
PREGUNTES ORALS - GPM COMPROMÍS PER NOVELDA - 06/06/2017 

 

1- En la Junta de Govern del 19 de maig van aprovar el pagament de vora 28.000 euros 

en concepte d’hores extraordinàries. Què es va pagar per hores extraordinàries 

corresponents al mes d'abril de 2016? 

 

2- Sr. Cantos, en declaracions seues al plenari de hui diu que se sent orgullos que el seu 

departament contestara a les queixes rebudes el 09/09/16 referides als trets sense 

passar per vosté. Ens pot dir quina va ser la resposta i en quina data? 

 

3- Posant per exemple un dels precs que hui hem presentat des del Grup Polític 

Municipal de Compromís que dia:  

“En el que portem de 2017, 28 dones han sigut assassinades per les seues parelles o ex 

parelles, un 47% més que l’any anterior. A més, 5 xiquets i xiquetes han estat 

assassinats per les parelles o ex parelles de les seues mares, 4 més que en el mateix 

període de 2016. Però lluny de lluitar amb més intensitat per a acabar amb aquesta 

xacra, des de l’any 2008 s’ha reduït a la meitat la partida destinada a la lluita contra la 

violència masclista. Als pressupostos generals de 2017 la partida destinada a la 

Delegació del Govern per a la Violència de Gènere és de 31,7 milions d’euros, xifra 

totalment insuficient si es volen fer accions reals per a acabar amb el terrorisme 

masclista. Més de 40 associacions de dones s’han unit per a organitzar concentracions 

el dia 19 de juny a les 12:00 davant de tots els ajuntaments, amb l’objectiu de 

demanar que s’augmente a 120 milions d’euros l’assignació pressupostària destinada a 

la igualtat i la lluita contra la violència masclista als pressupostos generals de l’Estat de 

2017. Per això PREGUEM al Sr. Alcalde i la regidora d’Igualtat que participen i 

promoguen la participació en estes concentracions, per tal de demanar al Govern que 

destine els recursos necessaris per a promoure la igualtat i acabar amb la violència.”  

Pensa el Sr. Alcalde que ens inventem la informació que portem en forma de prec a 

este plenari? Ens pot aclarir, en este cas, quina part d´esta informació és falsa? 

 

4- Per què la Sra. Crespo es contradiu en la contestació a les dues preguntes orals que li 

vam fer en el passat plenari contestant-nos d´una banda que tots els directors sabien 

reunit el dia 26 d´abril i havien recolçat la moció sobre la zona única que vostés van 

passar pel plenari el 2 de maig, i per altra banda ens contesta que els directors eren 

coneixedors d´eixa moció el mateix dia que nosaltres, quan nosaltres vam ser 

coneixedors el mateix dia 2, día del plenari? Per què menteix la Sra. Regidora? 

 


