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RENOVEM EL COMPROMÍS AMB LA CULTURA, EL 
PATRIMONI I EL TURISME 

 

CULTURA I PATRIMONI 

L’oferta cultural ha d’aprofitar al màxim els recursos 

culturals de la ciutat i promocionar  els grups i col·lectius locals. 

Amb l’IVA cultural del 21% el govern del PP ha afonat el món de la 

cultura i a Novelda no s’ha demostrat cap interés per gestionar-la. 

Per això, proposem: 

● Posar en pràctica el Reglament de Participació Ciutadana i dotar de 

continguts tots els consells, entre ells, el Consell Municipal de Cultura 

com a òrgan de discussió i debat de l’oferta cultural i de la distribució de 

recursos, com ara les col·laboracions amb les diferents associacions 

culturals.  

● Reprendre l’oferta de cinema, de forma que es puga veure cine 

comercial, temàtic i documental a Novelda en diferents espais municipals. 

Habilitar el Centre Cívic per a poder fer projeccions i aprofitar el Parc de 

l’Oest per al “cine a la fresca”. Incorporar Novelda als cicles de “cinema 

en valencià” (infantil i d’adults) de les universitats, que ja fan projeccions 

en altres municipis. 

● Les antigues instal·lacions de l’Illa volem que es transformen en un 

Centre de Cultura Popular gestionat per la Federació d’Associacions de 

Cultura Popular Valenciana.  

● Habilitar un espai d’associacions, a les quals oferirem formació en 

matèries com ara dret, gestió econòmica, ús de les TIC i xarxes socials, 

coneixement de la ciutat, promoció de valors d'igualtat i convivència, etc. 

Podran organitzar-se en col·laboració amb les universitats, els Cefire o 

altres entitats acreditades. 
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● Hem de recuperar amb la política activa de la promoció i ús de la nostra 

llengua no sols a nivell cultural sinó a nivell municipal. Per a esta finalitat 

proposem les següents mesures: 

 Incentivar fiscalment aquells sectors privats que s’incorporen al 

procés de normalització lingüística.  

 Valencianitzar la totalitat dels avisos, les publicacions i les 

activitats de l’administració pública, tant a nivell oral com escrit.  

 Aplicar polítiques que asseguren l’atenció dels drets lingüístics 

dels ciutadans en l’àmbit de l’administració de justícia, de manera 

que l’ús oral i escrit del valencià siga una realitat i tinga plena 

normalitat en tots els actes judicials.  

 Oferir, en un horari adequat, el nombre suficient de cursos de 

formació per a tots els treballadors i treballadores de 

l’administració pública, de les empreses privades que atenguen 

serveis públics i de qualsevol persona particular i col·laborar amb 

el voluntariat per l’ensenyament en valencià. 

 Incentivar l’ús del valencià en superfícies comercials, en entitats 

bancàries i d’estalvi, en organitzacions socieconòmiques i en 

entitats esportives.  

 Col·laborar amb les activitats de promoció i ús del valencià 

impulsades pels diferents col·lectius cívics.  

 Continuar amb l’ús del valencià en la senyalització viària i la 

retolació pública: noms de carrers, paratges, vehicles públics, 

edificis municipals, parcs, etc. iniciada en anteriors legislatures. 

 Organitzar campanyes ciutadanes d’informació i sensibilització 

sobre els drets lingüístics. 

 Garantir l’ús del valencià en l’emissora municipal, així com 

incentivar l’ús del valencià en altres mitjans de comunicació locals, 

sense que es tracte d’una presència anecdòtica de la nostra 
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llengua. Cal complir el Reglament Municipal de Normalització 

Lingüística i la Llei de Mitjans de Comunicació. 

 Assegurar la formació lingüística adequada dels treballadors i 

treballadores dels mitjans de comunicació locals, així com de la 

resta del funcionariat.  

● Estudiarem la política de convenis amb les diferents associacions 

musicals de Novelda i fomentarem convenis amb altres associacions 

culturals, per exemple teatrals. D’esta manera fomentarem l’oferta 

cultural i afavorirem la contractació de grups locals o comarcals. Les 

subvencions a les associacions culturals es regiran per criteris objectius 

que fixarà el Consell de Cultura. 

● Novelda necessita una Biblioteca específica per a estudiants (l’actual s’ha 

quedat xicoteta). Hem de buscar finançament per a la seua construcció. 

Mentrestant, és indispensable ampliar l’horari de la biblioteca, 

especialment en temporada d’exàmens universitaris. Així mateix 

proposem la creació d’una Aula d’Informàtica per a estudiants. 

● Dotarem a la Biblioteca d’Adults d’un espai de consulta per Internet, 

incrementat el nombre d’ordinadors. També proposem habilitar ordinadors 

en els centres de la tercera edat, perquè, per exemple els ciutadans 

puguen demanar cita al centre de salut. 

● Reprendrem la Universitat d’adults, espai universitari a Novelda. 

● Revitalitzarem l’Espai Cultural Ermita Sant Felip i el Moll de l’Estació. 

● Continuarem amb la política de recuperació i millora del nostre patrimoni 

historicoartístic. Per a garantir la conservació d’edificis i façanes al barri 

antic, cal assegurar que s’apliquen les Normes subsidiàries del Pla 

General. 

● Hem de potenciar el nostre Museu Arqueològic i el seu vessant didàctic, 

fomentarem vincles entre el museu i els programes educatius dels 

centres de la nostra localitat per tal de col·laborar amb els docents i 

l’alumnat en la realització de visites. 
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● Recolzarem la Fundació de l’Orgue de Pedra, que hui segueix sent una 

realitat inacabada. Som partidaris que l’orgue de pedra monumental 

s’acabe, ja que pot esdevindre un recurs patrimonial, cultural i turístic de 

primera importància. Caldrà buscar el finançament que falta en 

col·laboració amb la Fundació el So de la Pedra. 

● Continuar amb la política de publicacions per mitjà de la societat 

municipal Edicions Novelda, com la publicació dels Premis Jorge Juan. 

● Continuarem amb els certàmens que impulsen la creació literària, 

científica i artística en el municipi, reprendrem per exemple el Premi de 

Narrativa en valencià, o el Rafael Alberola de pintura. 

● Fomentarem del mecenatge per a afavorir la creació i divulgació cultural. 

 

FESTES populars i participatives. L’austeritat ha de presidir les 

nostres festes i, a diferència del que s’ha fet fins ara, hem 

d’aprofitar les festes com a motor de l’economia local. 

● Les Associacions de festes dels diferents barris han d’ocupar un paper 

destacat en l’organització i en la gestió de les festes de Novelda. 

● La Comissió de Festes quedarà formada per representants de les 

Associacions de festes dels barris i de la Junta Central de les Festes de 

Moros i Cristians, així com per representants d’associacions culturals, 

esportives, juvenils… És necessari reactivar la participació ciutadana 

en les festes de Novelda 

● Promocionarem les festes i els actes festius tradicionals (ús de la 

xaramita, joc de pilota, danses populars, nanos i gegants, concursos 

gastronòmics, dia de la vella, “último jueves”,...) tant en les festes 

patronals com en les dels barris. Seguim apostant per la recuperació del 

sentit tradicional de La cavalcada dels Reis Mags.  

● L’Ajuntament de Novelda ha de tenir ben present la importància que 

tenen dins de les festes patronals els Moros i Cristians.  
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● Creiem que és obligació de l’Ajuntament promocionar també la festa de 

Moros i Cristians i les festes patronals més enllà del nostre terme 

municipal i aprofitar les àrees turístiques que ens envolten per tal de 

donar a conèixer les nostres festes. 

● Per a aconseguir els objectius anteriors, proposem l’actuació coordinada 

de les Regidories de Festes, Turisme i Comerç. 

 

El TURISME constitueix una activitat econòmica municipal 

emergent i l’Ajuntament ha d’invertir en esta activitat no sols en 

les activitats municipals com ara l’oficina de Turisme oberta en el 

Centre Cultural “Gómez Tortosa” , sinó també en fer una ciutat 

amb millors accessos i més transitable. Per a incrementar 

l’activitat turística cal dotar a Novelda d’uns millors accessos i 

serveis.  

● Apostem per la continuïtat de l’Oficina Municipal de Turisme en el 

centre Gómez Tortosa i el punt d’informació en el Castell. 

● Presència de Novelda en Fires Turístiques. 

● Renovar i modernitzar la presència institucional de Novelda en les xarxes 

socials i internet, en concret renovar la pàgina web d’informació turística i 

integrar-la amb la de l’Ajuntament. 

● Optimitzar els recursos patrimonials i culturals tant en la ciutat com en el 

recinte del Castell. 

● Publicitar les visites a l’únic orgue monumental de pedra del món. 

● Fomentar el sector de la restauració, amb l’organització d’esdeveniments 

gastronòmics (rutes de tapes, festa del xanxullo, etc.) 

● Organitzar rutes aprofitant el nostre patrimoni: com una ruta modernista 

o una ruta mediambiental que explote l’interés educatiu del Centre de 
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recuperació de fauna autòctona (“bassa de fartets”) en l’entorn del 

Castell. 

● Ens marquem com a objectiu negociar amb la Fundació CAM per a donar 

una eixida satisfactòria a la Casa Museu Modernista a mitjà termini. 

