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1.- Sr. Alcalde, el Pla General d'Ordenació Urbana és l'instrument urbanístic fonamental per al 

desenvolupament sostenible de la nostra ciutat, així li ho hem fet saber en diverses preguntes 

que hi hem fet al llarg de la legislatura. Tots sabem que si a hores d'ara no tenim el Pla General 

aprovat ha sigut perquè la legislatura passada es va paralitzar amb els vots del Partit Popular i 

també amb els del seu partit, la UPyD. Hem clamat estos dos anys perquè el Pla General fora 

un tema absolutament prioritari per a l'Ajuntament i que es reprengueren els treballs amb 

diàleg i busca de consens entre tots els grups polítics i els col·lectius ciutadans. 

Malauradament en dos anys només una reunió de l'equip de govern amb la resta de grups 

polítics de l'ajuntament. Creiem que el reinici dels treballs del Pla General requeria si més no 

una reunió informativa de tots els grups per ser informats del procés i no assabentar-nos-en 

pels mitjans de comunicació. Si esta va a ser la tònica de la finalització del Pla General, poc 

tindrà a veure amb la participació dels partits polítics i la ciutadania. Per això li preguem Sr. 

Alcalde, que informe primer i done participació després a tots els grups polítics i als col·lectius 

ciutadans en els treballs de finalització del Pla General. 

2.- Sr. Alcalde, hem rebut queixes de veïns i hem observat amb preocupació l’estat d’abandó 

d’alguns parcs de Novelda. Crida l’atenció el parc que hi ha junt a l’antiga fàbrica de les Lones 

només entrar a Novelda. Sembla que no es regue adequadament perquè les plantes 

 aromàtiques que l’ornamenten estan a punt de secar-se i els arbres a penes si fan ombra. 

Pobra imatge del nostre poble s’emportaran les persones que visiten Novelda. Li preguem que 

prenga les mesures adients perquè els nostres parcs i jardins presenten la imatge de neteja i 

frondositat que es mereixen els nostres conciutadans. 

3.- Ja fa mesos vam denunciar l’estat de brutícia i abandó del solar que es troba al final de 

l’Avinguda de la Constitució junt al parc Wifredo Rizo i enfront del Centre de Salut, i pel que 

sembla poc s’ha fet per netejar-lo, constituint a més un perill d’incendi per la quantitat d’herba 

seca que hi ha. Li preguem sr. alcalde que es prenguen les mesures necessàries per a netejar 

dit solar.   

4.- Ja hem preguntat un parell de vegades pel rètol del nom tradicional del carrer del Bany que 

continua tapat per un cartellet cutre col·locat per un ciutadà amb el nom oficial del carrer. 

Incomprensiblement vostens estan cedint al xantatge en tota regla d’una persona que els diu 

que no llevarà el cartellet fins que no col·loquen al costat un rètol amb el nom oficial del 

carrer, quan n’existeix un en el cantó de més avall. El cert és que el rètol del carrer tradicional 

continua tapat sense que hagen mogut un dit per a resoldre el problema. Ens preguntem si 

tant costa solucionar un tema menor com este? Pareix que estos temes de recuperació de les 

nostres senyes d’identitat els importen ben poc i per això deixen passar el temps com a única 

acció política. Preguem sr. alcalde que si el seu regidor no és capaç de resoldre un tema tan 

simple, prenga vosté cartes en l’assumpte i faça que la gent puga conéixer el nom d’eixe carrer 

tan emblemàtic contigu al carrer major.   

5.- En el passat plenari d'abril vam preguntar per l'aplicació mòbil "ANEM", una agenda 

d'activitats i esdeveniments que la Federació Valenciana de Municipis posa a disposició de les 



entitats locals. En aquell moment, ens van contestar que l'Ajuntament de Novelda s'havia 

interessat a adherir-se però encara no estava en funcionament l'aplicació. Ara, ja ho està i 

molts ajuntaments valencians ja l'estan utilitzant. De fet, per exemple, si ja estiguérem 

utilitzant l'aplicació, l'error que va advertir l'organització del Festival Natura, que en el 

programa cultural de juny faltaven 7 dels 15 actes organitzats, s'haguera corregit, almenys en 

la versió digital, ràpidament. Li PREGUEM, Sr. Alcalde, que incorpore l'ús de l'aplicació ANEM 

per a donar major difusió a tot tipus d'activitats organitzades o participades per l'Ajuntament. 

6.- 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. 

7.- No donem crèdit sr. Alcalde al fet que l’ascensor del centre d’Educació Permanent d’Adults 

l’Illa dels Garroferets continue avariat després d’haver-nos dit que el problema era una peça 

que s’havia espatlat i que havia que portar-la d’Alemanya. Sr. alcalde, ni que hagueren de 

portar-la fora de la Xina amb bicicleta, per favor! No ens valen excuses de mal pagador. Un 

centre nou com ben pocs n’hi ha al nostre país, construït amb l’esforç de l’ajuntament  i que 

tinga l’ascensor sense funcionar durant tot el curs és, permeta’m que els ho diga, una mostra 

evident del desinterés que mostren per l’educació pública. I és que en un centre d’estes 

característiques on bona part de les aules es troben en la primera planta, i on poden cursar 

estudis persones amb problemes de mobilitat, hauria d’haver estat una prioritat per a l’alcalde 

i la regidora d’educació haver-lo arreglat. És per això que els preguem que s’adopten les 

mesures adients per a arreglar-lo el més prompte possible, de manera que per al curs que ve, 

es puga fer ús de l’ascensor sense cap tipus de problema. 

8.- Sr. Alcalde, donada la situació que hem tingut en l'hivern de diversos episodis de pluges 

torrencials, els nostres camps tenen més herbes ruderals del que és habitual. Preguem que 

publiquen un ban, recordant els veïns que tenen terrenys rústics, de l'obligació de netejar els 

terrenys de males herbes per tal d'evitar la proliferació de les mateixes i per la necessària 

prevenció d'incendis intencionats o fortuïts. 

 

 


