.
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David Polo lanza su primer libro
El Centro Cultural acogió
el viernes 24 de septiembre
el acto de presentación del
primer libro del almusafense
David Polo, titulado ‘Muerte
y resurrección. Elígete hoy y
siempre’.

Editado por Círculo Rojo,
se centra en cuestiones relacionadas con el crecimiento
personal. El joven busca “motivar a los lectores para que
cumplan sus sueños y vivan
su vida tal y como merecen”.

Festes

DESEMBRE 2021

Almussafes celebra la Navidad con actividades
culturales y el firme apoyo al comercio local
► La población plantea algunas de las propuestas que el año pasado tuvieron que anularse a causa

de la pandemia de Covid-19
La pasada Navidad Almussafes pudo
celebrar algunas de las actividades con
las que habitualmente celebra esta época del año. Sin embargo, la incertidumbre
por el aumento de casos de Covid-19 hizo
que algunas tuvieran que cancelarse y
otras adaptarse a las circunstancias.
En el apartado cultural se llevaron a
cabo el Festival de Villancicos de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas, a la cual pertenece el Centro Cultural Andaluz, las actuaciones de Pop’s
Corn, La Troupe Malabo y Xarop Teatre y
la visita de Dansaires del Tramusser a la
residencia.

Además, para fomentar las compras en la localidad, se instalaron la feria de AECAL y el Mercado de Navidad.
La propuesta más esperada y multitudinaria fue la Cabalgata del día 5 de
enero, en la que estuvieron presentes
Sus Majestades los Reyes Magos.
“Hemos vuelto a vivir unas navidades difíciles, durante las cuales no
hemos podido hacer todo lo que nos
hubiera gustado, pero con responsabilidad hemos podido aportar un poco de
ilusión a la infancia y nuestro habitual
apoyo al sector comercial”, comenta el
alcalde, Toni González.

Sis dones, premiades el 9 d’Octubre
La festivitat del 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, es va viure
intensament a Almussafes gràcies a la programació organitzada per l’Ajuntament.
Durant la jornada va destacar l’acte institucional en el qual es van entregar
els I Premis 9 d’Octubre Poble d’Almussafes. Les elegides per a rebre aquest
reconeixement van ser Laura Méndez (mèrit esportiu), Tesa (mèrit cultural),
Amelia Soler (mèrit per accions en favor de la igualtat i per una societat inclusiva), Giovanna Ribes (mèrit empresarial), Sandra Grau (mèrit científic) i
Rosita Ribes (ambaixadora d’Almussafes).
L’agenda va incloure també la Festa Estellés, visites guiades a la Torre
Razef i la Casa Ayora, un concert, una cercavila, activitats infantils i una mascletà.

> La Societat Musical Lira Almussafense va
organitzar diverses activitats en novembre
per a celebrar la festa de la patrona de la música, Santa Cecília.

> El cuartel de la Guardia Civil conmemoró el
12 de octubre el Día de la Hispanidad y la fiesta
dedicada a su patrona, la Virgen del Pilar. Lo
hizo con una eucaristía en la iglesia San Bartolomé Apóstol.
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L’Ajuntament subvenciona la compra
de bicis i patinets
► El programa d’ajudes va dirigit a l’alumnat matriculat a l’IES Almussafes
Aquest curs 21-22, l’alumnat de l’IES disposa de nou de suport econòmic per a l’adquisició
de mitjans de transport individuals i sostenibles per al seu desplaçament al centre educatiu.
L’Ajuntament ha llançat la convocatòria del
programa de subvencions per a la compra de
bicicletes i patinets tradicionals o elèctrics,
dotat amb un pressupost de 10.000 euros. Les
ajudes han oscil·lat entre els 200 i els 350 eu-

ros per alumne, depenent del mitjà de transport triat. Gràcies al carril bici habilitat la ruta
és segura i accessible per a l’estudiantat que
finalment aposte per sumar-se a aquest model de mobilitat sostenible.
“Continuem treballant en la promoció d’un
nou model col·lectiu de mobilitat més sostenible, eficient, saludable i segur i d’ací la nostra
ferma aposta per aquesta iniciativa”, explica
el regidor d’Educació, Pau Bosch.

