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EDITORIAL
PER UNA CULTURA SEGURA
Per Núria Meneu Nebot, Regidora de Cultura

 Actualment ens trobem en un temps en què la COVID ens ha fet pegar un gir
radical a la nostra a vida, rutines habituals i també a la forma de treballar i viure l’oci.
Des de l’Ajuntament de Betxí ens hem vist obligats, per seguretat i responsabilitat, a cancel·lar i 
post-pondre moltes activitats culturals que es tenien ja previstes des de finals del març passat, des 
d’espectacles i actuacions de música fins a les esperades festes patronals o la festa de Sant Antoni.  
 Ara, una vegada passada la tempesta més forta, des de la Regidoria de Cultura es vol apostar 
per la cultura segura, reprenent a poc a poc aquelles activitats culturals previstes i seguir gaudint 
del nostre Teatre obert al públic, d’espectacles de circ i màgia, d’actuacions de música, animacions
infantils i noves propostes artístiques. 
 És per això que es vol animar a les famílies a participar d’aquests actes, i donar-los la
confiança que es tracta d’actes segurs, ja que es seguiran en tot moment les mesures
sanitàries i de seguretat pertinents, així com el control d’aforament tant en espais oberts com tancats. 
 La cultura és un bé de primera necessitat i l’hem de cuidar i mi-
mar, a més a més, és un dels sectors que més ha sofert aquesta crisi de la pan-
dèmia i nosaltres, com a institució pública, volem donar-los tot el nostre suport. 
 Per tant quedeu tots i totes convidats als diferents actes que al llarg dels propers mesos
s’aniran realitzant.

Núria Meneu Nebot
Regidoria de Cultura
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Ple del 28 d’octubre de 2020

 Per unanimitat s’autoritza a Manuel Martí Puig, personal funcionari professor del Centre Pú-
blic Municipal de Formació de Persones Adultes de Betxí, per a l’exercici de la segona activitat com 
a professor associat a la Universitat Jaume I de Castelló durant el curs 2020/2021.
 Per unanimitat s’aproven les Bases de la convocatòria reguladora de la concessió per l’Ajun-
tament de Betxí, en règim de concurrència competitiva, de subvencions a entitats privades per a la 
realització d’activitats culturals, esportives i socials durant l’exercici 2020.
 Per unanimitat s’aprova la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (Modificació de l’article 5é que regula 
les exempcions, reduccions i bonificació, incloent-hi una nova bonificació, per al cas d’obres que 
milloren les condicions d’accessibilitat i habitabilitat de les persones discapacitades, amb mobilitat 
reduïda).
 Per unanimitat s’acorda habilitar crèdit mitjançant l’aprovació d’una modificació de crèdit 
extraordinari per un import de 3.388,00 €, per a fer front a les dues inversions per a les quals no es 
compta amb consignació en el Pressupost Municipal de l’exercici 2020.
 Per unanimitat s’aprova la Moció del Grup Compromís de reconeixement i suport a tot el 
sector agroalimentari valencià.
 De conformitat amb el que s’estableix en l’Ordre HAP/2082/2014, per la qual es desenvo-
lupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte al Ple de la Corporació 
Municipal, del compliment de l’obligació de remetre, dins del termini establit per a això, de la Infor-
mació Salarial de l’Administració Local (ISPA).
 De conformitat amb el que s’estableix en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, es dóna compte a l’Ajuntament Ple de la relació de resolucions de l’Alcaldia contràries a les 
objeccions efectuades per la Intervenció Municipal corresponents als mesos de JULIOL, AGOST I 
SETEMBRE  de 2020.
 Per la present dóna compte al Ple de la Corporació Municipal de la relació detallada de modi-
ficacions pressupostàries aprovades per Resolució d’aquesta Alcaldia presidència durant el TERCER 
TRIMESTRE EXERCICI 2020, de conformitat amb el que s’estableix en les Bases d’Execució al 
Pressupost Municipal.
 L’alcalde, Sr. Remolar Franch, dóna compte de la sentència 656/2020, del Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa Secció 2, de data 8 d’octubre 
de 2020, per la qual es desestima el recurs plantejat per Sindicat Professional de Policies Locals i 
Bombers contra la sentència número 755/2018, de 3 de setembre de 2018 del Jutjat Contenciós-Ad-
ministratiu núm. 1 de Castelló. S’imposen les costes al Sindicat apel·lant.
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Ple del 25 de novembre de 2020

