
 

 

COMPROMÍS 
PER NOVELDA 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GPM DE COMPROMÍS AL PLENARI ORDINARI DE 

MAIG DE 2017 PER UNES INVERSIONS JUSTES PER AL POBLE VALENCIÀ 

Las Corts Valencianes, per unanimitat de tots els grups polítics han defensat 

l’execució per part de l’Estat d’unes inversions en infraestructures equiparables si més 

no al pes poblacional de la Comunitat Valenciana, compensant així la insuficiència 

inversora dels darrers anys, que s’hauria d’incloure en els pressupostos generals de 

l’Estat per a 2017.  

Aquesta insuficiència ha sigut contrastada i documentada per la Cambra de 

Contractistes de la Comunitat Valenciana i també per diverses organitzacions 

empresarials i sindicals.  

 

En Compromís som de l’opinió que l’Ajuntament de Novelda ha de ser també 

sensible amb el que han aprovat la totalitat de grups parlamentaris de les Corts 

Valencianes respecte a les inversions en infraestructures en el nostre territori per part 

de l’Estat i de la seua inclusió en els pressupostos generals de 2017.  

És per això que, en consonància amb l’acord unànime de les Corts Valencianes, 

proposem al Plenari l’adopció del següents ACORDS: 

1.- Manifestar al govern de l’Estat la necessitat que el pressupost general de l’Estat per 

a l’exercici  2017 done compliment a la Resolució 22/IX, aprovada per unanimitat de Les 

Corts, arreplegant l’execució per part de l’Estat d’unes inversions en infraestructures 

equiparables, com a mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana, i compensant 

en tot cas la insuficiència inversora dels darrers anys. 

 

2.- Demanar al govern de l’Estat que, dins d’estes inversions i de manera immediata, es 

finalitzen les obres provisionals d’implantació de l’ample estàndard que permeten el 

transport de mercaderies entre la Comunitat Valenciana y la frontera francesa i el de 

viatgers en alta velocitat, com també iniciar de forma simultània les actuacions 

definitives previstes en el corredor Mediterrani ferroviari.  
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