Cinco Premios Extraordinarios
al Rendimiento Académico

> El 22 de desembre, els Reis Mags de l’Orient visitaren els CEIP Almassaf i Pontet
per a sorprendre a l’alumnat i el professorat gràcies a la col·laboració de l’Associació de
Jubilats, les AMPES i els equips directius.

Los dos centros públicos de educación primaria cuentan este año
con exalumnos galardonados con los Premios
Extraordinarios al Rendimiento Académico de
Educación Primaria correspondientes al curso
2020-2021.

Se trata de Xavier
Iborra Mora, Ruth Ludeña Baldoví y Jordi Mañe
de la Fuente, del CEIP
Almassaf, y de Ainhoa
Cristina Moran Álava y
Néstor Quesada Palop,
del CEIP El Pontet. Los
cinco recibirán diplomas
a la excelencia.

Consistori i APPI demanen una FP ajustada
a les necessitats empresarials
Tant l’Ajuntament com l’Associació
d’Empresaris de Parcs i Polígons Industrials
Ribera Baixa (APPI) treballen amb la Conselleria d’Educació per a aconseguir que la
formació professional que s’imparteix en
l’IES Almussafes done resposta a les necessitats de les empreses.

> L’alumnat d’Infantil del CEIP Almassaf
gaudeix este nou curs dels jocs pintats
en el sòl del pati. La intervenció ha sigut
impulsada i finançada per l’Ajuntament.
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El Consistori i l’entitat van entregar a
la Direcció General de Formació Professional un informe amb la relació de nou
formacions, en ordre de preferència, més
sol·licitades per part del teixit empresarial
local, després de la consulta realitzada a les
companyies.

El IES colabora en la implantación
del modelo educativo digital
El IES Almussafes es uno de los 51 centros piloto de la Comunitat Valenciana donde se está
implantando el nuevo modelo de Centro Digital
Colaborativo. Se trata de una de las actuaciones
clave del Plan Estratégico de Transformación Digital de la Administración de la Generalitat y con ella
se pretende vertebrar un conjunto de acciones que
posibiliten la transformación del modelo educativo
valenciano.

Joventut

DESEMBRE
SETEMBRE 2015
2021
El I Plan Municipal de Juventud
de Almussafes, en elaboración
► El Ayuntamiento recogerá en el documento la

estrategia para este colectivo
Este año 2022 Almussafes
contará con su I Plan Municipal
de Juventud, una herramienta
que establecerá el camino a
seguir en las políticas impulsadas por parte del Ayuntamiento en relación a esta área.
El proceso afronta en estos momentos la fase de diag-

nóstico.
El 23 de diciembre el Consistorio celebró su I Fòrum
Jove, encuentro en el que se
presentó el resultado de las
entrevistas y encuestas realizadas en las últimas semanas
para conocer la realidad actual
del colectivo.

Cultura per a commemorar el Dia
Universal del Xiquet i la Xiqueta
► Entre els actes va destacar l’espectacle solidari
‘La música en tu voz’, de B Vocal

“La planificación es primordial para ir avanzando
sobre seguro, evitando la improvisación y centrándose en
destinar los recursos a aquellas cuestiones que realmente
nos acercan a nuestros objetivos. Por eso es tan importante
disponer de un buen plan de juventud, porque es la única manera de que nuestras acciones
tengan sentido y beneficien a

las personas a las que nos dirigimos”, afirma la concejala de
Juventud, Belén Godoy.
Todo este trabajo lo está
desarrollando Alba Lloret, la
técnica en Juventud seleccionada mediante el sistema de
oposición para la ejecución de
este programa, que se inició el
1 de noviembre de 2020 y concluirá a finales del próximo año
2023.