 Per unanimitat s’acorda la designació dels dies festius següents, amb caràcter local, retribuït i 
no recuperable en l’any 2021:
Dia 12 d’abril dilluns de Sant Vicent.
Dia 20 de setembre, festivitat del Santíssim Crist de la Pietat.
 Per unanimitat s’aprova la rectificació de l’Inventari Municipal de Béns referida a 31/12/2019.
 Per unanimitat s’aprova habilitar crèdit mitjançant l’aprovació d’un SUPLEMENT DE 
CRÈDIT, per un total import de QUATRE-CENTS HUIT MIL CENT SEIXANTA-TRES EUROS 
I  ETANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO (408.163,76 €), al no haver crèdit suficient en el Pressupost 
Municipal de l’exercici 2020.
 Per unanimitat s’aprova el Compte General corresponent a l’exercici 2019.
 Per unanimitat s’acorda modificar la Clàusula Desena de les Bases reguladores de la con-
cessió de subvencions a les Organitzacions No Governamentals Dedicades al Desenvolupament i 
Millora de les Condicions Socioeconòmiques als Països Subdesenvolupats (ONGS) corresponent a 
l’exercici 2020.
 Per unanimitat dels assistents s’acorda deixar sobre la taula l’assumpte relatiu a a la sol·licitud 
d’informació a la Vicepresidència Segona i Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica.
 Per unanimitat s’aprova la Declaració Institucional amb motiu del dia internacional de l’eli-
minació de la violència contra la dona 25 novembre 2020.
 Per unanimitat s’aprova la concertació de la bestreta de recaptació amb la Diputació de Caste-
lló, per import d’1.547.131,06 €, el qual tindrà la consideració d’operació de tresoreria, i desplegarà 
els seus efectes en l’exercici 2021. Una vegada aprovada la concertació de la bestreta, sol·licitar a 
formalment a la Diputació el desemborsament d’aquest, el qual en tot cas es produirà a partir de l’1 
de gener de 2021.
 Atès que s’han produït canvis en les circumstàncies personals dels diferents regidors i regi-
dores que formen part del Grup municipal Compromís que fan aconsellable el canvi en la designació 
dels membres de les comissions informatives i de la Junta de Govern Local, i atès que el portaveu 
del Grup Socialista ha traslladat la necessitat de procedir a la modificació dels membres del seu grup 
municipal presents a les comissions informatives, es dón compte de la modificació de la composició 
de les comissions informatives.
 D’acord amb el que disposa el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, l’alcalde de 
la Corporació, Sr. Remolar Franch, dón compte del Decret d’organització municipal: nomenament de 
tinents d’alcalde, membres de la Junta de Govern Local i Delegacions d’alcaldia.
 Es dóna compte a la Corporació Municipal de la remissió al Ministeri d’Hisenda, dins del 
termini establit per a això, del COST EFECTIU DELS SERVEIS, corresponent a l’exercici 2018.
 Dació de compte dels decrets dictats des de l’última sessió ordinària del Ple.
 Dació de compte de les actes de les Juntes de Govern Local celebrades des de l’última sessió 
ordinària del Ple.

 Dació de compte dels Decrets dictats des de l’última sessió ordinària del Ple.
 De conformitat amb el que disposa el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dón 
compte a tots els regidors de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de 
l’última sessió ordinària del ple.
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Ple del 23 de desembre de 2020