● Habilitar llicències de guia per a autònoms o programes de pràctiques 

per a universitaris o estudiants de Cicle Superior de manera que puguem 

traure el màxim profit al nostre patrimoni. 
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RENOVEM EL COMPROMÍS AMB ELS SECTORS 
ECONÒMICS LOCALS I LA CREACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL 

 

L'objectiu bàsic de l'Ajuntament ha de ser la col·laboració 

en la creació de llocs de treball, perquè açò revertirà en els 

ciutadans amb l’increment de llocs de treball i amb una aportació 

de recursos econòmics al municipi per mitjà dels impostos i taxes, 

IBI, Llicències, Impost d’obres..., que repercuteixen positivament 

en la prestació de serveis. Preocupats per les seues lluites 

internes, el PP ha assistit, sense reaccionar, a la tragèdia dels 

nostres veïns i veïnes que han perdut els seus treballs. 

Cal una col·laboració estreta entre el món de l’empresa i el 

treball i l’Ajuntament, per això proposem la reactivació del 

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL. Aplicarem els principis de 

L’ECONOMIA DEL BÉ COMÚ que afavoreix, entre altres, 

l’economia de proximitat, la igualtat d’oportunitats i el 

cooperativisme. 

● Apostem per la definició en el nou Pla General d’una zona per a crear un 

“viver d’empreses” per tal de facilitar la implantació de noves empreses 

o d’empresaris joves, que inicialment podria emplaçar-se al moll de 

l’Estació. 

● Aplicarem una reducció en l’Impost d’Obres a les empreses que 

s’instal·len en els Polígons Industrials de Novelda, tant privats com 

públics. 

● Subvencions i incentius per a empreses que treballen en sectors 

ambientalment sostenibles: energies renovables, productes ecològics, 

noves tecnologies i economia verda entre d’altres. 

● Bonificar l’IBI al sòl industrial urbanitzat en ús i incrementar-lo per al sòl 

que estiga en desús, com a mesura per a reduir l’especulació. 
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● Proposem la creació d’una Oficina Municipal de suport i informació a les 

persones aturades, així com un espai virtual amb recursos per a trobar 

treball. 

 

Mesures per al SECTOR INDUSTRIAL 

● Hem de possibilitar la consolidació de les actuals empreses del marbre 

dins el Pla General. 

● Buscar solució amb la Generalitat per a la posada en marxa de 

l’Institut Tecnològic i de l’Escola del Marbre en algun institut de la 

ciutat, per tal d’investigar el producte i buscar una solució als residus, així 

com per a assegurar una millor qualificació professional i una major 

seguretat en el treball.  

● Consecució de cursos de perfeccionament professional per mitjà de 

convenis amb el SERVEF i altres organismes. 

● Aprovació d’un conveni-marc amb els empresaris, per tal de 

rehabilitar els abocadors plens i abandonats existents i convertir-los en 

zones d’esplai amb cobriment de terra vegetal i repoblació forestal. 

Proposem bonificacions per a les empreses que aposten pel medi 

ambient, com per exemple amb el reaprofitament dels fangs. 

● La indústria de les espècies i infusions és un sector estratègic de 

la nostra ciutat. Treballarem conjuntament amb l’associació d’especiers 

per a potenciar esta activitat en la nostra ciutat. 

 

Mesures per al COMERÇ LOCAL, este és un altre dels sectors 

econòmics que més llocs de treball crea i que mereix un tractament 

específic per part de l’Ajuntament: 

● Política de bonificacions fiscals temporals per als comerços locals. 

● Moratòria en la instal·lació de noves grans superfícies comercials. 
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● Col·laborarem en les Campanyes de Promoció del xicotet comerç 

local. 

● Promourem campanyes institucionals de suport al comerç local en 

col·laboració amb les diferents associacions, com per exemple fires 

de comerç local, etc. 

● Oferir-los els mitjans de comunicació públics per a promocionar el 

comerç local i utilitzar la nova web de l’Ajuntament per a promocionar 

tots els comerços de Novelda. 

● Impulsarem la creació d’un espai virtual o plataforma de vendes 

online per al comerç local “NOVELDA VEN” i ajudarem al seu 

finançament. 

● Adequació dels solars utilitzats com a aparcaments de vehicles. 

● Adequar les ordenances municipals del “mercadillo” a la realitat del 

comerç local: controls de qualitat periòdics, proporcionalitat de les 

parades amb el sector comercial... 

● Orientar l'Agència de Desenvolupament Local (ADL) cap a la 

diversificació econòmica i la promoció d'activitats mediambientalment 

sostenibles. Oferir una borsa de lloguer i venda de sòl industrial i locals 

comercials a través d'este organisme per a afavorir la implantació de 

noves activitats econòmiques. 

● Impulsar la implantació de comerços en el centre històric de la ciutat 

dins del Pla de Rehabilitació. 

● Apostem per una millora continuada del mobiliari urbà i de l’estètica de 

la ciutat (façanes, rajoles, carrers,...) 

. 

ELS PROFESSIONALS I AUTÒNOMS 

L’Ajuntament ha de col·laborar amb els col·lectius d’autònoms 

locals en algunes iniciatives com ara: 
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● Ajudes a aquelles iniciatives, dins l’àmbit municipal, que beneficien a la 

comunitat. 

● Organitzar campanyes de conscienciació dels avantatges que té 

treballar amb gent professional. 

● Potenciar el funcionament de la Junta Arbitral de Consum per a 

resoldre de forma pactada els conflictes entre professionals i 

consumidors. 

● Acordar amb el col·lectiu de transportistes l'habilitació d'un espai en 

condicions i segur (vídeovigilat) com un aparcament de camions. 

● Reprendrem el diàleg amb l’associació d’empresaris de l’hostaleria i 

la restauració ja que és un sector clau per a donar vitalitat als nostres 

carrers. Proposem modificar la taxa d’ocupació de la via pública d’acord 

amb tot el sector. 

 

L’AGRICULTURA és una activitat productiva important de 

Novelda i volem que continue sent-ho. Des de fa temps el PP ha 

permès la destrucció de sòl agrícola i ha afavorit l’especulació. De fet, 

grans quantitats de terres de cultiu de Novelda han sigut comprades 

per grups inversors i ara estan abandonades, amb la complicitat del PP 

local. El nostre compromís amb l’agricultura es basa en les següents 

mesures: 

● Reclamar la constitució de l’Institut Tecnològic del Raïm de Taula 

que porte endavant l’estudi de noves varietats amb consens dels 

productors, sindicats, cooperatives,... 

● Col·laborar amb les Comunitats d’Aigües i Regants per a 

aconseguir millores en infraestructures i en l’ús de l’aigua. 

● Condicionament i millora  de camins rurals , conveniant amb la 

Conselleria d’Agricultura i/o la Diputació 
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● Aprofitament dels fangs de la depuradora d’aigües 

● Apostar per una borsa de terres que done opcions a aquells que 

vulguen dedicar-se a l’agricultura. 

● Cooperar en el foment i la Promoció de la denominació d’origen 

“Raïm de taula del Vinalopó”. 

● Col·laborar amb la correcta gestió dels residus tòxics per als 

envasos dels productes químics que s’usen en l’agricultura. 

● Incentivarem l’agricultura ecològica en col·laboració amb els sectors 

interessats (productors i consumidors) i amb cursos de formació. 

● Fomentar el cooperativisme dels agricultors per a la producció, 

distribució i venda dels seus productes. 

● Col·laboració amb els “agricultors” dels Horts Ecològics, perquè 

puguen cultivar productes ecològics per al seu autoconsum. 

● Fomentar la diversificació dels cultius. 

 



 

Compromís per Novelda   13 
 

RENOVEM EL COMPROMÍS AMB L’EDUCACIÓ I LA 
SALUT 

 

El govern de Rajoy està en procés de desmantellar 

l’educació i la sanitat públiques. Es legisla amb la finalitat 

d’afavorir les empreses privades. 

El manteniment dels Centres educatius públics i de les 

Escoles Infantils i els Conservatoris de Música i de Dansa 

constituiran una prioritat per a l’àrea d’EDUCACIÓ de 

l’Ajuntament. 

Des de l’Ajuntament ens comprometem a treballar per la 

continuïtat de totes les unitats escolars i el compliment estricte de 

la ratio d’alumnes per aula en tots els centres així com de la 

legislació que regula el mínim espai per alumne als centres 

escolars, en benefici de l’alumnat. 

 

● Reclamarem la creació d’una nova Escoleta Infantil a càrrec de la 

Generalitat en la zona de més creixement del poble.  

● Aportar al Conservatori Professional de Música “Mestre Gomis” i 

al Conservatori de Dansa els recursos suficients per a impartir els 

ensenyaments musicals amb un elevat nivell de qualitat. Oferirem 

beques o ajudes per als alumnes amb menys recursos. 

● Considerem prioritari millorar el manteniment i reparació dels 

edificis escolars. 

● Arribar a acords amb les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes 

per facilitar-los la realització d’activitats que redunden en una major 

qualitat d’ensenyament, com ara l’escola de pares.  
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● Obrirem l’escola al barri. Les instal·lacions esportives dels col·legis 

públics estan infrautilitzades. Proposem convenis amb les AMPAs, clubs o 

entitats esportives per a utilitzar-les. 

● Signar convenis amb les universitats valencianes per tal de donar 

treball a alumnes becaris o que fan el projecte de final de carrera de tal 

manera que puguen adquirir experiència i alhora guanyar el seu primer 

salari. 

● Portar endavant el projecte “Novelda, ciutat educadora”. Coordinar 

des de l’Ajuntament els centres educatius, escoles de música i dansa, 

entitats esportives, associacions, etc. per a fer un projecte comú i treballar 

conjuntament programes, horaris o activitats, creant sinergies entre elles. 

● Col·laboració amb l’Associació Noveldera d’Estudiants 

Universitaris (ANEU). 

● Continuar amb la Universitat d’adults, espai universitari a Novelda: 

cursos d'estiu en col·laboració amb universitats, biblioteca universitària i 

estudiar la possibilitat d'algun campus d’una universitat valenciana. Per 

tot allò, cal la constitució d'una Fundació Universitària que aglutine els 

esforços municipals i d’altres entitats. 