Del 12 al 28 de novembre, Almussafes va commemorar el Dia
Universal del Xiquet i la Xiqueta
amb una sèrie d’activitats dirigides a aquest col·lectiu.
El Consistori Municipal i el
Consell de la Infància i l’Adolescència van organitzar un espectacle musical, la projecció de dues
pel·lícules i un matí de tallers,

aquesta última iniciativa en col·
laboració amb l’Associació de Comerciants i Empresaris (AECAL).
Així mateix, durant aquests
dies també es va portar a terme
el Plenari del Consell, en el qual
es va presentar la memòria de la
institució i es va debatre sobre diversos aspectes que l’organisme
considera importants.

Donatiu de 1.090 euros per a UNICEF
Amb la venda d’entrades i també fila 0 per a l’espectacle ‘La
música en tu voz’, que va representar a cappella el grup B-vocal
el divendres 19 de novembre en acabar el plenari del Consell de
la Infància i l’Adolescència, aquest organisme, en col·laboració
amb AECAL, va aconseguir recaptar un total de 1.090 euros.
Aquesta quantitat anirà destinada íntegrament al projecte
solidari d’UNICEF ‘Gotas para Níger’, amb el qual es milloren les
infraestructures d’aigua potable disponibles en aquest país
africà.

El Consell de la Infància i l’adolescència
escolta les inquietuds del col·lectiu
El Centre Cultural va ser l’escenari
el divendres 19 de novembre del quart
plenari del Consell Municipal d’Infància
i Adolescència, constituït per persones
de diferents àmbits relacionats amb
aquest col·lectiu i que té com a funció
escoltar, valorar i aprovar les propostes formulades pels xiquets i xiquetes.
Els membres van ressaltar la necessitat de mantindre viu aquest
fòrum en el qual s’atén de manera seriosa i reflexionada les inquietuds de la

infància, a més de felicitar els xiquets,
xiquetes i adolescents que actualment
formen part d’aquesta comissió per la
seua valentia, esforç i dedicació, especialment durant la pandèmia.
“Estem molt satisfets i orgullosos
del camí que hem recorregut, ja que
hem donat veu als nostres xiquets i joves i hem pogut desenvolupar accions
que han partit des del propi Consell
de la Infància”, va destacar la regidora
d’Infància i Adolescència, Belén Godoy.
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Esports

DESEMBRE 2021
Los deportistas de alto nivel
reciben ayudas municipales
► El Ayuntamiento invierte 10.221 euros en las becas para
jóvenes deportistas y deportistas de alto nivel
► Este año se hanPoesía
beneficiado
en elde estos dos programas un
total de diez personas
Museo Casa Ayora
El Consistorio municipal sigue
apoyando el deporte y colaborando con la ciudadanía que lo practica
a través de distintas iniciativas, entre ellas los programas de ayudas a
jóvenes deportistas y deportistas
de alto nivel.
Gracias a ellos, las personas
que se dedican de una forma más
intensa a este ámbito disponen de
una contribución extra para afrontar parte de los gastos que comportan la adquisición de material o
los desplazamientos a las competiciones.
En la convocatoria de 2021 el
Ayuntamiento ha invertido un total
de 6.637,50 euros en cuatro becas
para deportistas de alto nivel o

rendimiento, que oscilan entre los
750 y los 2.900 euros, habiéndose aceptado todas las peticiones,
mientras que en el caso de las becas destinadas a jóvenes deportistas este año han recibido la subvención seis personas, con ayudas
de entre 452 y 645 euros.
De esta forma, la inversión total
del ejecutivo municipal en ambos
programas alcanza los 10.221,82
euros.
“Seguimos junto a los y las almusafenses que se dejan la piel
para superarse personal y deportivamente, que cada día nos demuestran que el esfuerzo vale la
pena”, afirma el concejal de Deportes, Pau Bosch.

