
 
 

PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS 

PER NOVELDA AL PLENARI ORDINARI DEL 2 DE MAIG DE 2017 

 

1.- Sr. Alcalde, el Centre de Estudis Locals (CEL) del Vinalopó, com vosté sap,  és una institució 

cultural de caràcter comarcal fonamental en l’estudi, la investigació i sobretot la publicació 

periòdica de temes històrics, culturals, geogràfics, mediambientals, etc,  de la nostra comarca. 

Està subscrit el nostre Ajuntament als quaderns que publica periòdicament? Si no ho està, 

pensen subscriure’s? 

2.- Sr. Alcalde, en les darreres setmanes molts ciutadans i ciutadanes de Novelda han rebut 

notificacions del Ministeri d’Hisenda, concretament de l’Oficina del Cadastre, que revisen els 

valors de les seues vivendes o finques rústiques. Per dita revisió, que no han sol·licitat els veïns 

afectats,  han de pagar una taxa de 60 euros. S’ha pagat esta taxa en altres ocasions o és la 

primera vegada que apareix? I si es tracta d’un error en la revisió, l’hauran de pagar igualment? 

3.- Quan vam aprovar els impostos se’ns va assegurar que els valors cadastrals s’incrementarien 

en un 10%. Hem vist notificacions amb increments del valor de més del 40%. A què es deuen 

estos increments? A part dels increments notificats per la revisió s’aplicarà a més el 10% que 

afectarà a tots els immobles? Sabien vostés d’esta revisió abans de redactar els pressupostos? 

4.-  Segons consta a l’acta de 31-03-17 de la Junta de Govern Municipal, de la que dit siga de 

pas, continua vosté, Sr. Alcalde,  impedint als grups de l’oposició que formen part de dit òrgan 

col·legiat, en flagrant contradicció amb el que pregonava quan era vosté oposició, es va donar 

compte de la sentencia 90/2017 del Jutjat Contenciós administratiu nº 2 d’Alacant estimant un 

recurs interposat per una empresa d’elaboració de pedra natural contra l’ajuntament de 

Novelda i a pagar les costes del juí. Han interposat recurs contra esta sentència davant del 

Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana? 

5.- En la mateixa Junta de Govern, van aprovar tornar traure a licitació l’arrendament de finca 

rústica que posseeix en Beties l’Ajuntament després del resultat negatiu de l’anterior licitació. 

El preu de partida en esta ocasió és de 3.500 euros anuals. Dita quantitat és conforme al preu 

mitjà dels arrendaments de finques rústiques per a cultius agrícoles que s’estan produint en el 

nostre terme municipal? 

6.- Compromís per Novelda sempre ha fet costat al projecte de construcció d’un orgue 

monumental de pedra en la nostra ciutat. Ens va alegrar la notícia apareguda en el mitjans de 

comunicació que l’Ajuntament en paraules del Sr. Alcalde “vol donar-li eixida al projecte”.   

Podem conèixer quines actuacions i quins recursos aportarà l’Ajuntament per a contribuir a 

finalitzar la monumental obra? 

7.- Sabut és que vostés van eliminar les subvencions durant un any a les associacions 

sociosanitàries, encara que volgueren disfressar-ho. Un dels arguments que vostés utilitzaren 

per a suavitzar la seua deplorable actuació era afirmar que les associacions cobrarien durant les 

primeres setmanes de l’any. Estem ja al mes de maig i encara no han cobrat. Quan tenen previsió 

de fer els pagaments de les subvencions? 



SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE NOVELDA 

8.- Sr. Alcalde, en el passat plenari d’octubre de 2016, a una pregunta nostra sobre les possibles 

queixes presentades per veïns davant la situació incòmoda que li ocasionen els aparells 

simuladors de trets en algunes zones agrícoles de Novelda, el Sr. Cantos va afirmar que “no 

s’havien produït queixes fins a eixe moment”. No sent certa eixa afirmació del Sr. Cantos, manté 

la seua paraula donada en este plenari que, en cas de produir-se queixes, es podrà revisar 

l’Ordenança? 

9.- S’ha iniciat cap tràmit per part de l’equip de govern per tal d’agilitzar la creació de sòl 

industrial competitiu a Novelda? 

10.- Sr. Alcalde, fa uns mesos es van comprometre vostés a fer un informe de reordenació del 

trànsit i de les seues implicacions en la seguretat per a vianants i conductors en el Vial del Riu 

Vinalopó. Ja s’ha elaborat l’informe? Podem conèixer-ne les conclusions? 

11.- Pensen vostés tancar l’espai que ocupa el velòdrom d’alguna manera segura per tal d’evitar 

possibles accidents? 

12.- En alguna part de l’Avinguda de la Constitució, per no parlar -de moment- d’altres carrers, 

els veïns suporten, en alguns períodes de l’any més i en altres menys, olors provinents del 

clavegueram i que, en molts casos, ells mateixos intenten solucionar. Pensen vostés estudiar 

seriosament el cas i buscar solucions? 

13.- Ha arribat al nostre coneixement una situació rocambolesca succeïda en les dependències 

de la Policia Local sobre la misteriosa aparició de les claus d’una caixa forta de l’armer que 

contenia munició, emmagatzemada durant anys i de la qual no es tenia cap coneixement. Què 

ha fet l’Equip de Govern per a esclarir estos fets? 

14.- En estos últims mesos, quins avanços han fet vostés sobre la situació del Centre de Salut, 

Aigua i Esport de Novelda? 

15.- A través de quina concessió es regulen els espais publicitaris integrats en les parades 

d’autobusos? 

 

Novelda, 27 d’abril de 2017 
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