 Per unanimitat s’acorda la delegació de la Gestió Recaptatòria Diputació de Castelló.
 Per unanimitat s’aprova habilitar crèdit mitjançant l’aprovació d’un SUPLEMENT DE
CRÈDIT, per un total import de DOS-CENTS NOU MIL DOS-CENTS DÈNOU EUROS I
HUITANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO (209.219,85 €), al no explicar-se amb crèdit suficient en el 
Pressupost Municipal de l’exercici 2.020, per a AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BBVA.
 Per unanimitat dels assistents s’acorda habilitar crèdit mitjançant l’aprovació d’un expedient 
de CRÈDIT EXTRAORDINARI, per un total import de DOS-CENTS TRENTA-NOU MIL DOS-
CENTS QUARANTA-HUIT EUROS I TRENTA-CINC CÈNTIMS D’EURO (239.248,35 €), per a 
acondicionament de camins i repavimentació de vies a Betxí.
 Per 9 vots a favor i 3 abstencions, s’aprova el Dictamen relatiu a l’expedient 1265/2020 d’es-
tabliment de les dedicacions i, de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.
 Per 10 vots a favor i 2 abstencions s’aprova la participació i acceptació del procediment de 
sol·licitud de subvencions IDAE: Memòria de reordenació i millora de l’accessibilitat de l’av. 1 de 
Maig.
 Per unanimitat s’aprova la participació i acceptació expressa del procediment pel qual es regu-
la la concessió directa de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavorisquen el passe 
a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 
2014-2020, i les actuacions que componen el projecte singular subvencionable denominat PROJEC-
TE DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT Al BÉ DE RELLEVÀNCIA LOCAL SANT ANTONI I 
CICLO-RUTA, en el municipi de Betxí, i la dotació pressupostària per a dur-la a terme, condicionada 
a l’obtenció de cofinançament FEDER per a la seua execució.
 Per unanimitat s’aprova la revisió de preus del servei públic de gestió integral d’instal·lacions 
d’enllumenat públic del municipi de Betxí.
 Per unanimitat s’aprova la Moció del grup Unides Podem relativa a l’adhesió de l’Ajuntament 
de Betxí al pacte d’alcaldes pel clima i l’energia.
 Per unanimitat s’aprova la Declaració institucional relativa a la reintegració efectiva del dret 
civil valencià.
 Per unanimitat s’acorda la presentació d’al·legacions al PATCAS.
 Dació de compte dels decrets dictats per l’alcaldia durant el mes de novembre de 2020.
 De conformitat amb el que s’estableix en l’Ordre  HAP/2082/2014, es dóna compte al Ple de 
la Corporació Municipal del compliment de l’obligació de subministrament d’informació, dins del 
termini establit per a això, corresponent al 3r TRIMESTRE de l’exercici 2020.
 Dació de compte de les actes de les Juntes de Govern Local celebrades des de l’última sessió 
ordinària del Ple.
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Ple del 27 de gener de 2021

 Per unanimitat s’acorda sol·licitar a la Generalitat Valenciana la declaració del Ral·li Trans-
betxí festa d’interès turístic de la Comunitat Valenciana.
 Per unanimitat s’acorda sol·licitar les ajudes per a la millora, modernització i dotació
d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics en 2021.
 Per unanimitat s’acorda sol·licitar el reajustament d’anualitats en el Pla Edificant.
 Per unanimitat s’aprova inicialment el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de
Betxí per a l’any 2021.
 Per unanimitat s’aprova el primer reconeixement extrajudicial de crèdit 2021.
 Per unanimitat s’acorda la rectificació de l’acord de cessió del Cendre de dia.
 Dació de compte dels decrets dictats per l’alcaldia durant el mes de setembre de 2020.
 Es dóna compte a tots els regidors de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local 
celebrades des de la última sessió ordinària del Ple.
 Es dóna compte al Ple de la Corporació Municipal de la relació detallada de modificacions 
pressupostàries aprovades per Resolució d’aquesta Alcaldia presidència durant el QUART TRIMES-
TRE EXERCICI 2020, de conformitat amb el que s’estableix en les Bases d’Execució al Pressupost  
Municipal.



NOTICIES LOCALS
El Ral·li Transbetxí es declarat Festa d’Interés Turístic de la 
Comunitat Valenciana.
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La carrera de motocultors s’organitza anualment des de 1989. 

 El Ral·li Transbetxí, una de les competicions esportives més peculiars de la província de
Castelló, ha estat declarat «Festa d’Interès Turístic de la Comunitat Valenciana». La carrera
s’organitza cada any des de 1989 i transcorre pels camins i pistes del terme municipal de Betxí i
alguns pobles limítrofs.
 La prova ha evolucionat molt des dels seus inicis. Continua sent una competició de motocul-
tors, amb un pilot i copilot, però la carrera que va sorgir de manera casual i per diversió entre un grup 
d’amics en 1989, té poc a veure amb el ral·li actual.
 Hui dia, el Transbetxí està reconegut per la Federació de Motociclisme de la Comunitat
Valenciana i tots els participants posseeixen llicència federativa. A més, encara que la diversió i 
el contacte amb la naturalesa siga un al·licient per als corredors, es participa principalment per a
guanyar. Per això, els equips preparen els seus motocultors durant tot l’any perquè estiguen a punt per 
al segon cap de setmana de Pasqua, quan se celebra la competició.
 La carrera ja va ser declarada en 2013 «Festa d’Interès Turístic Provincial» i ara ha fet un 
pas més en la seua consagració com a esdeveniment significatiu en l’àmbit autonòmic. Per a lliurar 
este reconeixement, el Secretari Autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha visitat Betxí, on s’ha 
visionat un vídeo del Transbetxí 2019 que es va reproduir en FITUR. També ha assistit la diputada 
provincial de Turisme, Virginia Martí.
 Colomer ha indicat “que és un honor concedir aquesta distinció a Betxí, ja que el municipi 
ha contribuït a l’inventari de festes d’interès turístic autonòmic amb un esdeveniment molt original i 
creatiu, que té una projecció i un futur per davant que ho fa totalment mereixedor d’aquest reconeixe-
ment”.
 Per la seua part, el regidor de Turisme de la localitat de la Plana Baixa, Raül Soria, ha explicat 
que “l’Ajuntament se sent orgullós que es reconega l’interès que alberga el Transbetxí” i ha destacat 
“que és un premi a la labor que fa la població, tant participants, voluntaris com a aficionats, perquè es 
puga celebrar cada any una competició tan particular”.