La ciutadania demostra el seu
compromís amb l’activitat física
El departament municipal d’Esports va registrar una
excel·lent inauguració de temporada un total de 917 inscripcions en el mig centenar de cursos i programes impartits en les infraestructures públiques. Així mateix, va
expedir 137 targetes de soci i 182 abonaments de la sala
de musculació.
“Estem molt contents amb aquestes xifres tan positives, perquè venim d’una temporada complicada en la qual
molta gent preferia no participar en activitats grupals
per por de contagiar-se de COVID19. Per això estàvem a
l’expectativa de quina seria la resposta de la ciutadania.
Ara podem dir sense por d’equivocar-nos que l’interés i
la inquietud de la població almussafenya per la pràctica
d’exercici físic s’ha mantingut i això és una cosa que ens
alegra enormement”, assegura el regidor d’Esports, Pau
Bosch.
L’1 d’octubre va començar a impartir-se una àmplia
oferta d’activitats entre les quals s’inclouen propostes
tan variades com el ball, el fitness, el TRX, la gimnàstica
de manteniment, natació o l’activitat física adaptada.
Moltes d’aquestes classes es presenten amb diversos
horaris, persones destinatàries i nivells d’intensitat per a
atendre la demanda existent.

Nou paviment per a la sala de billar
Una actuació finançada directament per l’Ajuntament
ha permés la substitució del parquet existent, deteriorat
a causa de la humitat que es filtra per les parets, per gres
porcellànic. La intervenció ha aconseguit els 9.090 euros.

Obri les portes la nova piscina coberta
Les persones usuàries de les piscines, tant les que
opten pel bany lliure com les que participen en els cursos,
estan gaudint aquesta nova temporada dels resultats de la
remodelació de la piscina coberta. A partir de 3 anys es pot
practicar natació en les instal·lacions.

La pista del pabellón, renovada
Las obras de restauración del pavimento de la pista del Pabellón han permitido dejar el suelo de la cancha en óptimas condiciones para la celebración de campeonatos y entrenamientos. La
intervención, valorada en 42.834 euros, ha sido sufragada por el
Consorcio para cubrir los daños de la DANA de noviembre de 2020.
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sessions plenàries

Sessió ordinària · 4 de novembre 2021
Administració electrònica. S’aprova per unanimitat la proposta d’incorporació
al conveni entre la Diputació Provincial d’Albacete i la Diputació Provincial de
València per a la posada a la disposició de la totalitat d’aplicacions i eines
d’Administració Electrònica que integren la Plataforma Sedipualba.
Violència de Gènere. S’aprova per unanimitat la proposta d’adhesió a la Xarxa
de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació Provincial
de València.
Treballador social. S’aprova per unanimitat la proposta de modificació de
Relació de Llocs de treball i Plantilla de Personal per a la creació de lloc de
treballador/a social.
Pla Resistir Municipal. S’aprova per unanimitat la proposta de modificació de
crèdit extraordinari per a procedir a la tramitació de la convocatòria municipal
Pla Resistir (50.000 euros).
Sessió extraordinària · 26 d’octubre 2021
Subvencions. S’aprova per unanimitat modificar el Pla Estratègic de
Subvencions 2020-2023 per a la creació d’una nova línia estratègica per al
foment de l’associacionisme industrial (Entitats de Gestió i Modernització dels
polígons).
Subvencions. S’aprova per unanimitat modificar el Pla Estratègic de
Subvencions 2020-2023 per a la creació d’una nova línia estratègica per al
foment de l’associacionisme industrial (Entitats de Gestió i Modernització dels
polígons).
Registrador de la Propietat. S’aprova per unanimitat la pròrroga del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i el Registrador de la Propietat de Sueca fins al
21 de desembre de 2025 (quatre anys més).
Dia del Comerç Local. S’aprova per unanimitat la moció per a donar suport a la
declaració del 25 d’octubre com a Dia del Comerç Local de la Comunitat
Valenciana.
EGM Polígon Nord. S’aprova per unanimitat la proposta d'aprovació del crèdit
extraordinari per a crear nova línia de subvenció nominativa a EGM Polígon
Nord de 2.500 euros per a l’elaboració de pàgina web i col·laboració en la
posada en marxa del Pla d’Autoprotecció.
Glorieta accés sud. S’aprova per unanimitat la proposta d'aprovació de
l’expedient expropiatori del sòl necessari per a la construcció d’una glorieta en
l’accés sud d’Almussafes.
Renúncia Lourdes Moreno. S’aprova per unanimitat la presa de raó de renúncia
de la regidora de la Corporació Lourdes Moreno i elevar a la Junta Electoral
Central la proposta de designació de qui haja de substituir-la.
Sessió ordinària · 7 d’octubre 2021
Ordenances fiscals 2022. S’aprova per 9 vots a favor (PSOE) i 3 abstencions
modificar les ordenances fiscals per a l’exercici 2022 (distribució de la
cobrança, ajornaments i fraccionaments, plans personalitzats de pagament,
preus públics, impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana (plusvàlua), aprofitament especial de voreres per a entrades de
vehicles i reserves de via pública, targetes d’estacionament, ampliació dels
guals, taxa d’ocupació del domini públic).
Sessió ordinària · 9 de setembre 2021
Parcel·la cooperativa. S’aprova per 9 vots a favor (PSOE) i 3 en contra
(Compromís i PP) la proposta d’aprovació de la memòria justificativa i
adjudicació del contracte per a l’adquisició de la parcel·la situada en el carrer
Llauradors núm. 89, propietat de la Cooperativa Agrícola i Ramadera
d’Almussafes per 1.822.720,32 euros.
Residus. S’aprova per 10 vots a favor (PSOE i PP) i 2 abstencions (Compromís)
la proposta d’aprovació del Pla Local de Residus.
Plantes fotovoltaiques. S’aprova per unanimitat la proposta de modificació de
crèdit de 21.523,94 euros per al finançament d’instal·lacions de plantes
fotovoltaiques en el Centre de Salut i el Poliesportiu Municipal.
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AJUNTAMENT
Registre General: de dilluns a dissabte de 9 a 14 h.
Recaptació Municipal: 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.