 

La millora de la SANITAT PÚBLICA és un objectiu primordial 

de l’Ajuntament de Novelda i no podem quedar impassibles davant 

les importants retallades que hem patit en els últims anys. 

L’Ajuntament aportarà els recursos necessaris, no obstant això 

instarem a la Conselleria de Sanitat, que és la màxima responsable 

de la salut dels valencians que tinga present la nostra ciutat a 

l’hora de repartir els recursos. Proposem les següents actuacions 

en les distintes àrees: 
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● CENTRE DE SALUT 

- Considerem completament necessari completar el Centre de Salut 

amb un Centre d’Especialitats comarcal ubicat a Novelda. 

- Proposem incrementar la plantilla de pediatria per tal de poder 

continuar oferint un Programa del Xiquet Sa de qualitat i 

demanarem a Conselleria guàrdies de pediatria. 

- Reclamarem incrementar el planter de metges de tal forma que 

l’atenció al servei d’urgències no interferisca l’atenció primària i 

acabar amb les llargues esperes. 

- Creem necessari aconseguir l’especialitat de Salut mental infantil. 

- L’especialitat d’odontologia és totalment insuficient. Proposem 

l’ampliació dels serveis ofertats. 

-  El nombre d’usuaris de Novelda aconsella la creació d’algunes 

consultes especialitzades. Sobretot aquelles que comporten uns 

desplaçaments a l’Hospital d’Elda de les persones de més 

avançada edat. També és necessari que el servei de radiologia i 

ecografia estiguen atesos per un radiòleg, per reduir els 

desplaçaments dels pacients a l’hospital d’Elda. 

- Proposem l'ampliació del servei laboratori perquè es puguen fer 

en el mateix Centre de Salut aquelles proves i anàlisis que 

actualment es fan a I'Hospital d'Elda, amb la consegüent pèrdua 

de temps i molèsties per al pacient. 

- Proposarem a la Conselleria la creació d’una unitat de detecció 

precoç del càncer de pròstata i de càncer de mama. Esta unitat 

podria donar servici també a altres pobles propers que estan més 

a prop de Novelda que d’Elda (La Romana, l’Alguenya,...) per a 

aconseguir la seua rendibilitat. 

- Promourem cursos de manipulació de plaguicides atés l’ús tan 

freqüent en els nostres camps. 
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- Promoure campanyes i plans sobre temàtiques com: VIH-Sida, 

medicina preventiva, drogodependències, nutrició i hàbits 

alimentaris, teràpies alternatives, educació sexual,... d’acord amb 

l’oferta de Conselleria i, si cal, complementar-la a nivell local. 

- Cal una actuació global en els solars per tal d’evitar la proliferació 

de rates i panderoles. A més del servei de desratització actual 

caldria una actuació per part dels propietaris o de l’Ajuntament si el 

solar se destina a ús públic. 

- Neteja de deixalles dels gossos i campanyes per conscienciar els 

propietaris. Instal·lació de nous “pipicans” on siguen necessaris. 

 

 ALTRES ACTUACIONS  

- Apropar la Salut a l’Escola: Promourem en els centres 

escolars xerrades destinades als pares i mares d’alumnes i 

professorat per a informar sobre diversos temes relacionats amb 

la pediatria, alimentació, perills de l’abús de les xarxes socials,... 

És també necessària formació pràctica en Primers Auxilis tant 

per als alumnes com per al personal dels centres. Reclamarem la 

infermeria escolar. 

- Considerem que el control sanitari en les escoles segueix sent 

necessari (campanya contra la Ambliopia o de detecció de l’ull 

peresós, campanyes de vacunació, visites de l’odontòleg del 

Centre de Salut) com també ho són les campanyes de divulgació 

- Organitzarem campanyes informatives sobre les urgències 

mèdiques de manera que el possible usuari faça un ús adequat 

d’aquest servei, si detectem que hi ha abús o mal ús. 

- Apostem per donar continuïtat a la Setmana de la Salut, amb 

participació del Centre de Salut, d’associacions i centres 

educatius.  
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- Continuarem amb el suport decidit a associacions relacionades 

amb la Sanitat: Creu Roja, Associació de donants, Ames de casa, 

Familiars de Malalts d’Alzheimer, Associació de Parkinson, 

Associació de lluita contra el càncer, Ajuda a Diabètics, etc. 



 

Compromís per Novelda   18 
 

MÉS ESPORT I MILLORS INSTAL·ACIONS ESPORTIVES 

 

Proposem potenciar la pràctica de l’esport i assegurar que 

ningú es quede sense fer esport per motius econòmics. El PP amb 

la seua visió de l’esport com a camí per a la competència deixa de 

banda aspectes a fomentar com l’esport base, la igualtat de 

gènere, l’esport com a sinònim de salut, l’esport per a persones 

majors i per a persones amb discapacitat. 

 

Proposem la consecució dels objectius següents: 

- Fomentar la participació d’esportistes de Novelda en l’esport 

federat 

- Fomentar l’esport no federat 

- Fomentar l’esport de base i/o escolar 

- Posar l’esport a l’abast de les persones majors 

 

● Des de l’Ajuntament cal coordinar i ser catalitzador de les activitats 

esportives que tenen lloc a Novelda, especialment l’esport base. Hem 

de potenciar l’esport escolar; coordinar les escoles municipals i els 

centres escolars amb els clubs per a organitzar esdeveniments 

esportius; optimitzar la gestió de les instal·lacions esportives, fomentar 

noves activitats, etc. 

● Proposem la creació d’una Targeta Zero amb bonificacions o gratuïtat 

per a activitats esportives i culturals per a famílies en risc d’exclusió. 

● L’Ajuntament ha de reconèixer els mèrits dels nostres millors 

esportistes (federats o de base) i fomentar l’esport local. La Gala de 

l’Esport és una bona ocasió per a fer-ho. 
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 Esport federat 

- La política de convenis vindrà fixada pels mateixos esportistes a 

través del Consell d’Esport (on estaran representades totes les 

entitats i  clubs  esportius) que marcaran els criteris objectius (com 

per exemple la igualtat d’oportunitats) per accedir-hi. A final de 

legislatura i segons la situació econòmica, es podria estudiar 

reprendre les subvencions, atenent als mateixos criteris objectius. 

- Cal solucionar el tema del Velòdrom amb criteris d’eficiència i 

austeritat. Buscar vies per a acabar l’obra o estudiar donar-li un 

altre ús. 

- Potenciar les relacions esportives amb les ciutats de la comarca, 

mitjançant jornades i torneigs. 

 

 Esport no federat 

- Establirem uns horaris d’obertura de les instal·lacions 

esportives escolars a fi de rendibilitzar les instal·lacions escolars 

esportives,  sempre que hi haja clubs o col·lectius que se’n facen 

responsables. 

- Recolzarem iniciatives esportives que incrementen l’afició pels 

esports, com ara la Marxa a Peu, la Carrera del Pavo o la Pujada 

al Santuari. 

- Promocionarem el nostre esport autòcton, el joc de pilota, i 

també d’altres que impliquen un contacte amb el nostre entorn, 

com ara el senderisme, el muntanyisme o el cicloturisme. 
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 Esport de base 

- L’Ajuntament incentivarà la pràctica esportiva de base, 

concretament fomentarà les escoles esportives especialitzades 

en els esports més sol·licitats, i promourà el treball conjunt amb 

els Jocs Escolars. 

- Potenciarem els Jocs Esportius Escolars amb la col·laboració de 

les AMPAs. 

- Instaurarem una jornada dels esports (per a potenciar el 

coneixement d’altres esports entre els escolars). 

 

 Esport per a les persones majors 

- Promourem l’esport per a persones majors amb la instal·lació de 

nous aparells per a desenvolupar la motricitat i la recuperació 

física als parcs i centres de majors en diferents zones de la ciutat. 

A més, cal organitzar activitats per a este col·lectiu (gimnàstica de 

manteniment, ball, etc.) que estiguen a l’abast de tothom. 
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COMPROMÍS PER UN AJUNTAMENT SANEJAT I 
MODERN 

 

El govern del PP de l’última legislatura no ha sigut capaç de 

sanejar l’Ajuntament. Les visions catastrofistes que sempre han 

donat dels altres, sembla que no se les apliquen a ells mateixos. 

Davant d’una situació de menys ingressos, cal optimitzar al màxim 

els recursos propis.  

● Compromís continuarà lluitant en totes les Administracions on estem 

presents (Ajuntaments i Diputacions, Corts Valencianes, Congrés dels 

Diputats i Parlament Europeu) per a reclamar els canvis legislatius 

necessaris que garantitzen un finançament just per als municipis, de 

manera que es puguen seguir oferint serveis als ciutadans. 

 

 En l’àrea d’HISENDA aquestes són les nostres propostes: 

● Un dels objectius prioritaris és pagar el que es deu a proveïdors. 

Ens proposem que el termini de pagament de factures se situe en la 

mitjana estatal. Hem d’aconseguir un control del gasto corrent i del 

Pressupost de manera que no es genere deute pendent amb els 

proveïdors i es produïsca estalvi per a poder anar pagant el deute 

anterior. Redactarem un nou pla de sanejament per evitar que el deute 

financer continue creixent. 

● Cal practicar una política de màxima austeritat i contenció de les 

despeses a través de l’oficina pressupostària.  Creació de la Unitat 

Central de Compres per tal de millorar les condicions dels contractes. 

● Compromís aposta per la comarcalització de serveis com ara la 

recollida dels residus sòlids urbans que significaria una important 

reducció en el gasto, o el servei dels Conservatoris de Dansa i de 
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Música, per tal de repartir-ne proporcionalment els costos del 

manteniment . 

