
PRECS GPM COMPROMÍS PER NOVELDA. PLENARI JULIOL 2016 

  

1.- En el passat plenari d’abril  presentàrem una pregunta oral dirigida a la Sra. 

Regidora de Serveis Socials i altra al Sr. Alcalde. En la seua resposta, la Sra. Regidora 

s’ajustà  a la pregunta que li formulàvem. Pel contrari,  el Sr. Alcalde no ens 

va respondre per escrit a les dues qüestions que se li plantejaven en dita pregunta. Es 

va limitar a fer un comentari. 

Venim observant per part del Sr. Alcalde una actitud de passivitat, de deixar passar el 

temps, d’intentar deixar morir el tema. Si en cap moment ha arribat vostè a fer-se la 

il·lusió de que amb eixe camí anava a aconseguir el seu objectiu, abandone eixa 

creença. 

En el passat plenari li ho vam dir ben clar, no és la nostra intenció perjudicar a ningú. 

Té la nostra paraula ferma. Què més vol, Sr. Alcalde? 

Al final d’este Plenari, tindrà vostè l’oportunitat de començar a contestar oralment o 

per escrit les preguntes fins ara no contestades. Més encara, té vosté l’oportunitat de 

no escoltar les nostres preguntes a canvi del seu compromís de reunir els grups polítics 

creant una Comissió que més d’una vegada li hem demanat. 

Parle amb el Sr. Alcalde del Pinós, si ens accepta vostè el consell. 

És per això que li preguem al Sr. Alcalde que convoque dita Comissió amb la 

participació de tots els grups polítics municipals. 

  

2.- Ve sent habitual durant els últims mesos que davant la celebració de les festes 

tradicionals dels distints barris, l’Ajuntament llança informacions sistemàtiques de 

millores en els barris dies abans de celebrar les seues festes. De vegades sembla que es 

tracta més de reformes integrals dels barris que el que realment es fa. Fins i tot, en 

alguns casos les “rates” es passegen per les zones verdes recén arreglades. Som 

conscients de la mancança de mitjans humans i econòmics però, per això mateix, 

els preguem que adeqüen els anuncis de millora dels barris al que realment es fa i 

no alcen falses expectatives. 

  

3.- Ara fa un mes, quasi coincidint amb el Plenari de juny, s’inaugurava l’Oficina 

Municipal Antidesnonaments. Amb la conformitat de tots els grups municipals es 

tractava d’un nou servei municipal. Inexplicablement els grups polítics de l’oposició no 

vam ser convidats. Hem de recordar que la conformitat de tots els grups polítics 

municipals naixia d’una moció presentada pel grup “Guanyar Novelda”. Haguera 

resultat elegant, si més no, haver fet partícip de la inauguració a la portaveu de dit 

grup. És per això que els preguem que, davant situacions similars, facen servir les més 

mínimes normes de protocol per damunt del seu buscat rèdit polític. 
 

 

 



4.- Sr Alcalde, ha començat l'estiu i moltes famílies s'han traslladat a viure 

temporalment a cases i xalets en l'horta. Enguany han vist incrementat el rebut de la 

recollida de la brossa en més d'un 200% sense que s'haja notat cap millora en el servei. 

Els contenidors que hi ha repartits per les zones rurals són insuficients sobre tot els 

caps de setmana, i  serveixen desgraciadament de femer on abocar tota mena de 

deixalles. És per això que preguem que s'incrementen el nombre de contenidors en les 

zones rurals i s'hi col·loquen cartells informatius del punt net (ecoparc) on abocar totes 

aquelles deixalles que no s'han de dipositar en els contenidors.                                       

 

 5.- Hem observat, Sr Alcalde, que s'han col·locat noves senyals informatives de 

diversos llocs d'interés de la ciutat. Una bona ocasió per aplicar la normativa en 

matèria lingüística i també el sentit comú. Sembla que no és el trellat  el que guia la 

seua política lingüística i hem vist l'aplicació d'un bilingüisme que fa  vergonya. 

Considerem un insult a la intel·ligència traduir mercat, castell, tanatori o santuari 

(pràcticament iguals en les dues llengües) com si la gent no fóra capaç d'entendre 

estes paraules.  Preguem que es facen els canvis adients en els cartells per tal de 

complir la normativa i aplicar-hi el sentit comú. 