 A més, el Secretari Autonò-
mic ha realitzat una visita guia-
da pel Palau Castell de Betxí i ha 
visitat la remodelació de la Plaça 
de l’Església, que es va sufragar 
en part amb una subvenció de
Turisme.
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S’anivellarà l’esplanada exterior i es podran albergar esdeveniments. 

 L’ Ajuntament de Betxí ha tret a licitació la remodelació del cim de la muntanyeta de Sant An-
toni, que està prevista per als pròxims mesos. Per a aquests treballs es compta amb un pressupost de 
322.000 euros, sufragat en part per una subvenció europea de l’IDAE.
Es tracta d’una reforma profunda que consistirà principalment en l’anivellament de l’esplanada exterior 
de l’ermita, fent així l’entorn completament accessible, i la inclusió de més vegetació.
 Amb esta remodelació, serà possible albergar esdeveniments de diferent índole en un entorn 
emblemàtic del municipi. Es preveu que una vegada finalitzada la reforma es puguen realitzar actes 
culturals, musicals i festius en la Muntanyeta, que és un símbol per a la població betxinenca.
 
 

L’Ajuntament de Betxí licita les obres de reforma del cim de 
Sant Antoni.

El projecte, a més, també inclou la creació d’una via 
cicloturista des de Betxí fins al cim de la muntanya i 
s’aprofitarà per a millorar paviment del Camí de les 
Vinyes i de Mascarell, un dels camins més llargs del 
terme municipal.

Els fons que provenen de l’IVACE sufragaran el 80% del projecte 

 L’Ajuntament de Betxí rebrà 200.833€ de l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial 
(IVACE) per a la millora i adequació dels polígons industrials del municipi. Esta subvenció suposa el 
80% del cost del projecte, el valor total del qual serà aproximadament d’uns 250.000€.
 El consistori va sol·licitar l’ajuda a l’inici de l’any amb la finalitat de continuar modernitzant la 
seua zona empresarial i els fons es destinaran principalment a la millora de les infraestructures i serveis 
dels polígons del Canyaret i de Cartonajes la Plana.
 Concretament, els treballs consistiran en l’asfaltat dels accessos sud i oest al Canyaret, l’amplia-
ció del camí de Vila-real i la prolongació del carril bici fins a la zona verda. D’altra banda, en la zona de 
Cartonajes la Plana s’ampliarà la via ciclista fins als centres educatius del municipi. A més, aprofitant 
l’asfaltat d’aquests carrers, es milloraran les zones verdes amb el plantat de nous arbres i s’instal·laran 
càmeres de seguretat, senyals de trànsit i papereres.
 L’ alcalde de la localitat, Alfred Remolar, ha destacat “que l’Ajuntament segueix apostant com 
cada any per la industria local, ja que és fonamental que es continúe invertint en els polígons per a
garantir en el futur una àrea industrial de qualitat”. 
 El projecte es suma als treballs realitzats en les zones industrials els anys anteriors amb les aju-
des de l’IVACE i que estan permetent modernitzar els polígons de la localitat, millorant els seus serveis 
i competitivitat en una àrea empresarial en creixement.

Betxí obté 200.000 euros de subvenció per a la millora de les 
àrees industrials.