● Proposem la congelació dels impostos directes i indirectes, 

incrementant tan sols el IPC sempre que no es desvie de les previsions. 

Farem això sí, una gestió òptima dels impostos que impedisca que es 

queden sense pagar algunes unitats impositives, la qual cosa suposa un 

greuge comparatiu evident. És necessari, per tant, la revisió continuada 

dels padrons fiscals. 

● Impulsarem la creació de noves empreses mitjançant la reducció del 

preu de les llicències. 

● Proposem la creació d’una Comissió de Control d’Adjudicacions i 

Concessions Administratives on participen un regidor de cada grup 

polític i els tècnics competents, de manera que en les futures 

convocatòries, les empreses adjudicatàries hauran de participar en esta 

Comissió i aportar la documentació o informació que qualsevol dels seus 

membres demane. 

● Continuarem amb la bonificació de la construcció d’habitatges de 

protecció oficial (HPO), la d’habitatges que adopten l’ús de la energia 

solar (mes enllà de l’obligació legal) i als que estiguen adaptats a les 

necessitats de les persones amb discapacitats, d’acord amb allò que 

marca la llei. 

● Millora dels serveis de recaptació d’ingressos implantant 

l’autoliquidació tributària i el pagament a través de la web municipal. 

● Obtenció del màxim rendiment dels béns patrimonials municipals i de 

les concessions administratives.  

● Cal no incrementar el percentatge del Capítol de Personal en relació 

al Pressupost de despeses corrents, per a això, proposem: congelar la 

plantilla, disminuir la quantia d’hores extraordinàries i incrementar el nivell 

d’informatització i automatització, amb Plans de formació continuada del 

personal. 



 

Compromís per Novelda   23 
 

● Estudiarem el refinançament del deute financer i renegociarem amb 

els bancs per a aconseguir les millors condicions creditícies. 

● Gestionar les subvencions: hem de dinamitzar la secretaria de 

l’Ajuntament per tal d’aprofitar totes les subvencions de les distintes 

administracions (Diputació, Generalitat, estatals i europees) que siguen 

interessants per a Novelda. Si som innovadors, originals i emprenedors, 

arribarem a més ajudes. 

● Priorització de les inversions que comporten una millora de les 

infraestructures i ens permeten estalviar despeses corrents. 

 

L’actual alcaldessa no ha exercit una de les seues funcions 

prioritàries que és atendre els ciutadans, i els regidors del seu 

grup han consentit esta vergonyosa situació. Nosaltres volem 

encetar una POLÍTICA DE PERSONAL I ATENCIÓ AL PÚBLIC que 

estiga dirigida fonamentalment als ciutadans i a aconseguir el 

major rendiment del personal.  

 

● Apostem per la web de l’Ajuntament per a flexibilitzar i facilitar la gestió 

dels tràmits administratius. La nova web inclourà no sols informació al 

ciutadà de caràcter municipal, sinó de qualsevol altra administració 

(tràmits, ajudes, beques, subvencions,...) 

● Hem de posar en marxa una política de descentralització d’algunes 

àrees administratives aprofitant el nivell d’informatització que existeix en 

l’Ajuntament. Així les distintes dependències municipals podrien assumir 

funcions de registre i informació als ciutadans. 

● Aconseguirem l’aprovació i l’aplicació de la Relació de Llocs de 

Treball. 

● Acompliment de les lleis i normatives que fan referència a les persones 

amb discapacitat, i potenciarem la seua contractació. 
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● Provisió de places per oposició i obrir borses de treball per a 

contractacions temporals o interins, amb criteris d’igualtat, mèrits i 

capacitat i no d’afiliació política. 

● Potenciarem la promoció interna com a estímul per als treballadors. 

● Promourem la realització de cursos de formació, si és possible en les 

dependències municipals. 

 

 NOVES TECNOLOGIES AL SERVEI DELS CIUTADANS 

Sens dubte, ens trobem en un nou temps en què les noves 

formes de comunicació determinaran les relacions de les dones i 

homes que formen la nostra societat, amb el treball, la política, el 

coneixement i les persones. Estes són les nostres propostes 

d’actuació en este sentit: 

 

 Fer realitat que la relació ciutadà-administració no implique el 

desplaçament físic, de manera que gran part dels serveis prestats per les 

corporacions locals, tràmits administratius, cobrament de taxes i 

impostos, utilització i reserva de serveis públics, puguen realitzar-se 

utilitzant noves tecnologies. 

 Renovar completament la web de l’Ajuntament perquè servisca de 

referent habitual a la població a l’hora de buscar informació local en 

internet i com a via de comunicació amb el ciutadà: llistes de distribució 

per a noticies, convocatòries i activitats a través d’enviaments 

automatitzats a correus electrònics o mòbils dels subscrits. Proposem la 

integració de la web de turisme també així com la possibilitat de fer 

tràmits administratius en línia. Ens comprometem a millorar la presència 

en xarxes social de l’Ajuntament i la nostra ciutat. 

 Incentivarem econòmicament els tràmits administratius de manera 

telemàtica. 
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 La web de l’Ajuntament ha de ser completa i senzilla, i sobretot un 

referent de transparència. Estudiarem la creació d’un registre de 

factures, de contractes i altres aspectes com la relació de llocs de treball 

per posar la informació a disposició de la ciutadania, sempre en 

compliment de la legislació en matèria de protecció de dades. 

 Introduir la programació amb software lliure a les dependències 

municipals i realitzar cursos de formació per a este tipus de programes en 

lloc de promocionar programes comercials. 

 Creació d’aules municipals de noves tecnologies, on s’impartiran 

formació en eixe sentit en instal·lacions municipals apropiades (l’Illa dels 

Garroferets, el Casal de la Joventut i els Centres de Majors). 

 Dotarem l’administració local amb les infraestructures i tècniques 

necessàries per a garantir l’accés a les xarxes d’informació de tots els 

departaments que la integren, amb l’objectiu de fer-la més eficient i 

simplificar els tràmits als ciutadans i als propis funcionaris. 

 Promoure la celebració d’acords amb els centres universitaris per a la 

realització de pràctiques als ajuntaments pels estudiants de tecnologies 

de la informació. 

 Tornar a facilitar l’accés gratuït a internet des de centres públics com 

biblioteques, l’ajuntament, centres escolars i cívics i alguns espais 

públics, segons la normativa vigent. 

 Iniciarem contactes amb la Policia Nacional per posar un punt 

d’actualització del certificat del DNI electrònic a Novelda, també ho farem 

amb la Fàbrica de Moneda i Timbre perquè es puguen tramitar des de 

l’Ajuntament els certificats digitals d’esta institució, ja que estos certificats 

són necessaris per a fer possible la relació telemàtica dels ciutadans amb 

l’administració i altres institucions. 

 Proposem la creació d’una banc d’equipament tecnològic per a 

evitar la fractura digital, així facilitarem l’accés a les noves tecnologies a 

les persones més necessitades. A més, a l’hora de licitar els serveis de 

telecomunicació de l’Ajuntament, es fixarà com a criteri que les empreses 

prestadores oferisquen un paquet de connexions socials a preus molt 

reduïts per a les famílies novelderes que estiguen en risc d’exclusió, o bé 

estudiarem si l’Ajuntament pot prestar aquest servei. 
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COMPROMÍS AMB ELS JOVES 

  

Tenim un compromís amb els joves. Volem una joventut 

formada i dinàmica que revitalitze la ciutat de Novelda i que tinga 

futur en el seu poble. Al contrari que el PP, nosaltres sí creiem en 

la capacitat d’autogestió de serveis municipals per part de la 

joventut. 

 

● Hem de gestionar el nou Casal de la Joventut amb criteris d’eficiència 

i austeritat. 

- L’Oficina o Centre d’Informació Juvenil: des d’on es dóna tota 

la cobertura d’informació, assessorament, i suport a la joventut de 

Novelda amb un horari acord a les necessitats del joves dins les 

possibilitats municipals.  

- Dinamitzar la joventut amb tots els seus recursos, que anirem 

incrementant en la mesura de les possibilitats, amb l’organització 

d’activitats diverses (tallers, concursos, jocs, competicions, 

contacontes, teatre, etc.). 

- Obrir les instal·lacions del Casal als ciutadans: posar l’espai amb 

recursos compartit a disposició de les diferents associacions 

juvenils sense local propi (Hotel d’associacions) o de les 

associacions o grups que vulguen adreçar-se als joves. 

 

● Participació dels joves en la vida política com a ciutadans actius i 

compromesos amb la seua realitat, per això proposem: 

- Donar suport a les diferents associacions juvenils i al Consell de 

la Joventut i dotar-los dels recursos necessaris per al seu 

funcionament, de manera que el Consell siga una ferramenta de 

participació adaptada a la realitat local.  
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- Des del Casal de la Joventut es reprendran campanyes i accions 

de Foment de l’associacionisme. 

- Fomentarem també l’associacionisme en els dos IES i la resta de 

centres educatius mitjançant la col·laboració entre els tècnics 

municipals i el Consell de la Joventut. 

- Promoure i recolzar la realització “d’Iniciatives de grup” dins  del 

programa Joventut d’Europa, que inclou programes de mobilitat, 

voluntariat internacional, intercanvis, etc. 

- Desenvoluparem programes d’intercanvi de joves que 

continguen temàtiques d’interculturalitat, solidaritat, i participació 

dels joves en la construcció Europea. 

- Organització de la Setmana de la joventut com a espai de 

propostes i iniciatives juvenils. 

- Mantenir el  Centre d’Informació Juvenil. 

