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Horari d’obertura estival: de dilluns a divendres de 7:45 a 14:15 h
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Ple ordinari
El passat 30 de juny celebràrem el segon
ple ordinari de l’any 2016 on es decidiren
els següents punts més importants:
 Increment
de
subvencions
associacions, com explicarem
l’apartat “Actualitat municipal”

a
en

 S’ha aprovat una reducció del 95% de
l’IBI que paga la Unió Musical l’Aurora
pel seu local. És una ajuda indirecta que
l’ajuntament ofereix a la banda, la qual
pot acollir-se a aquesta reducció perquè
a la Comunitat Valenciana les bandes
de música han estat declarades “Bé
d’Interés Cultural”
També
hem celebrat
diferents plens
extraordinaris, on s’han aprovat qüestions com:
Declaració de Natividad Martínez Llorens
com a filla adoptiva-predilecta de Sella. És la
primera vegada que s’atorga aquest títol i hem
cregut que Nati ho mereix des de fa molts anys.
Aprovació de les pròximes obres en la
Costereta del Cor; primers passos per a
l’elaboració d’un Pla General d’Ordenació
Urbana; inici de l’expedient per a la declaració
de les Festes de l’Aurora d’interés turístic
local...
 Els plens els podeu escoltar íntegrament

en Cabiló Ràdio
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 CONVENIS AMB ASSOCIACIONS. Després de diverses
reunions amb les associacions culturals i esportives més importants
del poble, l’ajuntament ha aconseguit incrementar en un 60%
l’import de la partida dedicada a l’associacionisme, que tan
important és per al nostre poble.
Per garantir un repartiment equitatiu i proporcional, s’ha calculat
una base comú a set associacions registrades en l’ajuntament de
375€. Aquesta xifra s’incrementa en funció d’un contracte de
serveis amb cada associació, de manera que se subvencionen actes
concrets (com concerts, desfilades o balls) que, al seu torn, suposen
una ajuda indirecta per a altres associacions (Ames de casa, Santa
Bárbara...)
Aquest increment en les ajudes ha sigut possible gràcies a
l’estalvi important que hem aconseguit amb la reducció de sous,
l’eliminació de telèfons mòbils a càrrec de l’ajuntament,
l’anul·lació de cobraments per assistència a plens i la contenció
de despeses en coses que no són realment necessàries
 La Piscina municipal compta aquest any amb un nou paquet
d’abonaments, amb la possibilitat d’obtenir-ne un per a 15 dies,
juntament amb els abonaments per a tot l’estiu i familiars. Els
abonaments suposen un estalvi considerable en les entrades. De la
mateixa manera ja estan disponibles les sessions d’aquagym 2016.
Informa’t en l’ajuntament.
 Igualment, l’ajuntament sufraga aquest any amb un 50% els cursos
de natació, amb preferència per als empadronats a Sella i alumnes
del col·legi.
 A causa de la falta de neteja i del descontrol en els abocaments
d’objectes, s’ha clausurat el punt de recollida d’estris del
Cementeri fins que s’encontre una nova ubicació. Els veïns que
necessiten desprendre’s de qualsevol trasto pot comunicar-ho a
l’ajuntament, els operaris del qual passaran a recollir-ho.

Actualitat municipal

Estem d’enhorabona....

 Les obres del carrer Sant Jaume estan finalitzant i permetran
millorar els serveis d’aigua i clavegueram d’aquest carrer. A més,
s’ha millorat la zona del Cementeri vell. Gràcies a tot el veïnat
per la paciència i esperem que el nou carrer siga del seu gust.

L’inici de l’estiu suposa la clausura d’algunes de

 S’ha adquirit una fumigadora per a tractar la processionària dels
pins de l’ermita. Es tracta d’un tractament biològic totalment
innocu per a persones i animals, ja que en hivern s’arruixaran els
pins amb un bacil que ataca les larves de processionària, per
evitar que es formen les molestes erugues.

magnífic espectacle de fi de curs de Sedans, de

las activitats que es realitzen en el poble durant
la resta de l’any. Així que hem pogut assistir al

la mà de la seua directora Aida Almendros, i a la
clausura de l’escola del Club de Pilota (amb
Pablo i Jesús Vidal al front), que aquest any ha
aconseguit, entre altres èxits, el subcampionat

 El programa Xarxa Llibres de la Conselleria d’Educació, segons
el qual els alumnes rebran una ajuda econòmica per part de
l’ajuntament, ja està en marxa a Sella. Esperem que aquesta
primera experiència siga profitosa i puga repetir-se tots els anys.
 Les obres de la Biblioteca ja han finalitzat. Ara queda ordenar de
nou els llibres i posar-los a punt per a la seua reobertura. Esperem
que aquest esdeveniment siga al més prompte possible i la
biblioteca torne a ser un centre de cultura, formació i encontre
 Tastaolletes: Del 14 al 17 de juliol, Sella serà el poble amfitrió
de l’associació cultural Aire Nou de Bao. Vindran més de 60
persones per a les quals s’ha organitzat un complet programa per
part de diferents col·lectius de Sella i altres pobles valencians.
Música, danses, castellets, pilota i una convivència entre dos
pobles agermanats per la mateixa llengua. Més informació en
http://elcabilo.com/tastaolletes/

autonòmic de Llargues cadet i la cinquena
posició en Raspall femení autonòmic.
D’altra banda, la Unió Musical l’Aurora segueix
portant el nom de Sella per tota la província,
últimament gràcies a les composicions del seu
director Miquel Morales.
I per a finalitzar,

hem de mencionar dos

sellardes que han sigut recentment guardonades
pels seus treballs acadèmics: Àngels Domenech,
Premi

Carme

Serrallonga

de

Paisatges

Lingüístics (Universitat de Barcelona) i Laia
Mas, Premi Manuel Castillo d’estudis de la
Cooperació (Universitat de València).
Enhorabona a tots i gràcies per portar el nom de
Sella tan lluny!

www.sella.es

Sabies què...?

Segueix el teu Ajuntament!

Els permisos d’obra representen una part substancial dels escassos ingressos econòmics que genera
l’ajuntament. Amb aquests diners podem atendre necessitats tan diverses com els trencaments de canonades
i fuites d’aigua, xicotetes millores en els carrers o ajudes per a alumnes de les escoles de pilota i música,
juntament amb altres associacions del poble. Els permisos sols representen al voltant d’un 4-5% del total del
pressupost de l’obra, de manera que per a l’usuari són molts pocs diners, però per al poble suposa un ingrés
fonamental.
L’ajuntament té l’obligació de vetllar perquè tots els veïns, per igual, complisquen amb aquest xicotet
impost que tan important és per a la comunitat.
Per a qualsevol consulta sobre obres, recordeu que l’Oficina Tècnica d’Urbanisme obri el dijous durant tota
la jornada laboral. Allí podrem atendre totes les vostres necessitats i dubtes.
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