horaris

telèfons d’interés

Ajuntament
Ajuntament Fax
Ambulància · Bombers · Urgències
Atenció del menor
Atenció del major
Auxili en carretera
Benestar Social
Biblioteca Pública Municipal
Centre Cultural
Cita prèvia Sueca
Centre Salut Almussafes · Cita prèvia
· Urgències
· Administració
Centre Salut Benifaió
Centre Salut Benifaió · Urgències
CIJ
Centre de Dones Maltractades
Centre Formació Persones Adultes
Correus
CEIP Almassaf
CEIP Pontet
Ecoparc
Estació Autobusos València
Farmàcia Sebastián C.B.
Farmàcia Ana Aparici
Farmàcia Josefina Pérez
Guàrdia Civil Almussafes
Hospital de la Ribera
Iberdrola Almussafesó · Urgències
Iberdrola Informació
IES Almussafes
Jutjat de Pau
Pampi
Parròquia Sant Bertomeu
Pavelló Cobert
Piscines Municipals
Pistes de Tennis i Pàdel
Policia Local
Poliesportiu Municipal
Protecció Civil
Renfe València
Residència La Vila d’Almussafes
Taxi adaptat minusvàlids
Voluntariat Social Majors

BIBLIOTECA
De dilluns a divendres de 9.15 a 13.45 h. i de 15.15 a 20.30 h.
Dissabte de 9.15 a 13.30 h.
CEMENTERI MUNICIPAL
De dilluns a dissabte de 10 a 13 h. i de 15 a 18 h. Diumenge de 10 a 13 h.
CENTRE CULTURAL
De dilluns a divendres de 9 a 22 h.
CENTRE DE SALUT
Atenció ordinària: 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
De dilluns a divendres d’11 a 14 h. i de 16.30 a 20 h.
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
De dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 h.
PAVELLÓ COBERT
De dilluns a divendres de 9.30 a 22.30 h., Dissabte de 9.30 a 22 h.
Diumenge de 9 a 14 h.
PISCINES MUNICIPALS
De dilluns a divendres de 8 a 22 h.
Dissabte de 9 a 20 h. Diumenge de 9 a 14 h.
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Factures. S’aprova per 10 vots a favor (PSOE i PP) i 2 abstencions (Compromís)
la proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits a favor d’Euronix Metall
SL (387,74 euros) i Gràfiques Machí SL (350,69 euros).
Pla Edificant. S’aprova per unanimitat la proposta per a la sol·licitud al Consell
de reajustament d’anualitats per a finançar les obres d’ampliació del menjador
escolar i millora de climatització de les aules del CEIP Almassaf incloses en el
Pla Edificant.
Laura Méndez. S’aprova per unanimitat la moció conjunta proposant a la
Corporació homenatjar l’esportista Laura Méndez i donar el seu nom a un
carrer de la població (canviant el nom del Carrer Poliesportiu).
Sessió extraordinària · 2 d’agost 2021
Mancomunitat. S’aprova per 9 vots a favor (PSOE) i 3 en contra (Compromís i
PP) la proposta de separació voluntària de l’Ajuntament de la Mancomunitat de
la Ribera Baia amb el compromís d’assumir l’abonament de les despeses que
s’originen amb motiu de la separació.
Festius locals 2022. S’aprova per unanimitat la proposta d’aprovació dels dies
festius locals per a l’exercici 2022 (13 i 15 de juliol).