 L’ alcalde, Alfred Remolar, ha afirmat que 
«es tracta d’un projecte emblemàtic per a la pobla-
ció, ja que la Muntanyeta és un dels símbols locals i 
a partir d’ara serà un punt de trobada amb l’organit-
zació de diversos esdeveniments i actuacions».



ESCOLA MUNICIPAL D’IGUALTAT
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El passat dimarts, 27 d’octubre de 2020 va començar la I Escola Municipal d’Igualtat al 
nostre municipi. Amb la fi de les obres de remodelació de l’edifici Ferrandis Irles, el més antic dels tres que con-
formen el col·legi públic Cervantes-Dualde, es dóna per conclosa la segona fase del Pla Edificant que 
impulsa la Conselleria d’Educació.
 El projecte, que va arrancar al juliol de l’any passat i que ha estat executat per l’empresa Víctor 
Tormo Construcciones SL de Xàtiva, ha suposat la millora de les aules, la renovació dels banys, el can-
vi de les finestres, la instal·lació d’aparells de refrigeració, la reforma de la infraestructura elèctrica i el 
pintat de les façanes. Les obres han tingut un costat aproximat de 400.000 euros.
 La regidora d’Educació, Mireia Martín, ha apuntat que el projecte “significa una millora evi-
dent en les prestacions de l’edifici”, que és el més antic del centre educatiu. A més, s’ha aconseguit 
que siga totalment accessible. D’altra banda, l’alcalde Alfred Remolar ha indicat “que aquests treballs 
suposen un impuls a la qualitat educativa de la població”.

  

Finalitza la segona fase del Pla Edificant amb la reforma de 
l’Edifici Ferrandis Irles.

 L’ equip directiu del col·legi, davant la pre-
visió de l’inici de les obres, va redistribuir als grups 
d’escolars afectats a un edifici adjacent. Ara, amb la 
finalització dels treballs, els alumnes podran anar 
tornant al seu espai habitual per a l’últim tram del 
curs.
 Esta reforma se suma a les obres realitzades 
en la primera fase del Pla Edificant, que van consis-
tir en la construcció d’un gimnàs, la remodelació
total del pati central i la insonorització de la zona del
menjador.

Betxí licita l’asfaltat de camins rurals i la millora de carrers

 L’ Ajuntament de Betxí ha obert la licitació del projecte d’asfaltat de diversos camins rurals i la 
millora d’alguns carrers de la localitat. D’esta forma, el consistori destina un any més una partida per 
a la regeneració del paviment del nucli urbà i l’ampliació de vies agrícoles asfaltades, amb una inversió 
històrica de més de 240.000€ provinent del superàvit municipal de l’exercici anterior.
 L’ alcalde, Alfred Remolar, ha destacat que “amb este projecte farem un impuls molt fort 
a la millora dels camins rurals i continuarem mantenint el nostre compromís amb la ciutadania”.
El primer edil ha recordat que de forma paral·lela s’han sol·licitat altres subvencions per poder
pavimentar també el camí de les Vinyes i el del Pantà, de manera que la inversió podria pràcticament 
duplicar-se.
 Es dóna la circumstància que per primera vegada el consistori licitarà el contracte de manera 
electrònica, cosa que permetrà accelerar els tràmits per poder iniciar els treballs a principi del mes 
d’abril.
 En l’apartat rural, el projecte se centrarà enguany en el camí del Campàs, del Solaig i de les 
Teixidores, amb els quals s’ampliarà la xarxa de camins agraris asfaltats. A més, es milloraran més de 
trenta zones urbanes on la pavimentació està deteriorada, eliminant alguns clots i altres desperfectes.  
 D’altra banda, es completarà la urbanització del carrer Sant Francesc, un pla que es va iniciar 
fa uns anys i que finalitzarà amb la creació d’un carril bici, l’empedrat i l’eixample de la vorera de la via 
en direcció a l’institut municipal.
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L’Ajuntament de Betxí fa una edició especial de samarretes amb 
motiu de Sant Antoni.

 Es tracta d’un projecte de recuperació de paraules locals inserides a l’interior de l’ermita 
de la Muntanyeta de Sant Antoni -Les peces es vendran a través de les tendes de la població i la 
recaptació anirà íntegra per a l’Associació del Comerç Local.