- Aposta per les noves tecnologies com per exemple la tecnologia 

wifi, on els joves podran accedir amb els seus ordinadors portàtils 

a Internet des del Casal, biblioteques, centres escolars i espais 

públics. 

- Elaboració d’una guia de joventut amb adreces d’associacions, 

informació de mobilitat, informació laboral, oci, etc. 

- Impulsar campanyes d’informació sobre salut sexual i reproductiva 

i pràctiques afectivosexuals. 

- Durem a terme una política activa de col·laboracions amb les 

Universitats d’Alacant i Miguel Hernández d’Elx. 

- Des del Casal de la Joventut s'han d'oferir alternatives reals per a 

la utilització positiva de l’oci i el temps lliure els caps de setmana, 

organitzant tallers entre la gent jove. 
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- Col·laborar en l'educació mediambiental i de la solidaritat als 

més joves mitjançant la realització de campanyes de 

sensibilització 

- Organitzarem programes d’orientació i assessorament en 

vacances. 

- Realització de cursets de tècniques de cerca de treball, així com 

de la manera de presentar-se a entrevistes de treball.  

- Proposem incentivar l'adquisició de vivendes en el barri antic per 

part dels joves per tal de recuperar cases que d'altra forma estan 

destinades a l'enderroc, així com l’accés dels joves a vivenda 

protegida, mitjançant el nou Pla General. 

- Dinamització cultural de la població jove de Novelda. Concerts de 

música a la plaça del Casal, exposicions, borsa d’artistes joves... 

- Apostem per reforçar i potenciar l’activitat del Raïm Festival amb 

la participació de grups locals i també de les associacions i 

recuperar la participació dels joves en les festes. 

- Seguirem facilitant el local d’assaig del Casal adequadament 

condicionat als grups musicals de Novelda.  

- Es podrà utilitzar la biblioteca d’adults i accedir a les obres de 

consulta en períodes d’exàmens, en un horari ampliat. 

- Seguirem desenvolupant campanyes de viatges i visites 

culturals a llocs d’interés 

- Fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport alternatiu, i 

rellançar l’ús de Novelbici. 

- Dissenyar un Pla d’Acció Jove per a definir la política juvenil 

conjuntament amb els joves, les associacions i el Consell de la 

Joventut. 
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- Proposem la creació d’un “Projecte Llançadora” per a fomentar 

que hi haja més joves emprenedors i ajudar-los en la mesura de 

les possibilitats de l’Ajuntament (amb assessorament tècnic i 

jurídic, bonificacions fiscals, publicitat institucional, etc.) perquè 

puguen portar a terme els seus projectes. 
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EL MANTENIMENT DE LA CIUTAT 

 

En estos últims anys hem notat una baixada de qualitat en 

tots els aspectes de manteniment de la ciutat: els Parcs i Jardins, 

els carrers, el clavegueram, l’aigua, la replega de la brossa, la 

neteja viària, etc. han de tindre uns nivells d’atenció òptims.  

La REPLEGA DE LA BROSSA I LA NETEJA VIÀRIA són dos 

serveis molt importants per als ciutadans atesa la incidència amb la 

salut pública, per això proposem les següents actuacions.  

● Augmentar la replega selectiva de la brossa, que passa per seleccionar 

en origen els residus sòlids urbans. 

● Continuar amb  campanyes de conscienciació, però alhora amb les 

ordenances mediambientals amb sancions que penalitzen 

comportaments incívics com les pintades en les façanes (habilitant llocs 

per a iniciatives artístiques), les agressions a les plantes, no respectar els 

horaris per a llançar la brossa, etc. 

● Fer un control exhaustiu de la concessió de neteja viària i replega de 

la brossa mitjançant la Comissió de Control, de manera que puguem 

aconseguir un resultat òptim. 

● Continuem insistint en la necessitat de replegar les deixalles dels 

gossos. Farem campanyes de conscienciació, i habilitarem més llocs en 

la ciutat perquè qui tinga una mascota puga traure-la a fer les seues 

necessitats. 

 

El Servei d’AIGUA I CLAVEGUERAM ha d’estar a l’altura d’un 

poble de la categoria de Novelda. 

● Promourem campanyes per a l’ús racional de l’aigua. 



 

Compromís per Novelda   31 
 

● Farem un seguiment escrupolós i fiscalització del Pla Director de les 

inversions que són necessàries per a un millor servei d’aigües potables. 

● Farem les gestions necessàries per posar en marxa de manera urgent 

les millores del clavegueram proposades en el Pla sobre evacuació 

d’aigües pluvials. 

 

L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

● En la mesura de les possibilitats s’han d’incrementar les mesures 

d’estalvi energètiques. 

● Cal anar substituint les lluminàries de sodi per llums de LEDs per 

l’important estalvi energètic i amb criteris d’eficiència i reduir la 

contaminació lumínica. 

● Disminuir el consum en les primeres i darreres hores de llum i 

adaptar la intensitat. 

● Prioritzar les energies alternatives en les dependències municipals. 

● Manteniment correcte dels edificis per estalviar energia.  

● Campanyes de conscienciació sobre eficiència i estalvi energètic 

● Substitució gradual de les calderes de combustible per sistema a gas 

en col·legis i altres dependències municipals.  

 

Una SEGURETAT CIUTADANA efectiva passa perquè es note 

una presència efectiva de la Policia Local en tots els barris de la 

ciutat.  

● La solució seria doncs l’increment de patrulles de policia a peu i en bici 

per zones,per als vianants, places i parcs, i horaris de major afluència de 

personal pels carrers, on hi haja un contacte directe dels ciutadans i els 
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policies i que la gent senta la seguretat que proporciona la presència 

policial.  

● La policia local tindrà l’objectiu prioritari de fer complir les ordenances 

municipals de tot tipus. 

● S’ha de prestar la màxima atenció en els horaris d’entrada i eixida dels 

centres escolar. 

● Cal organitzar reunions periòdiques de la Policia amb les Associacions 

de veïns, de barris,... que comuniquen els problemes que observen en la 

seua àrea d’actuació en temes de seguretat i trànsit. A més proposem 

utilitzar les xarxes socials, actualment abandonades, per a informar a la 

ciutadania i replegar suggerències o queixes. 

● Volem potenciar el voluntariat de Protecció Civil. 

● Gestionar l’augment de les patrulles de la Unitat d’Acció Rural per a la 

protecció i vigilància dels camps. 

 

EL MERCAT és un servei de gran importància.  

Hem de col·laborar amb l’Associació de Venedors del Mercat 

per tal de promocionar el nostre mercat de tota la vida i incrementar els 

nivells de venda. 

● Hem d’assegurar un correcte manteniment de les instal·lacions del 

mercat, així com exigir unes mesures higienico-sanitàries escrupoloses. 

● Promocionar la instal·lació de parades de productes ecològics i 

d’origen local. 

● L'Ajuntament de Novelda ha de procurar l'atenció del consumidor en 

les seues demandes, i ens comprometem a mantenir serveis d'informació 

al ciutadà sobre CONSUM mitjançant l’Oficina d'Informació al 

Consumidor (OMIC). 
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Continuarem recolzant l’OMIC com a centre de captació de queixes i 

posterior derivació, i com a oficina divulgativa de temes de consum. La 

dotarem per tant dels recursos adients a dita oficina i millorarem les 

instal·lacions. A més promourem que les empreses locals s’adherisquen 

voluntàriament a l’OMIC per una resolució de conflictes més ràpida i eficaç, i 

alhora donar més garanties al consumidor. 

 

L’adequat manteniment dels PARCS I JARDINS ha de tornar 

a ser un objectiu a complir del govern municipal. Però a més fem 

les següents propostes al respecte: 

● Millora del manteniment i neteja de tots els parcs i jardins. 

● Replantejar les plantes ornamentals dels parterres dels jardins, tenint 

en compte l’escassesa d’aigua primaran aquelles que en necessiten 

poca. 

● Ampliació de zones verdes mitjançant el desenvolupament del nou 

Pla General.  

● Cal realitzar actuacions puntuals en els parcs que estan pendents  

de reforma. 

● La vigilància dels parcs i jardins és una altra de les assignatures 

pendents de l’Ajuntament. A més, la policia local ha de fer recorreguts a 

peu pels diferents parcs i acabar per sempre amb el “vandalisme” que 

assola els nostres parcs i jardins. 

 

Les BRIGADES D’OBRES tant de les dependències municipals 

com de les vies públiques han d’assegurar un bon manteniment dels 

col·legis i altres dependències municipals, així com dels carrers i 

camins rurals de Novelda, amb criteris d’eficiència i mobilitat. 
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Hem de parar especial atenció a les obres de manteniment de vials i 

carrers. Aplicar les mesures de mobilitat urbana sostenible, amb eliminació 

de barreres. És lamentable que s’haja arribat al nivell actual de deteriorament 

d’alguns carrers del poble, per això proposem elaborar una Pla d’Actuacions 

de manteniment d’infraestructures per a prioritzar el treball a fer en este àmbit. 

Per la seua importància en la seguretat vial, ens comprometem a 

tornar a pintar i mantenir la senyalització horitzontal (passos zebra, etc.) 
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COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT 

 

El respecte pel MEDI AMBIENT ha de ser consubstancial a  

qualsevol actuació urbanística municipal ja siga pública o privada. 

 

● Problema dels residus de la indústria del marbre. Proposem les 

següents mesures: 

- Incentivar la creació d’empreses en els Polígons Industrials que 

reciclen estos materials, bonificant impostos i llicències. 

- Reprendre la política de recuperació dels abocadors 

incontrolats, amb la firma d’un conveni amb els propietaris 

d’estos abocadors il·legals per tal de convertir-los en zones verdes 

i d’oci. 

 

● La Repoblació Forestal s’ha de fer amb uns criteris absolutament 

científics i tècnics.  