Comissió informativa. S’aprova per 9 vots a favor (PSOE) i 3 en contra
(Compromís i PP) la proposta d’aprovació de la modificació de l’hora de
celebració de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa d'Urbanisme,
Activitats, Medi Ambient, Cementeri, Obres i Serveis (11 hores).
Càrrecs amb dedicació exclusiva. S’aprova per 9 vots a favor (PSOE) i 3 en
contra (Compromís i PP) modificar l’acord de juliol 2019 per a establir tres
càrrecs en règim de dedicació exclusiva de conformitat amb la normativa
aplicable: Alcalde, Primer Tinent d’Alcalde i regidor delegat de Cultura, Comerç
i Mercat. La quantitat anual bruta d’aquest tercer càrrec serà de 33.423,82
euros.
Compte General 2020. S’aprova per 9 vots a favor (PSOE) i 3 abstencions
(Compromís i PP) la proposta d’aprovació definitiva del Compte General de
l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2020.
Modificació crèdit. S’aprova per unanimitat una modificació de crèdit per a
destinar 20.000 euros al conveni amb Consum, 10.000 euros al programa
Ajudes Targeta Familiar i 7.429’20 euros a la subvenció de l’Associació de
Jubilats.
Modificació crèdit. S’aprova per unanimitat una modificació de crèdit per a
finançar distints programes: lloguer del mòdul de menjador escolar CEIP
Almassaf (8.000 €), subvenció mobilitat sostenible IES (3.500 €), POL (60.000
€), infraestructures per a subministrament d'aigua (17.000 €), renovació i
substitució vestuari de la Policia Local (40.000 €), desbrossament i neteja
camins SEPE (3.500 €), construcció de paret i modificació de la porta d'accés al
Pati de la Casa Ayora (25.000 €), publicacions en diaris oficials (10.000 €),
assistència jurídica (40.000 €), proves pericials (10.000 €), increment dels
contractes amb assegurances (10.000 €), reclamacions de responsabilitat
patrimonial (60.000 €), contractes d'arrendament de parcel·les destinades a
aparcament (20.000 €).
Assignació grups polítics. S’aproven per unanimitat les justificacions
presentades pels diferents grups municipals, respecte a les assignacions
econòmiques concedides en l'exercici 2020.
Emergències. S’aprova per unanimitat el Pla Municipal front a les Emergències
d’Almussafes.
Tanatori. S’aprova per 9 vots a favor (PSOE) i 3 abstencions (Compromís i PP)
desestimar les al·legacions presentades per don César Vila Lledó, en nom i
representació de Germans Dasí SL, contra la suspensió de la concessió de
llicències urbanístiques en el sòl residencial urbà, sobre gasolineres, tanatoris i
crematoris, casinos de joc, sales de bingo i centres/cases de joc, botigues
eròtiques, discoteques i establiments d'oci nocturn durant el termini de 2 anys.
Tanatori. S’aprova per 9 vots a favor (PSOE) i 3 abstencions (Compromís i PP)
desestimar les al·legacions presentades per don Gustavo Javier Casino, en