 Centenars de samarretes commemoratives de Sant Antoni es distribuiran a través dels
comerços adherits a l’Associació local, gràcies a un projecte de recuperació de paraules autòctones 
activat des de la Regidoria de Normalització de l’Ajuntament de Betxí. A un preu de 10€, la recapta-
ció anirà íntegrament a ajudar les xicotetes tendes del municipi i poder engegar al llarg del present
exercici diverses campanyes per activar les compres en la població.
 Es tracta d’un disseny de l’ermita de la Muntanyeta de Sant Antoni elaborat a base de paraules 
típiques betxinenques que mostren la riquesa de la parla local i la tradició oral que en ocasions ja s’ha 
perdut, especialment entre el sector més jove.
 L’alcalde, Alfred Remolar, ha apuntat que “es tracta d’una iniciativa molt novedosa a les
nostres comarques que, per un costat fomenta el consum al poble i, per l’altre, intenta apropar a tota la
població les particularitats i endemismes del nostre vocabulari, amb paraules de tota la vida”.

 
 Cal recordar que, a pesar 
que la festivitat de Sant Antoni 
s’ha suspès per a este cap de set-
mana a causa de la pandèmia, el 
consistori ha posat en funciona-
ment diverses iniciatives per tal 
de commemorar la diada, a tra-
vés de concursos de fotografia en 
les xarxes socials, amb el reparti-
ment de mascaretes commemo-
ratives o amb esta campanya de 
distribució de samarretes.
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DEUTE 0

DEUTE 0. Això és el que ara mateix tenim tots els Betxinencs i Betxinenques des del desembre passat 
quan es va aprovar al ple l’amortització de l’últim crèdit que teníem pendent. 
S’ha treballat de valent des de l’inici de la primera legislatura al 2011 per fer una bona i estricta gestió 
econòmica, i així cancel•lar tots els préstecs i el gran deute que l’Ajuntament de Betxí tenia en aquell 
moment. Ni més ni menys que 4.186.000€.
 Cal tindre en compte que, l’amortització de tots aquests préstecs ha suposat per a l’Ajunta-
ment un cost d’entre 250.000 i 400.000 € que cada any s’ha hagut d’anar pagant i per tant, que no s’ha 
pogut fer servir per a altres projectes municipals. La desorganitzada i escassa gestió econòmica de les 
legislatures anteriors ha fet que durant molts anys hem hagut d’estar pagant préstecs iniciats abans del 
2008.
 Aconseguir-ho no ha estat una feina fàcil, ja que a banda de liquidar el gran deute que hi ha-
via calia treballar dur per invertir en moltes millores per al poble. Progressivament, s’ha pogut anar 
reduint eixe deute que 10 anys després, l’hem aconseguit convertir en deute 0. 
 D’ara endavant, amb els comptes sanejats, el poble de Betxí podrà destinar totes aquestes 
quanties a noves iniciatives i projectes de millora. Es podran asfaltar més carrers, habilitar zones per 
als més menuts, millorar infraestructures, crear nous espais, invertir en noves iniciatives...
 Des de l’equip de govern de BLOC-COMPROMÍS estem molt satisfets d’haver aconseguit 
sanejar les arques municipals i seguirem treballant de valent  pel poble de Betxí.
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de Betxí

