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ANUNCI D’APROVACIÓ DEL PROJECTE “RECICLEM LA ROBA” 
 
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 29 de gener de 
2014, va adoptar, entre altres, el següent acord: 
 
9.- APROVACIÓ DEL PROJECTE “RECICLEM LA ROBA”.- 
 
Per unanimitat dels membres presents, queda aprovat el dictamen de la Comissió de 
Governació i Hisenda que se transcriu: 
 
“Per set vots a favor (BLOC, PSOE i EU) i dos abstencions (PP), queda dictaminada 
favorablement la proposta de la Regidora de Benestar Social de 13 de gener de 2014, Sra. 
Susana Ferrandis Giménez, que se transcriu: 
 
“Sra. SUSANA FERRANDIS GIMÉNEZ, Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Betxí (Castelló). 
 
Vistes les directrius elaborades per la Regidora de Benestar Social per al servei de caràcter 
social “Reciclem la roba”, que se transcriu: 
 
“RECICLEM LA ROBA” 
 
ROBA DE BEBÉ I XIQUET/XIQUETA FINS 12 ANYS 
Des de la regidoria de Benestar Social s’observa una dificultat a l’hora d’adquirir vestimenta 
per als més menuts, atesa la situació desafavorida en la qual es troben moltes famílies del 
poble. Com que és breu la temporada que un bebé o xiquet utilitza la roba degut al seu 
creixement, ja que ben aviat se’ls queda menuda, s’ha pensat fer una roda en la roba per tal 
de poder aprofitar-la millor. D’esta manera, les famílies amb dificultats podran accedir a una 
sèrie de roba per a cobrir eixes necessitats. 
 
Como ens organitzarem? 
Una persona voluntària s’encarregarà de rebre la roba, farà una primera elecció de roba en 
bon estat i la separarà per talles. 
Aquesta persona serà l’encarregada d’entregar la roba a la família sol·licitant, qui a la 
vegada podrà entregar roba ja menuda i sobrant per a poder tornar a ser emprada. 
La persona que rep la roba, triarà la que interessa i la que s’adeqüe per al seu ús. 
No obstant, si s’emporta la roba i ja en sa casa observa que no la va a utilitzar, sí que està 
obligada a tornar-la per a que altres persones puguen disposar d’ella. 
 
Condicions de la roba 
La roba s’entregarà en bon estat. 
Tota la roba que no reunisca les condicions de bon estat o higiene es deixarà a banda, i no 
s’entregarà a cap beneficiari. 
 
Roba sobrant 
Tota la roba que durant el termini de temps que determine l’encarregat responsable de la 
roba no s’haja entregat a cap interessat se considerarà “sobrant”, y serà entregada a alguna 
entitat o associació que recicle roba. 



 

 

A J U N T A M E N T  

D E       B E T X Í  

 

 

 
 
 
 

Secretaria General 
Òrgans de Govern 

 

 

 
Avís 
L’equip de voluntariat encarregat de recollir la roba, portarà un control de les persones 
beneficiàries d’aquest servei. 
 
Lloc 
L’Ajuntament facilitarà un local per a poder deixar roba i facilitar el treball del banc de roba.” 
Vist l’informe favorable de la Treballadora Social de l’equip de Serveis Socials, Sra. Lourdes 
Soldado Puchades. 
 
Al Ple de la Corporació proposa l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar les directrius del servei de caràcter social “Reciclem la Roba”, transcrites 
anteriorment. 
 
SEGON.- Exposar les directrius del servei “Reciclem la Roba” en el tauler d’edictes i en la 
web de l’Ajuntament per un període de 15 dies. De no presentar-se cap reclamació durant 
aquest període s’entendran aprovades definitivament.” 
 
 
Alfred Remolar Franch 
Alcalde president 
Betxí, 6 de febrer de 2014 
 
 
 
 