nom i representació de Serveis Funeraris Vadis SL, contra la suspensió de la
concessió de llicències urbanístiques en el sòl residencial urbà, sobre
gasolineres, tanatoris i crematoris, casinos de joc, sales de bingo i
centres/cases de joc, botigues eròtiques, discoteques i establiments d'oci
nocturn durant el termini de 2 anys.
Pla Edificant. S’aprova per unanimitat acceptar la delegació de competències
proposada per la Conselleria d’Educació per a l'actuació d'ampliació menjador
escolar i millora de climatització a les aules del CEIP Almassaf, per import de
151.272,8 euros, inclosa en el Pla Edificant de la Generalitat Valenciana.
Serveis socials. S’aprova per unanimitat aprovar el Contracte Programa entre
la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i l'entitat local
d'Almussafes, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera
en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024 i formalitzar el
finançament del SAD Dependència, places concertades residència, atenció
secundària residència, atenció primària de caràcter específic competència de
la Generalitat Valenciana
Serveis socials. S’aprova per unanimitat aprovar el Contracte Programa entre
la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i l'entitat local
d'Almussafes, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera
en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024 i formalitzar el
finançament del SAD Dependència, places concertades residència, atenció
secundària residència, atenció primària de caràcter específic competència de
la Generalitat Valenciana.
Serveis socials. S’aprova per unanimitat aprovar el Contracte Programa entre
la Diputació Provincial de València i l'entitat local d'Almussafes, per a la
col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis
socials en els exercicis 2021-2024 i formalitzar el finançament dels centres,
serveis i programes corresponent a l'equip d'atenció primària de caràcter bàsic
i els serveis de l'atenció primària bàsica.
Sessió ordinària · 1 de juliol 2021
Pla normatiu. S’aprova per unanimitat el Pla normatiu, que afecta a la regulació
de diversos departaments municipals.
Comité ètic. S’aprova per 9 vots a favor (PSOE) i 4 abstencions (Compromís i
PP) la creació el Comité Ètic i l’elecció dels seus membres.
Local Arxiu Municipal. S’aprova per unanimitat prorrogar el contracte
d’arrendament del local situat al carrer Sant Jose, 45, amb destinació a Arxiu
Municipal, subscrit amb Construcciones Copoví, S.L. pel període comprés
entre el 8 d’agost de 2021 i el 7 d’agost de 2022 per un importat total de 7.590,60
€ (IVA inclòs).
SAD Dependència. S’aprova per 9 vots a favor (PSOE) i 4 abstencions
(Compromís i PP) la modificació del contracte de concessió d’obra pública del
Projecte Integral de Majors pel que fa a l’ampliació de la prestació del SAD de
Dependència inclòs dins del Servei d’Ajuda Domicili, tenint en compte les
previsions formulades per part del departament de Benestar Social per al
període 2021-2024.
Modificació de crèdit. S’aprova per unanimitat un suplement de crèdit de
116.000 euros per a finançar la reparació, conservació i manteniment dels
vehicles adscrits al servei de seguretat ciutadana (4.000’00 euros), l’adquisició
de 2 motos elèctriques per a la policia local (17.000 euros), l’adquisició de jocs
infantils als parcs Pinar i Eres (50.000 euros), activitats de joventut (30.000
euros) i la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana (15.125 euros).
Modificació de crèdit. S’aprova amb 10 vots a favor (PSOE i PP) i 3 abstencions
(Compromís) una modificació de crèdit de 13.000 euros per a destinar-los a
despeses generals.
Modificació de crèdit. S’aprova per unanimitat la proposta d’aprovació de la
modificació d’un error material en l’expedient ‘Actuació de la Ronda Monestir
de la Valldigna’.

iva
punt de vacunació mass
Durant el mes de desembre, la Llar dels
Jubilats s’ha convertit en centre de
vacunació massiva, acollint ﬁns a quatre
jornades d’inoculacions de terceres dosis
a persones nascudes entre 1952 i 1961. Al
Centre de Salut també s’ha administrat el
fàrmac als veïns i les veïnes que no van
acudir quan van rebre la citació.