- Les serres municipals. Cal incrementar el patrimoni forestal, 

establir més espais natural protegits i fixar un sòl compatible 

només amb les activitats agràries tradicionals  que actue com a un 

coixí ecològic. Tot això dins del Pla General. 

- Continuem tenint unes zones humides en la zona de l’Amoragel 

(públiques i privades) abandonades, que cal reservar i recuperar. 

Proposem un Conveni amb la Conselleria de Medi Ambient per tal 

de catalogar i rehabilitar estes zones humides. 

- Mantindre i recuperar els camins municipals així com les vies 

pecuàries del nostre terme i emprendre les accions necessàries 

per a evitar les ocupacions. 
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- Acordarem amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer el 

manteniment dels Clots de la Sal de forma digna per a prendre el 

bany. Tant els de Salinetes com els originals que es troben 

barranc avall.  

- Continuar amb la repoblació forestal feta per escolars, donant-li 

una orientació didàctica i aprofitant terrenys públics com veredes i 

canyades i promoure el seu manteniment. 

- Elaborar un catàleg d’arbres singulars (monumentals o 

d’especial interés, ja siguen urbans o rústics, públics o privats) que 

els protegisca i promoure la seua divulgació (amb rutes). Per als 

més importats se sol·licitarà alguna figura de protecció 

contemplada en la legislació autonòmica d’arbres monumentals. 

- Lluita biològica contra les plagues que afecten la nostra flora, en 

especial protegirem les palmeres afectades pel morrut roig i els 

pins afectats pel tomicus. 

 

● Pla a escala local per a minimitzar els efectes del canvi climàtic i 

produir estalvi. 

- Foment de l’estalvi i l’eficiència energètica, sensibilitzant el 

sector industrial directament en els projectes de l’ajuntament. 

- Potenciar la implantació d’energies renovables. 

- Optimitzar els consums municipals. 

- Pla d’estalvi d’energia elèctrica als carrers del poble, apagant 

lluminàries innecessàries en hores nocturnes.  

 

● Reducció del consum d’aigua i millora del sanejament. 

- Fomentar en les instal·lacions municipals l’estalvi d’aigua. 

- Millorar el control de la xarxa d’abastiment d’aigua per evitar fuites. 
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- Posar en marxa a mitjà termini un Pla de renovació del 

clavegueram per a rendibilitzar la depuradora i millorar el control 

de la xarxa d’abastiment d’aigua per evitar fuites. 

 

● Divulgació d’un Punt Verd d’Informació sobre estalvi energètic, energies 

renovables, estalvi d’aigua, gestió de residus, ecoparc. 

● Insistir en l’orientació didàctica del Parc de l’Oest per als nostres 

xiquets i xiquetes i millorar el manteniment. 

● Estudiar la possibilitat de licitar, sense cost per a l’Ajuntament, un 

restaurant o àrea gastronòmica en el Parc de l’Oest. 

● Insistir i fer campanyes de conscienciació en la Replega selectiva dels 

residus sòlids urbans.  

● Fomentar l’ús de l’ecoparc. 

● El Castell i el seu entorn (incloent els Clots) han de tenir un tractament 

prioritari com a paratge natural municipal. Cal una adequació urgent de 

l’entorn i la restauració completa de les muralles i el castell de quatre 

cantons (finançament estatal bàsicament).  

● Hem de posar en marxa el nou Centre Ambiental i Cultural del Castell, 

promovent activitats culturals, mediambientals i turístiques. 

● Completar la via peatonal sobre la Sèquia Major que dóna accés al 

Santuari de Sta. Mª Magdalena. 

● Programació d’activitats i tallers mediambientals de tot tipus: reciclatge de 

paper, olis per a fer sabó, construcció de jocs i joguines amb material 

reciclat. 

● Cal posar en marxa un Pla d’Educació ambiental dirigit tant a xiquets 

com a adults planificant diferents iniciatives que els consciencien de la 

importància del respecte al medi ambient (repoblació forestal, residus, 

neteja,...) 

● Fomentar l’adopció d’animals abandonats i el compliment de la 

Ordenança Municipal de Protecció d’Animals així com l’Ordenança de 

tenència d’animals potencialment perillosos, amb campanyes de 

sensibilització per a escolars i població en general. Col·laborarem amb 

les associacions per a la defensa dels animals i protectores. 
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● Apostar per signar convenis d’investigació, col·laboració i pràctiques 

amb universitats, administracions públiques i fundacions que permeten 

un millor coneixement, gestió i protecció del nostre medi ambient. 

● Proposem ampliar la flota de bicicletes elèctriques i promoure l’ús entre 

el personal de l’Ajuntament, com a mesura d’estalvi econòmic i millora 

ambiental. 

● Proposem acabar la connexió del carril bici que ara acaba en la 

Monfortina fins al camp de futbol, per a connectar-lo amb el poble i tancar 

el circuit. També volem fomentar l’ús de Novelbici (sistema de lloguer de 

bicis) dins de la ciutat. 
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COMPROMÍS PER LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

L'Administració municipal és la més pròxima a la ciutadania. 

Cal fomentar la PARTICIPACIÓ directa en el govern de la ciutat, a 

diferència d’altres partits que li tenen por a la participació i sempre 

intenten tallar-la. 

No entenem la política com una professió, per això la 

primera mesura que plantegem és tornar a fer els plenaris en un 

horari més accessible (de vesprada) per als regidors, però també 

per als ciutadans que vulguen assistir. 

 

POLÍTICA INFORMATIVA I DE COMUNICACIÓ: L'ATENCIÓ A LA 

CIUTADANIA 

● Renovar per complet la web municipal incloent un Portal Obert 

de Transparència amb sistemes àgils d'informació, i actualització 

immediata dels continguts. Les notícies de la nova web de Novelda Ràdio 

han d'integrar-se en la web de l’Ajuntament. 

● El Portal de Transparència ha d’incloure dades sobre la corporació 

municipal i plantilla de l’Ajuntament, contractes d’obres i serveis, convenis 

i el seu seguiment, un registre de factures de proveïdors, dades 

ambientals, socials i ciutadanes, i per descomptat, les finances municipals 

de manera clara i fàcil d’entendre. Els ciutadans han de tenir al seu abast 

informació de tot el que paga l’Ajuntament. 

● El despatx d’alcaldia, de les regidories i dels tècnics municipals 

han d’estar oberts a la ciutadania. Publicarem un horari d'atenció al 

públic per Regidoria i d’Alcaldia i fixarem un termini màxim de 7 dies 

per a donar resposta a qualsevol requeriment dels ciutadans o 15 dies 

per a tràmits administratius. 

● Volem facilitar al ciutadà la presentació telemàtica de queixes, 

reclamacions, suggeriments, etc… amb compromís de resposta en breu 



 

Compromís per Novelda   40 
 

espai de temps, així com la realització en línia dels tràmits administratius, 

de manera que els ciutadans no s’hagen d’adaptar als horaris de 

l’Ajuntament. 

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

La implicació de la ciutadania en la gestió quotidiana és 

l'objectiu prioritari de COMPROMÍS. 

● Promourem la participació dels ciutadans en els òrgans col·legiats de 

l’Ajuntament, com ara els Plenaris. 

● Treballarem en l'elaboració participada de la reforma del Reglament 

de Participació Ciutadana per tal d'aconseguir major participació. 

● Suport i promoció de l'associacionisme i del voluntariat. 

● Reactivar la participació ciutadana per a continuar amb la tramitació 

del Pla General d’urbanisme, paralitzat en esta última legislatura. 

● Ens comprometem a reprendre gradualment la política de convenis i 

col·laboracions amb les associacions i col·lectius ciutadans, en la mesura 

que la situació econòmica ho permeta, però deixarem que siguen els 

Consells Sectorials qui fixen els criteris de distribució. 

● La nostra intenció és que tots els barris tinguen una associació de 

veïns, que s'impliquen i impliquen els veïns en el funcionament dels seus 

barris en col·laboració amb l'ajuntament i no només per a l’organització 

de les festes. Ens comprometem a donar suport a totes les AA.VV. 

● Impulsarem l'ús de la pàgina web municipal com a fòrum de 

participació i consulta ciutadana. 

● Reprendre els PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS quan hi haja 

possibilitat de realitzar inversions municipals o d’altres administracions en 

forma de Plans Inversors i incrementar la participació via internet. La 

mateixa proposta reguladora d’estos pressupostos participatius també 

s’exposarà públicament amb temps suficient perquè les organitzacions 

ciutadanes puguen debatre i esmenar-la abans d’arribar al Plenari. 
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● Crear locals d'Associacions en dependències municipals per a l'ús 

compartit per les associacions que no tinguen local propi. Optimitzar 

l’Hotel d’associacions del Casal. 

● Participació dels veïns en les Obres i projectes de l’Ajuntament, que 

serveix també per a disminuir les molèsties causades ja que ells són 

conscients del seu desenvolupament i se senten part activa dels 

mateixos. 
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COMPROMÍS AMB LA SOLIDARITAT I EL BENESTAR 
SOCIAL 

El govern actual ha fet augmentar les diferències socials i han 

deixat moltes persones en risc de pobresa i exclusió social, el Partit 

Popular de Novelda és còmplice d’esta situació, que hem de revertir. 

Per a aconseguir-ho, activarem el Consell Municipal del Benestar 

Social. 

 Cal l’aplicació d’un Pla de Xoc contra la Pobresa i/o situació 

d’exclusió social. 

 

LES PERSONES MAJORS 

Creació d’un Pla Municipal d’atenció a les Persones Majors, 

en coordinació tècnica, organitzativa i financera amb altres 

administracions.  

 

● Manteniment a l’entorn familiar: 

- Suport a famílies cuidadores. 

