
BIBIÀ  GARCIA  MAHIQUES,  regidor  electe  de  l’Ajuntament  de  Barxeta  del  grup 
municipal del Bloc Nacionalista Valencià.

EXPOSA:

Que havent-hi establit conversacions amb la portaveu del grup municipal d’Esquerra Unida, 
l’equip de govern de l’Ajuntament de Barxeta per tal de presentar propostes que s’incloguen 
en els pressupostos del 2009, el grup  municipal del Bloc Nacionalista Valencià, sol·licita que 
s’estudien i es valoren les següents propostes:

1a)  La situació actual de crisi afecta a pràcticament totes les famílies de Barxeta, i és per 
aquest motiu, el realitzar la proposta d’ajuda a l’adquisició del material escolar i dels llibres 
de text dels alumnes del col·legi públic Carles Salvador per al curs escolar 2009-2010. És 
sol·licita:

a) Crear la  partida  pressupostària  42/48902  en  la  qual  s’incloguen  les  ajudes  per 
l’adquisició de llibres i de material escolar als alumnes d’Educació Infantil (3, 4 i 5 
anys). Aquest alumnat no rep cap tipus d’ajuda econòmica. El total del cost ascendeix 
a 4.633 €.

b)  Crear  la  partida  pressupostària  42/48903  en  la  qual  s’incloguen  les  ajudes  per 
l’adquisició de llibres i de material escolar als alumnes d’Educació Primària (1r, 2n, 
3r, 4t, 5è i 6è). Aquest alumnat rep l’ajuda econòmica d’un txec escolar, el qual no 
assumeix les despeses totals. El cost de la diferència entre l’import dels llibres i el txec 
escolar, ascendeix a 5.848 €.

El total de la subvenció per aquesta proposta seria de 10.481 €. El càlcul justificatiu figura en 
full annex.

2a) En el curs escolar 2009-2010 està previst que l’alumnat de l’ESO de Barxeta (1r i 2n 
curs) ingresse a l’Institut Lluis Simarro de Xàtiva, per la qual cosa, el CP Carles Salvador 
tindrà una disposició d’aules. D’altra banda, el fracàs escolar a Barxeta és considerable, i la 
majoria d’aquest alumnat al cap d’uns anys vol seguir estudiant i traure’s el títol de Graduat 
en Secundària. El percentatge de nouvinguts residents a Barxeta és també important, si bé els 
seus fills estan escolaritzats i perfectament integrats, aquestes persones demanen una formació 
mínima  que  els  ajude  a  desenvolupar-se  millor  en  les  seus  relacions  amb  els  estaments 
municipals.

És per totes aquestes raons per les quals es sol·licita que l’Ajuntament de Barxeta encete el 
més  aviat  possible  i  faça  totes  les  gestions  pertinents  davant  l’Administració,  per  tal  de 
sol·licitar  la  creació  d’una Escola  d’Adults  a  Barxeta,  la  qual  s’ubicaria  en el  CP Carles 
Salvador. 

3r)  El  cementiri  municipal  necessita  una millora  urgent de les seues instal·lacions,  en les 
negociacions del pressupost del 2008 va haver-hi un compromís per part de l’equip de govern 
amb el suport de tots dos partits de l’oposició del consistori de realitzar aquestes millores. No 
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obstant tot açò encara no s’han dut a terme i és pel què es sol·licita que l’Ajuntament es 
comprometa a realitzar de forma urgent dues millores:

a) La instal·lació de canaleres en els trams que ho permeta.
b) La construcció d’uns serveis

4t) El sòl de la placeta del Moli està en un estat molt deficient i és a una zona amb bastant 
densitat de trànsit de vehicles i d’estacionament. Caldria asfaltar o formigonar eixa zona. 

5é) El tram de la via que va des de la Cooperativa al creuament del camí del Genovés i des del 
final de les cotxeres de la prolongació del carrer Ausiàs March al camí dels Censals està en un 
estat  molt  deficient.  A més,  aquesta  via  és  utilitzada  per  una  gran  quantitat  de  vehicles. 
Aquesta zona està pendent d’urbanitzar i de construir un col·lector, però també és cert què en 
les dites vies hi ha al menys tres “punts negres” amb un estat mol greu i que precisen d’una 
intervenció urgent per tal d’evitar accidents i/o desperfectes en els vehicles que circulen. És 
per tot açò pel qual es sol·licita el reparar els trams més perillosos. Concretament serien:

a) Davant les empreses Levaset i Industries Metàl·liques Barxeta.
b) El creuament de les cotxeres.
c) Un tram de la pujada al camí dels Censals.

Esperem que aquestes propostes siguen valorades positivament per part de l’equip de govern i 
queden reflectides en el pressupost d’aquest any 2009

El que comunique als efectes oportuns.

BARXETA, 11 de març de 2009

Bibià Garcia

A L’ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BARXETA.