FARMÀCIES D’URGÈNCIES

La Llar dels Jubilats,

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

L’Ajuntament d’Almussafes fica a la teua disposició distintes vies
per a conéixer el que passa prop teu.
www.almussafes.es

@ajuntamentalmussafes

www.facebook.com/AjuntamentAlmussafes

Ajuntament d'Almussafes

www.twitter.com/almussafes_aj

ALMUSSAFES WEB TV (A Youtube)

nitrats d’aigua

45 mg/l

GENER

Connecta’t Tota la informació sobre el poble, al teu abast.

1. Farmàcia Ana Aparici (Almussafes)
2. Farmàcia José March (Benifaió)
3. Farmàcia Teresa Ferrandis (Sollana)
4. Farmàcia José March (Benifaió)
5. Farmàcia Sebastián (Almussafes)
6. Farmàcia Doctor Díaz (Benifaió)
7. Farmàcia Ricardo Folgado (Sollana)
8. Farmàcia Juan Almudéver (Benifaió)
9. Farmàcia Josefina Pérez (Almussafes)
10. Farmàcia José March (Benifaió)
11. Farmàcia Teresa Ferrandis (Sollana)
12. Farmàcia Paloma Duart (Benifaió)
13. Farmàcia Ana Aparici (Almussafes)
14. Farmàcia Doctor Díaz (Benifaió)
15. Farmàcia Sebastián (Almussafes)
16. Farmàcia Mª Isabel Arandis (Benifaió)
17. Farmàcia Ricardo Folgado (Sollana)
18. Farmàcia Juan Almudéver (Benifaió)
19. Farmàcia Josefina Pérez (Almussafes)
20. Farmàcia Mª Isabel Arandis (Benifaió)
21. Farmàcia Teresa Ferrandis (Sollana)
22. Farmàcia Paloma Duart (Benifaió)
23. Farmàcia Ana Aparici (Almussafes)
24. Farmàcia Doctor Díaz (Benifaió)
25. Farmàcia Sebastián (Almussafes)
26. Farmàcia Mª Isabel Arandis (Benifaió)
27. Farmàcia Ricardo Folgado (Sollana)
28. Farmàcia Juan Almudéver (Benifaió)
29. Farmàcia Josefina Pérez (Almussafes)
30. Farmàcia Paloma Duart (Benifaió)
31. Farmàcia Teresa Ferrandis (Sollana)

FEBRER

C/ Vicente Blasco Ibáñez, 49
Tel. 96 174 26 60

1. Farmàcia Paloma Duart (Benifaió)
2. Farmàcia Ana Aparici (Almussafes)
3. Farmàcia Doctor Díaz (Benifaió)
4. Farmàcia Sebastián (Almussafes)
5. Farmàcia Juan Almudéver (Benifaió)
6. Farmàcia Ricardo Folgado (Sollana)
7. Farmàcia Juan Almudéver (Benifaió)
8. Farmàcia Josefina Pérez (Almussafes)
9. Farmàcia José March (Benifaió)
10. Farmàcia Teresa Ferrandis (Sollana)
11. Farmàcia Paloma Duart (Benifaió)
12. Farmàcia Ana Aparici (Almussafes)
13. Farmàcia Doctor Díaz (Benifaió)
14. Farmàcia Sebastián (Almussafes)
15. Farmàcia Mª Isabel Arandis (Benifaió)
16. Farmàcia Ricardo Folgado (Sollana)
17. Farmàcia Juan Almudéver (Benifaió)
18. Farmàcia Josefina Pérez (Almussafes)
19. Farmàcia José March (Benifaió)
20. Farmàcia Teresa Ferrandis (Sollana)
21. Farmàcia Paloma Duart (Benifaió)
22. Farmàcia Ana Aparici (Almussafes)
23. Farmàcia Doctor Díaz (Benifaió)
24. Farmàcia Sebastián (Almussafes)
25. Farmàcia Mª Isabel Arandis (Benifaió)
26. Farmàcia Ricardo Folgado (Sollana)
27. Farmàcia Juan Almudéver (Benifaió)
28. Farmàcia Josefina Pérez (Almussafes)