- Ajudes a sol·licitud de pensions, deduccions de taxes, personal, 

adaptacions d’habitatge, ajuda a domicili, teleassistència,... i 

sobretot de la Llei de Dependència; ens comprometem a agilitzar 

els tràmits que depenguen de l’Ajuntament. 

 

● Allotjament i atenció especialitzada 

- Redefinir els Centres de Majors dels barris, que a més de llocs 

d’oci, han de convertir-se en un espai cultural per a la salut i el 

benestar (com programes d’exercici físic). Utilitzarem els recursos 

propis i en buscarem d’altres externs. 
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● Promoció i defensa dels drets dels majors 

- Creació del Consell sectorial de Persones Majors, on es 

canalitzen totes les iniciatives proposades i que demanen els 

nostres majors.  

- Des d’este consell es potenciarà la participació d’este sector en 

tots els seus àmbits. 

- Potenciació i desenvolupament de l‘associacionisme en la tercera 

edat. Recolzar a les associacions ja existents fomentant les seues 

activitats… 

- Promoció del Teatre dels Majors i altres activitats artístiques. 

- Manteniment de l’autobús urbà gratuït per als majors, cal 

assegurar la seua accessibilitat i estudiarem la viabilitat 

d’ampliació d’horaris. 

 

En Compromís per Novelda ens comprometem a considerar 

la discapacitat com a vector transversal d’atenció preferencial en 

totes les línies d’acció política municipal, per això proposem 

l’elaboració d’un PLA INTEGRAL PER A PERSONES AMB 

DISCAPACITATS.  

Este pla abastirà els següents eixos: 

● Integració comunitària i vida autònoma 

- Programa general per a  persones amb trastorns mentals crònics.  

- Recolzament econòmic a Capaz i reconeixement de la seua tasca. 

També per a les associacions d’Alzheimer, Parkinson, ANOC, 

Oasis Salut Mental, Fibromiàlgia, Diabetis,... i altres associacions 

de clar contingut socio-sanitari. 
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● Participació i integració en la vida econòmica i social 

- Obtenció de recursos econòmics per a persones amb discapacitat 

i familiars: PNC contributives, FAS, LISMI i altres pensions. 

- Recolzarem les entitats que treballen amb persones amb 

discapacitat amb ajudes al seu finançament. 

- Creació d’un Consell Municipal de Persones amb Discapacitat 

com a òrgan consultiu paritari de trobada i debat entre la 

corporació municipal i els col·lectius i associacions del sector de la 

discapacitat locals. 

- Posada en marxa de campanyes de sensibilització, conscienciació 

i educatives dirigides a tots els grups de la població sobre la 

realitat de les persones amb discapacitat. Esta tasca es 

complementaria amb campanyes d’informació sobre la Convenció 

de l’ONU i els drets de les persones amb discapacitat entre el 

personal de l’administració local, de l’àmbit educatiu, sanitari, 

forces de l’ordre i protecció civil.  

- Integració laboral: Cal desenvolupar  un Programa de Col·locació 

coordinat entre les diferents institucions d’àmbit superior, 

l’Ajuntament i l’associació CAPAZ que establisca la relació de 

perfils i compatibilitat del treballador/a amb el lloc de treball. Ens 

comprometem que l’Ajuntament siga el primer que complisca la 

legislació vigent en matèria de contractació a persones amb 

discapacitat, així com les empreses adjudicatòries. 

- Inclusió d’ofici en els plecs de contractació administrativa de 

clàusules socials que prioritzen a les empreses licitadores que 

facen esforços de responsabilitat legal i social contractant 

persones amb discapacitat.  

- Promoció de l’autoocupació de persones amb discapacitat 

mitjançant la simplificació de la concessió d’autoritzacions per a la 

posada en marxa de negocis en la via pública o espais públics.   

- Desenvolupar noves formes innovadores d’accés i inclusió laboral, 

especialment en àrees com les noves tecnologies o el teletreball, 

també aplicades per a facilitar processos de reinserció de 

professionals que han experimentat una discapacitat 

sobrevinguda. 
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● Promoció de l’accessibilitat i l’eliminació de barreres 

- Posada en pràctica del Pla de Mobilitat Urbana amb atenció a 

l’eliminació de barreres arquitectòniques.  

- Adopció de les mesures necessàries per fer efectiu el que 

estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2013, en matèria de no 

discriminació i accessibilitat universal de les persones amb 

discapacitat en un termini inferior al previst per la Llei. 

- Regulació de les targetes d’estacionament d’automòbils per a 

persones amb mobilitat reduïda. 

 

IMMIGRACIÓ 

● Creació de l’Oficina de Mediació Cultural, integrada en l’Agència 

Municipal per a la Integraciò i Convivència Social AMICS, amb uns 

objectius clars d’acostar les parts en conflicte, o amb dificultats de 

comunicació, que permeta crear les condicions col·lectives per a afavorir 

la participació, el diàleg i la influència recíproca entre els nouvinguts i els 

autòctons. Posarà en marxa diversos programes de tipus educatiu, 

cultural i informatiu. 

● Organització periòdica de campanyes de sensibilització ciutadana i 

formació dels polítics i treballadors municipals sobre els aspectes 

relacionats amb la immigració. 

● Col·laboració amb les diverses ONG per tal de millorar les relacions entre 

les comunitats estrangeres i la comunitat local. 

● Facilitar la utilització de locals públics per a reunions i actes festius i/o 

culturals. 

● Recolzarem projectes fets des de les escoles en l’àmbit de la igualtat, 

immigració o lluita contra l’exclusió social. 
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IGUALTAT 

 Hem de reformular els instruments per al desenvolupament de 

polítiques integrals en favor de la igualtat efectiva i real entre les 

persones: 

 

● Creació d’un Departament d’Igualtat que depenga d’Alcaldia donat el 

caràcter transversal de les qüestions de gènere, la missió principal del 

qual serà combatre la discriminació i promoure les polítiques d’igualtat 

entre homes i dones, tant en l’activitat interna municipal com en les 

actuacions destinades al conjunt de la població, amb independència de 

quina siga l’àrea municipal que les duga a terme.  

● Aprovació bianual d’un Pla d’Igualtat que supose un compromís 

municipal efectiu en la lluita per la no discriminació i la promoció de 

polítiques d’inclusió, a més de la planificació concreta d’actuacions 

específiques per a cada període que s’establisca des de les diferents 

estàncies municipals, tant per a la formació interna com dirigides al 

conjunt de la població.  

● La participació de les dones i dels grups en què s’hi organitzen en els 

Plans, Programes i Projectes municipals, especialment en l’ordenació 

urbana, a través de l’aprovació i constitució d’un Consell Municipal 

d’Igualtat com a òrgan consultiu que actue alhora com a Observatori 

d’Igualtat en el municipi, constituït per representats dels grups polítics 

municipals, el Departament d’Igualtat, els grups de dones i feministes de 

la ciutat i els col·lectius LGTB.   

● Creació d'una Regidoria d’Igualtats que actuarà amb transversalitat 

duent a terme actuacions en matèria de violència de gènere: atenció 

integral a les dones i formació contínua per a Policia Local i personal de 

Serveis Socials; promoció de l’art, de la cultura i del pensament feminista 

com a forma positiva de superació del masclisme; celebració 

d’efemèrides; col·laboració amb grups feministes i LGTB; educació per a 

la igualtat: formació d’equips especialistes en gènere per impartir tallers 

d’educació per a la igualtat en centres educatius i en activitats municipals. 
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● Cal tindre en compte l’aspecte social de les empreses que vulguen 

prestar serveis o vendre productes a l’Ajuntament. Es valorarà la 

implantació de polítiques d’igualtat en estes empreses entre altres criteris 

(obra social, mesures de sostenitbilitat ambiental, etc.) 

● Assegurar la participació de les dones i l'adopció d'una perspectiva 

de gènere en el disseny de les polítiques de totes les àrees municipals i 

en l'elaboració dels pressupostos de l'ajuntament, així com garantir la 

seua presència, que tendisca a la paritat, en els òrgans institucionals. 

● Fomentar l'accés de les dones al mercat laboral en igualtat de 

condicions que els homes, impulsar plans de formació i reciclatge i 

l'accés a subvencions, a més de propiciar la conciliació amb la vida 

familiar a través de la coresponsabilitat.  

● Garantir recursos socials als grups de dones en situació de risc i/o 

precarietat com a part del foment de l'Estat de Benestar. 

● Reprendre el funcionament de l’Observatori Municipal contra la 

Violència Masclista. 

● Facilitarem orientació, assessorament i suport, de forma 

personalitzada, a aquelles dones que tinguen problemàtiques socials 

mitjançant la xarxa de serveis socials d’atenció primària. 

● Afavorirem l'accés a l'habitatge i facilitarem l’accés a ajudes 

econòmiques a dones en situació d'especial risc. Donarem suport a les 

dones en situacions conflictives com ara processos de separació 

dificultosos, abusos o agressions, etc. 

● Realització de campanyes de normalització social de l’homosexualitat 

la transsexualitat i la bisexualitat i el respecte a la diversitat 

afectivosexual, a més de campanyes de normalització social a partir del 

concepte de diversitat familiar. 

● Revisió de les bases de processos de selecció de personal municipal 

per evitar que siga publicat qualsevol requisit contrari a la llei i que 

consituïsca una discriminació de gènere o a les minories sexuals.   
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RISC D'EXCLUSIÓ 

● Davant la greu situació actual, ens comprometem a incrementar fins 

a un 50% les partides pressupostàries municipals que l'Ajuntament 

destina a les persones en risc d'exclusió. 

