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1.- Fa unes setmanes un Alcalde d’una ciutat propera apareixia fotografiat al costat de 58 

persones què, gràcies a les iniciatives del seu Ajuntament, es trobaven treballant en distints 

programes finançats, promoguts o sol·licitats per tal de donar treball a veïns/es sense treball i/o 

en perill d’exclusió social. Deixant de banda l’oportunisme de dita fotografia, no ens provoca res 

més que una sensació d’enveja. Perquè els altres sí i Novelda no? Perquè els Alcaldes de la 

comarca sí que es senten obligats a fer accions en favor dels seus veïns/es més necessitats i 

vosté no? No té vosté la més mínima empatia envers les persones que estan passant per 

situacions econòmiques i laborals molt difícils. S’ha tancat vosté en la seua torre de vidre del 

despatx de l’Alcaldia. Està vosté vivint d’esquenes al seu poble. És per això, Sr. Esteve, que li 

PREGUEM que no li tinga por a la gent, que assumisca la seua responsabilitat d’Alcalde de 

tots/es i comence a demostrar un mínim d’empatia i solidaritat cap a les persones que estan 

sofrint. 

2.- Sr. Alcalde, portem en més d’un Plenari parlant del pins de la seua caseta familiar a les 

faldes del Castell. Davant el que no poden explicar han anat canviant de justificacions. Primer 

deien havia actuat la Brigada Municipal per ofici atenent una situació puntual, després canvien 

la versió i diuen que es tracta d’un veí que avisa a la policia de la situació dels pins. I enmig el 

Sr. Francisco Cantos intentant dir sols les coses que poden ser veritat i evitant parlar de les 

coses que no tenen justificació per tal de cobrir-li les esquenes al Sr. Esteve. Mire, Sr. Alcalde, 

“blanc i en botella, llet”. Si a qualsevol persona li tallen part d’uns pins a tronquets, li’ls 

arreglen, li’ls amuntonen i li’ls posen a cobert per a que no es banyen és, senzillament, per a 

gastar-los quan faça falta. És això el que ha passat. És d’eixe material del que volíem que vosté 

parlara Sr. Cantos i vosté mai ha volgut parlar; vosté vol parlar dels troncs que van estar 

dipositats dintre del terreny familiar del Sr. Alcalde i després retirats .Eixos no són el problema. 

Parlem del que han estat tallats i arreglats baix la coberta metàl·lica. I si, a hores d’ara, no 

estan i s’han retirat és senzillament perquè nosaltres ho hem denunciat i el poble de Novelda ho 

ha pogut comprovar. És per això que li PREGUEM al Sr. Alcalde reconega la seua errada i, en 

l’aspecte eixe concret que li comentem, demane disculpes al poble de Novelda. 

3.- D’entre les Regidories que s’assumeixen quan es forma part d’un Equip de Govern, la de la 

Policia Municipal és una de les més complexes. És una realitat que ve resultant així en la 

majoria de les ciutats. Vosté, Sr. Esteve, va ostentar quan no era Alcalde dita Delegació. Moltes 

vegades és una Delegació que assumeixen els Alcaldes/esses. Però esta circumstància no està 

donant-se a Novelda, resulta estrany tenint en compte que vosté ja ostentava la Delegació 

anteriorment. Som de l’opinió que vosté va eixir fugint de la Delegació de la policia. Quan n’era 

vosté l’encarregat ja vam denunciar nosaltres fets davant els quals vosté sempre podia dir que 

no era el responsable de prendre certes decisions perquè no era l’Alcalde. Però, i ara? I ara 

què? Va eixir fugint de la responsabilitat de la policia i ara té un Regidor encarregat de la policia 

donant la cara i venut a l’espera de que vosté prenga decisions que sembla ser no arriben mai. 

És per això que li PREGUEM al Sr. Alcalde no li pague a l’actual Regidor de la policia amb la 

mateixa moneda que li van pagar a vosté, que ara que és Alcalde no torne a fugir i a amagar-se 

de les problemàtiques de la Policia Municipal i que prenga les decisions, després d’assessorar-

se, que estime necessàries i justes. 

4.- Sr. Regidor de Normalització lingüística, per tal de garantir una igualtat efectiva i real de les 

dues llengües cooficials, li PREGUEM garastisca l’accés dels ciutadans a instàncies i documents 

de l’Ajuntament en les mateixes condicions, independentment de la llengua desitjada; per 

posar-li un exemple, que les instàncies en les dues llengües estiguen disponibles amb la 

mateixa facilitat i no, que unes estiguen a l’abast del ciutadà i les altres s’hagen de demanar 

explicitament perquè les imprimisquen. 