 Ya ha pasado un año desde  la entrada en nuestro país de un virus, que se decía que sería aparentemente 
poco activo e  inofensivo, con el paso de los días se convirtió en “pandemia”, causando a día de hoy casi tres 
millones de muertes en todo el mundo.
 En primer lugar desde el PP en Betxí queremos enviar el más sentido pésame para aquellas familias 
que han perdido a un ser querido, familiar o amigo.
 Tenemos que agradecer que la industria farmacéutica y virólogos en tiempo récord han podido de-
sarrollar una vacuna,  lamentablemente la vacunación no  va tan aprisa como nos gustaría, pero en nuestra 
localidad en estos días se está vacunando a los mayores de 90 años, esperamos que en las próximas semanas 
se acelere la vacunación y como se nos dice desde el gobierno de la nación para el verano estén vacunados el 
70% de la población.
 En estos últimos meses desde el PP en Betxí hemos colaborado en elaborar unos presupuestos muni-
cipales para este año 2021 muy ambiciosos, sin duda muy beneficiosos.
 En ellos se han incluido propuestas que nuestro grupo político en el Ayuntamiento venía reclamando 
durante los últimos años, demandas que nuestros vecinos nos trasladaban.
 En estos presupuestos para 2021 nuestra propuesta era  una inversión de 290.000€ para zonas rurales 
como son nuestros caminos, también teniendo en cuenta el interior de la población con la actuación en nuestras 
calles. 
 Por fin, se tuvo en cuenta nuestra propuesta para los presupuestos 2021, se han incluido partidas con 
cargo al “remanente” para caminos y  vías públicas por importe de 239.248,35€- Todas estas mejoras serán las 
que nuestro vecinos podrán ver hechas realidad en los próximos meses.
 También estamos satisfechos con nuestra labor como grupo en el Ayuntamiento, teníamos una pro-
puesta para estos presupuestos 2021 de 30.000€ para parques y jardines. Se destinaran alrededor de 70.000€ 
para la remodelación del parque el labrador.
 Cabe recordar que en nuestras propuestas municipales teníamos prevista dicha inversión como necesi-
dad para nuestros niños y jóvenes, así como para nuestros vecinos, especialmente con lo que tiene que ver con 
la mejora de nuestros caminos rurales, algunos de ellos a día de hoy intransitables, el compromiso expreso del 
actual equipo de gobierno es la actuación durante 2021, esperemos prontamente pueda ser una realidad.
 Con la colaboración de todos, más pronto que tarde podremos estar todos juntos llenando nuestras 
calles y  parque  con risas,  juegos de puestos jóvenes y conversaciones con nuestros mayores
 Desde el Partido Popular de Betxí, estamos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar, con 
gusto aceptaremos vuestras sugerencias, contestaremos vuestras preguntas y trasladaremos vuestras quejas al 
propio Ayuntamiento. 
 Desde el Partido popular de Betxí, estaremos alerta a vuestras necesidades, porque las vuestras serán 
las nuestras. Seguiremos controlando y fiscalizando al actual equipo de gobierno, porque es la comisión que 
hemos recibido de vosotros.
 Seguimos trabajando en el presente, pensando en vuestro futuro.

                                                                            PARTIDO POPULAR DE BETXI
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 A la fi es veu la llum al final del túnel i gràcies a l’horitzó que es dóna el pla de vacunació i a 
les mesures sociosanitàries que s’estan prenent, pensem que tot tornarà a la normalitat ben aviat, o això 
esperem.
 Ha estat gairebé un any el que el nostre grup ens hem posat al costat de l’equip de govern mu-
nicipal i hem intentat ser conscients i responsables de la que estava caient, i és per això que malgrat no 
compartir moltes de les decisions que s’han pres per l’alcaldia, algunes de les quals no ens han agradat, 
hem mantés el suport incondicional, sense entrar a discutir ni tant sols criticar-les, pensàvem que no era 
el moment, ni l’ocasió, atés que enteníem que el prioritari era la salut de les persones i el seu benestar.
 Pel que fa a la primera de les qüestions calia estar al que les autoritats competents en la matèria 
decidiren en cada cas, i pel que fa a la segona de les qüestions plantejarem i presentàrem una moció, 
sol·licitant a l’Alcaldia la convocatòria d’una taula entre els portaveus dels distints grups municipals i 
els agents econòmics i socials per tal de valorar quines mesures es podrien prendre a nivell municipal 
per tal d’estar al costat dels sectors als quals més els estava afectant les mesures sanitàries, perquè ningú 
es quedara endarrerit en la sortida d’aquesta excepcional  situació.
 La sorpresa nostra va estar majúscula quan amb argumentacions que res tenien a veure en l’àm-
bit local i defensades pel Sr. Alcalde, malgrat el vot favorable de la resta dels grups municipals: PSOE, 
PP i U.P, la moció va estar rebutjada per l’equip de govern. Era una ocasió extraordinària per prendre 
mesures de caràcter local i prendre la iniciativa, sense cap altra condició que la que l’ajuntament ens 
imposàrem.
 Aquesta moció es va presentar molt abans que els pressupostos per al 2021 es prepararen, per tal 
de tindre marge de maniobra en la presa de decisions econòmiques que calguera adoptar, però el resultat 
va ser el que és.
 I ara no ha tingut l’Ajuntament més remei que acollir-se al Pla Resistir promogut pels governs 
socialistes de la Conselleria i la Diputació per aportar 23.887,20 € al pla, que juntament amb els 99.530 
que posa la Generalitat i dels 35.830,80 que posa la Diputació, comptar amb 159.248 € per ajudar a una 
sèrie de sectors que venen marcats per la norma. És a dir de ser els que destinàrem els diners segons les 
nostres condicions, a haver d’estar obligats a seguir les normes que ens marquen des dels organismes 
superiors.
 Queda clar, que amb açò no volem dir que estiguem en desacord que l’Ajuntament s’haja adherit 
al Pla, que era voluntari, sinó al contrari, el que volem és denunciar que perfectament eixos diners s’ha-
gueren pogut destinar molt abans, perquè la gent ho està passant mal, i ara s’haguera pogut donar una 
altra empenta per al benestar de la nostra gent.
 Un altre tema que també ens està preocupant és la falta de diàleg que l’equip de govern està 
tenint amb la negociació de les condicions laborals del cos de la Policia Local. Un tema totalment en-
quistat i que no té aparença que es puga resoldre, perquè  no hi ha voluntat ni per part política, ni per part 
policial, i pensem que aquesta situació no beneficia en res als ciutadans i ciutadanes, que a la fi, són els 
que es veuen perjudicats per falta d’atenció en el servici.
 Entenem que no es tan difícil negociar si es deixen a priori totes les posicions maximalistes i de 
frecs que s’hagen pogut produir per amb dues parts i encetar una nova taula de diàleg amb aquells punts 
en comú que posen damunt de la taula les dues parts: Ajuntament i Policia Local.
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 Comunidades energéticas locales (CEL)