● Creació d’una Agència Municipal de Lloguer Social per a facilitar 

l’accés a la vivenda a col·lectius amb dificultats. Es prioritzarà la 

negociació amb les entitats bancàries perquè posen a disposició les 

vivendes buides, mitjançant bonificacions o recàrrecs en l’IBI. 

● Cedir instal·lacions per a potenciar la creació d’un servei d’orientació 

laboral i formació i mediació laboral intersectorial, amb col·laboració del 

SERVEF, els sindicats o associacions professionals per a crear 

oportunitats de treball d’acord amb la demanda específica de Novelda. 

● Oferir una escola d’estiu amb oferta educativa i d’oci per als xiquets i 

xiquetes i amb menjador escolar. Les famílies amb menys recursos 

rebran beca. 

● Reobrir el Centre de Dia per a Menors i adolescents amb problemes 

d’integració social, abandonat en la present legislatura. 

● Obrir els recintes públics dels centres educatius com a espais 

culturals, d’esport i oci per a menors i joves, fora dels seus horaris, 

fomentant la participació del voluntariat. 

 

 ALTRES SECTORS DE LA POBLACIÓ 

● Gestionar amb Conselleria la creació d’una nova Escoleta Infantil 

pública (de 0 a 3 anys) que se sume a l’escola municipal ja existent. 

● Continuarem amb el Servei d’Estimulació Precoç per als xiquets i 

xiquetes amb problemes maduratius incrementant els recursos. 

● Col·laborarem amb l’associació noveldera Oasis Salut Mental així 

com amb l’Associació de Familiars de Malalts Mentals d’Elda, Petrer i 

comarca amb la finalitat de reclamar la implantació d’alguns dels serveis 

que estes persones necessiten (Centre de Rehabilitació i Inserció Social, 

Servei d’Inserció Laboral, vivendes tutelades,...) en Novelda, Elda o 

Petrer i evitar així que s’hagen de desplaçar a Villena. 

● Relacions amb altres institucions: Cal aprofundir les relacions dels 

Serveis Socials i altres entitats o institucions que s’ocupen de sectors 
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socials amb problemes, així com la Creu Roja, CAPAZ, Familiars de 

malalts d’Alzheimer, El Servei Psicopedagògic Escolar (SPE), els Centres 

de Tercera Edat, Associacions Parroquials, Cáritas, ONGs... Tot això des 

del Consell De Benestar Social de Novelda. 

● Cal establir, des de l’Ajuntament, una finestreta única d’ajudes 

socials per evitar duplicitats d’ajudes a una unitat de diferents 

organismes (Ajuntament, Creu Roja, Càritas Sant Pere i Càritas Sant 

Roc). 

● Ens comprometem a seguir col·laborant amb la Creu Roja per mitjà 

d’un conveni que permeta la millora dels serveis que ofereixen. 

● Instaurarem el Dia de la Solidaritat per a fomentar la col·laboració 

econòmica (donatius) i sobretot la implicació ciutadana amb causes i 

associacions de caràcter social. 
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COMPROMÍS PER UNA NOVELDA SOSTENIBLE 

 

PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI 

El Partit Popular no ha tingut una visió d’ordenació del 

territori que conjugue territori i persones sinó que ha afavorit la 

seua destrucció i especulació. Nosaltres ens oposem a continuar 

d’esta manera, per això acabarem l’elaboració del Pla General, ara 

paralitzat, al llarg de la legislatura per tal de poder gestionar-lo 

urbanísticament i aconseguir un creixement sostenible on 

convisquen el desenvolupament urbanístic amb el respecte pels 

valors naturals i el medi ambient. 

● Un Pla que concrete les vies de comunicació i que acabe amb el pas 

del trànsit tant pesat com lleuger pel mig de la ciutat (avinguda de la 

Constitució i carrer Cid entre d’altres). Hem de lluitar per tal d’aconseguir 

una veritable Circumval·lació de Novelda pel nord de la ciutat, com 

s’estipula en l’avanç del Pla General. Este Pla General serà la solució 

definitiva per als terrenys encara afectats per la Ronda Nord, un projecte 

descartat des de fa temps. De la mateixa manera s’han d’aplicar les 

solucions de l’avanç del Pla General per tal que el Barri de l’Estació 

quede lliure de trànsit pesat i esdevinga un barri exclusivament 

residencial i oferir solucions per al sòl industrial. 

● Un Pla que impedirà un creixement desordenat i irracional de les 

indústries però que possibilite la consolidació i l’expansió de les 

indústries ja assentades (Salinetes) per mitjà de Plans d’Actuació 

Integrada i que contemple la construcció d’un Polígon Industrial de 

gestió pública que complemente els polígons industrials actuals. 

● Així mateix considerem necessària la construcció d’un Port Sec 

ferroviari per a Novelda que abaratirà costos als productes industrials 

de Novelda i Comarca.  
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● Un Pla que aconseguisca l’adequació del llit del riu Vinalopó, de 

forma que s’integre de la millor manera en la ciutat i el seu entorn. Cal 

una acció decidida en el manteniment i la neteja del llit del riu i la 

reforestació de les zones pròximes al riu, així com la recuperació de les 

zones ja enjardinades. Proposem la instal·lació d’un pas peatonal elevat. 

● Un Pla que permeta a l’Ajuntament l’adquisició gratuïta del sòl 

públic necessari per a equipaments, zones verdes i vials.  

● Un Pla que redefinisca el Trànsit i done solucions al problema 

d’aparcament que té plantejat Novelda. Ha de ser prioritària l’habilitació 

d’un aparcament vídeovigilat per a camions i vehicles pesats fora del 

nucli urbà. 

● Un Pla que contemple la Rehabilitació del Centre Històric de 

Novelda, i dote a la nostra zona més tradicional d’unes infraestructures i 

serveis que facen atraient muntar negocis, tendes, pubs, cafés i que 

impulsen a la gent a comprar i rehabilitar vivendes. Cal aprovar mesures 

fiscals atractives (bonificacions a llicències d’obres, llicències d’obertura, 

etc). Cal peatonalitzar més carrers sense que es dificulte l’accés als 

propietaris, comerços i serveis. 

● Un Pla que gestione el desenvolupament de les futures zones 

residencials urbanes i que minimitze la urbanització dispersa per tot el 

terme. 

● Un Pla que des de la participació aborde amb racionalitat el disseny de 

l’espai físic del nostre terme municipal, els usos del sòl, que signifique 

un creixement harmònic i racional del nostre poble. Un Pla que suposarà 

un creixement sostenible del territori. 

 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ EN URBANISME 

● Proposem també la posada en marxa de les mesures que es van 

aprovar al Pla de mobilitat urbana sostenible i que faciliten la circulació 
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de vianants, bicicletes i vehicles, amb prioritat per a les persones i que 

augmenten la seguretat del trànsit. 

● Proposem la creació d’un carril bici comarcal per les vies de serveis 

creades durant la construcció de les vies d’Alta Velocitat, que connecte 

amb els municipis limítrofes. 

● Proposem la regularització del trànsit en l’Avinguda del Riu i 

replantejar les zones d’accés al poble. Cal una rotonda per a l’entrada a 

Novelda on es creuen l’Avinguda Pérez Galdós i el Carrer Sergent 

Navarro. També exigirem la construcció de la rotonda que falta en la 

Monfortina, al costat de l’autovia més propera a Agost. 

● Apostem per la participació ciutadana en obres i projectes urbanístics 

així com la transparència informativa sobre el seu desenvolupament. 

● Igualment cal començar amb les  mesures del Pla d’evacuació 

d’aigües pluvials per a resoldre el problema en els carrers que pateixen 

inundacions. 

● El Pla General ha de preveure la construcció de vivendes de 

caràcter social. L’accés a una vivenda resulta a hores d’ara dificultós per 

a moltes persones tant pel nivell d’ingressos com per la crisi del mercat 

immobiliari. 

● L’accés a una vivenda digna és un dret fonamental, per això 

s’impulsaran polítiques orientades a facilitar l’accés a la primera 

vivenda. 

- Creació del Registre Municipal de Vivendes Desocupades. 

- Promoció pública de vivendes de protecció oficial i suport als 

constructors que les construïsquen. 

- Gestió de les ajudes públiques per a la compra de vivendes 

degradades al centre històric i exempcions fiscals per a les obres 

de rehabilitació particulars. 

● Incentivarem la construcció de vivendes de protecció oficial 

bonificant fins el màxim permès per la llei. 
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● Incrementarem els impostos a les vivendes desocupades que siguen 

propietat d’entitats bancàries que hagen participat en desnonaments i 

hagen tirat gent al carrer per a afavorir el seu lloguer o venda. 

● Apostem per regularitzar les infraccions urbanístiques en les 

finques rurals mitjançant el Pla General dintre del que permeten les 

normatives superiors i incrementar així els ingressos per mitjà dels 

impostos. 

● Per a tot això cal comptar amb una Oficina tècnica assessorada per 

serveis jurídics urbanístics i tècnics suficients que faciliten al ciutadà 

qualsevol tramitació urbanística i que asseguren a l’Ajuntament la 

consecució del sòl necessari i gratuït per al desenvolupament de les 

infraestructures i dependències municipals necessàries.  

● Incorporació a la normativa urbanística dins el Pla General mesures 

per a l’estalvi de l’aigua, energia i criteris de bioconstrucció. En les 

zones d’expansió urbanística de la ciutat, s’hauran de fer les actuacions 

necessàries per a soterrar els contenidors de replega, a càrrec del 

promotor. 

● Utilització de materials locals, marbre i pedra en obres municipals i 

en manteniment de carrers i places. 

● Aplicació de les normes subsidiàries del Pla General que regulen 

l’estètica de façanes, construccions i materials en el centre històric de 

Novelda. 
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