
El punt a la “i”.
El servei de guarderia rural, del que presumeix el govern tripartit, existeix des de fa prou anys, 

cada estiu a la temporada del meló. No és cap mèrit del actual govern.

La Diputación de Castellón ha otorgado una 
subvención de 2.500 € al Ayuntamiento de 

Xilxes para subvencionar el tratamiento 
contra los mosquitos.

La Generalitat ni está ni se le espera.

III. Feria del melón. 

Se celebró una nueva feria del melón. 
Hay que lamentar que este año se ha 

notado un cierto abandono en la orga-
nización al faltar las actividades parale-

las que amenizaban la feria.

REBAIXES TEMERÀRIES A LA GUARDERIA 
(Cada xiquet, del poble o foraster, costarà més de 3.000 € als xilxers)

Vaja per davant que ens pareix perfecte que siga ben barata. És més, esperàvem que es compliren les 
promeses electorals d’algun dels grups de l’equip de govern i fóra gratuïta, però és una barbaritat. 

Queda molt bé, és molt popular la mesura, però l’informe d’intervenció que va a l’expedient és molt clar: 
“Examinado el estudio económico del coste del servicio, se observa que una parte sustancial del dé%cit que 
se va  a generar no tiene dotación presupuestaria en el ejercicio 2015” . I  per aquest motiu, és clarament 
desfavorable.  El grup popular a l’Ajuntament, sense voler fer més sang,  tenint en compte que estàvem al 
període dels primers 100 dies, només vam pregar als membres del tripartit que s’informaren de les 
conseqüències de contravenir els informes d’intervenció. Per menys d’això hi han uns quants polítics 
imputats penalment. 

Però es que a més, l’estudi econòmic que presenta el mateix equip de govern és demolidor. L’escola infantil 
ens costarà als xilxers 80.862,58 € i als pares 1500 € a cada un. No sabem quants alumnes tindrà 
de%nitivament la escola infantil, però contem que siguen els 25 que re+exa l’estudi econòmic, cada xiquet del 
centre ens costa als xilxers 3.234,5 € a l’any.  Entre això i el que pagaran els pares són quasi 5.000 € per xiquet,  
i això que 870 €  de mitja vénen subvencionats per la Generalitat. Amb eixos diners es pot portar a tots els 
xiquets al centre que vulguen sense cost per als pares incloent el transport. És, a més d’una mala gestió, una 
irresponsabilitat. 

El tripartit, encapçalat en açò pel regidor d’Esquerra Unida, ha decidit invertir una quantitat que estimem en 
50.000 € a una minoria, els pares d’aquests xiquets que,  per de%nició solen tindre feina, ja que si necessiten 
el servei d’escola infantil és, precisament, per conciliar vida familiar i laboral, en la immensa majoria de casos.

No separen si són els xiquets del poble o no, pel que podem trobar-nos en què els xilxers estarem invertint 
més de 3.000 € a l’any per la comoditat de xiquets d’altres municipis.

La irresponsabilitat fou ja clamorosa quan es varen publicar els preus molt abans que foren o%cials i molt 
abans de tindre l’estudi econòmic del que anava a costar. Amb aquesta quantitat de diners es pot ajudar a 
molts més veïns i en necessitats més urgents.

El Partit Popular té demostrat de sobra el seu interès per l’educació infantil: al llarg dels últims anys s’han 
construït dos centres: un primer centre al carrer Sant Isidre i un segon centre, l’actual, a un edi%ci de la millor 
qualitat. Per descomptat també s’ha dotat al 

centre del personal i mitjos necessaris i s’ha estat invertint a cada pressupost una part del cost del servei de 
manera que els preus foren més assequibles, però en coneixement.

En de%nitiva, ens pareix molt bé que la guarderia siga més barata, però ens pareix una salvatjada fer-ho sense  
saber com es va a pagar, perquè a la llarga va a suposar haver d’acurtar altres serveis bàsics.