  Desde el Grupo Municipal Unides Podem de Betxí hemos hecho esta propuesta en los presu-
puestos de 2021. Esta iniciativa novedosa puede comenzar a  ser realidad este año. En este artículo 
Juan Sacri, de Sapiens Energía, nos explica en qué consiste.
 La evolución hacia un nuevo modelo energético más eficiente, sostenible y económico, ba-
sado en las energías renovables, avanza imparable. Disponemos ya del conocimiento y de las tec-
nologías que permiten abordar la transición con éxito. La clave para conseguirlo está en actuar y en 
hacerlo desde las alianzas. En este contexto, emerge una nueva figura, que hace real la meta de poner 
la energía en manos de las personas: las comunidades energéticas locales (CEL).
 Una CEL es un nuevo modelo de generación, uso y gestión de la energía a nivel local, a través 
de la cooperación entre agentes -Administración Pública, ciudadanía y pymes-, que contribuye a crear 
un sistema energético descentralizado, justo, eficiente y colaborativo. Los miembros de una CEL se 
convierten, al mismo tiempo, en productores, gestores y usuarios de energía limpia y más económica, 
mediante instalaciones de autoconsumo colectivo que son propiedad de la comunidad energética. 
 La forma más habitual de organización es la cooperativa, que garantiza la igualdad entre 
socios y una gestión democrática. Las instalaciones están operativas al menos 25 años y generan im-
pactos positivos desde el inicio.
 El objetivo principal de una comunidad energética es generar beneficios sociales y medioam-
bientales allí donde se ubica, primando la sostenibilidad. En este modelo, las redes de transporte de 
energía (alta tensión) desaparecen de la ecuación, al basarse en el consumo de proximidad -las insta-
laciones de autoconsumo colectivo dan cobertura en un radio de 500 metros-, y se recortan las emisio-
nes de CO2 a la atmósfera, contribuyendo al objetivo global de descarbonización y ‘emisiones 0’ del 
Acuerdo de París y la Agenda 2030. Con ello, se logra mejorar el bienestar y salud de la ciudadanía. 
 Este enfoque no implica descuidar los impactos económicos. Las CEL son impulsoras de ac-
tividad y empleo en el territorio donde se ubican. Y los usuarios de la energía, reducen entre un 20% 
y un 30% su factura, al estar abastecidos por su instalación durante las horas de sol, a un precio fijo, 
desvinculado del de mercado. Las demanda fuera de ese periodo se cubre con las redes de suministro 
tradicionales, con energía 100% renovable.
 En poco más de un año desde el anuncio de los primeros proyectos de CEL en España, la 
Comunitat Valenciana se ha situado a la cabeza en nivel de implantación de este nuevo modelo de 
producción y gestión de la energía. La región reúne en torno a un tercio del total de iniciativas y el 
Gobierno valenciano ha realizado una clara apuesta, con el ‘Plan Estratégico de Comunidades Ener-
géticas 2030’ y una línea específica del IVACE, dotada este año con 2 millones de euros a fondo 
perdido para cubrir hasta el 65% de la inversión en instalaciones de comunidades energéticas locales.
 Los municipios y su ciudadanía tienen en sus manos convertirse en agentes de la transición 
energética. Sumando, lograremos un modelo mejor para todos.




