
 

PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL COMPROMÍS 

PER NOVELDA AL PLENARI ORDINARI DEL 6 DE JUNY DE 2017 

 

1- Les obres de la porta que han obert vostés en el Gómez Tortosa, amb l’oposició de la 

resta de grups polítics municipals per tal de comunicar-lo amb l’edifici de l’Ajuntament, 

han afectat substancialment al pati del Centre Cultural Gómez Tortosa, una de les parts 

arquitectòniques més notables de la casa i del nostre patrimoni. Creuen que hi havia la 

necessitat imperiosa d’obrir esta porta encara que això comportara una afecció a 

l’esplèndid pati del Centre Cultural? S’han adonat que ha afectat a tot un corredor del 

pati i que el barandat de fusta i la rampa no li peguen ni en cola a l’edifici modernista? 

Hi ha cap informe tècnic que avale les obres del pati? Si no n’hi ha, per què no l´han 

encarregat tractant-se d’un dels edificis de major rellevància arquitectònica de 

Novelda? 

 

2- Sr. Alcalde, sobre este mateix tema, quina opinió personal té vosté sobre l’impacte 

visual que genera esta infraestructura en el claustre modernista del Centre Cultural 

Gómez Tortosa? 

 

3- Sr. Alcalde, fa uns mesos vam aprovar una moció per unanimitat per a sol·licitar el 

catàleg d’espais protegits (en el qual, segons vostés, ja estaven treballant). Ens poden 

informar de quins avanços s’han fet en la redacció i tramitació de dit catàleg des de 

l’aprovació de la moció? 

 

4- Durant el passat plenari de maig vam escoltar, en dos moments del plenari, un exemple 

de descoordinació total i de canvi de criteri realment preocupants. D’una banda diuen 

que després d’un informe policial per la falta de seguretat de les instal·lacions del Centre 

de Salut, Aigua i Esport reclamen als gestors d’estes instal·lacions que actuen per a 

garantir la seguretat. Minuts després i qüestionats vostés per la falta de seguretat de les 

instal·lacions del velòdrom, contesten que no pensen gastar-se els diners en coses que 

no siguen definitives. Els exigeixen als altres el que vostés no volen fer. Sr. Alcalde, 

diposen vostés d’informe policial sobre l’estat de seguretat de les instal·lacions del 

velòdrom? I relacionat amb este tema, com pot un ajuntament portar al límit l’avarícia 

econòmica quan s’està parlant de la seguretat de la gent?  

 

5- El 17 de maig se celebra el Dia Intenacional contra la homofòbia, la transfòbia i la bifòbia, 

ja que es la efemèride en què la OMS va deixar de considerar l’homosexualitat com a 

una malaltia mental. Molts ajuntaments i institucions commemoren este dia i hi 

organitzen activitats. Ha fet alguna activitat l’Ajuntament per a donar visibilitat a la lluita 

contra la LGTBIfòbia? 

 



6- Quantes vegades en 2016 i 2017 l’Ajuntament ha muntat l’escenari municipal per a 

activitats organitzades per l’Ajuntament? D´estes vegades quantes s´ha alçat acta 

d’inspecció per l’organisme competent? 

 

7- Sr. Alcalde, quin punt de la nova contracta de la brossa ens assegura que no va a passar 

en les noves instal·lacions el mateix que vostés i l’auditoria reconeixen que està passant 

en les instal·lacions actuals, és a dir, que estes instal·lacions acullen vehicles i maquinària 

que no presten servei al municipi de Novelda? 

 

8- Ja ens vam oposar en el seu moment a les seues pretensions de cobrar a les distintes 

associacions i entitats locals la llum i l’aigua dels espais municipals que utilitzen com a 

seu. La seua ànsia d’aconseguir diners per tot no té límit encara que, com en este cas, 

vagen en contra de les associacions socials, culturals, etc. del poble. Però ara, en 

resposta a una pregunta oral nostra, ens diuen que cap associació entitat o club està 

pagant la llum i l’aigua. És a dir, ens donen vostés la raó en què eixa és la manera d’actuar 

amb el teixit associatiu del poble o continuen vostés amb la idea de fer pagar a estes 

entitats? 

 

9- No cap en el nostre cap que el Sr. Ricardo Moreno no entenga una pregunta. A una 

pregunta oral nostra feta en el plenari d’abril, el Sr. Ricardo Moreno ens contestat que 

el cost per a l’Ajuntament de les noves instal·lacions que utilitzarà l’empresa 

adjudicatària de la neteja viària i arreplega de la brossa és de 286.317 euros. Això ja ho 

sabem i que ho pagarem en deu anys també. El que volíem saber és la valoració 

econòmica del projecte i execució d’eixes instal·lacions. Per a arribar a la xifra de 

286.317 euros, s’han de conèixer xifres anteriors. És per això que li tornem a preguntar, 

Sr. Moreno, en quants euros està valorat el projecte i l’execució de les instal·lacions 

esmentades? 

 

10- De la mateixa manera, en resposta una altra pregunta oral del mateix plenari, el Sr. 

Ricardo Moreno no ens contesta quan li preguntem si “traspassades les dades 

econòmiques de les mateixes instal·lacions (a les quals ens referíem en la pregunta 

anterior) a les d’una inversió municipal, quin interès estaríem pagant”. En realitat el Sr. 

Moreno sí que contesta però s’escapa per on pot. Evita la resposta, i vostè té l’obligació 

de contestar-nos. Li ho posem més fàcil, si l’Ajuntament pagarà un total de 286.317 

euros al llarg dels pròxims deu anys per estes instal·lacions, deuria saber vostè quants 

euros pagarà l’Ajuntament que no siguen despeses del projecte i de l’execució de les 

obres. Ens pot informar vostè d’eixa quantitat? 

 

11-  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”.  

En el passat plenari de maig li vam recordar al Sr. Cantos que la seua afirmació no  era 

certa i la seua resposta va ser un “sí que dije la verdad” massa altiu, sobretot quan allò 

que s’està afirmant no és cert. 



Sr. Cantos, per tercera vegada, va a negar-nos vostè que abans d´octubre de 2016 este 

Ajuntament havia rebut per escrit i per registre queixes veïnals sobre este tema? 

 

12- Sr. Alcalde, quina revisió realitza l’Ajuntament de Novelda davant la instal·lació de 

castells infantils inflables ja siguen per a activitats programades pel propi ajuntament o 

per particulars i/o empreses? 

 

13- Sr. Alcalde, el passat 25 d’abril la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport 

de la Generalitat Valenciana va resoldre unes subvencions per a la millora de les 

instal·lacions d’arxius municipals i per a treballs de digitalització i restauració de 

documents històrics, on pobles del nostre voltant han resultat beneficiaris. Per què no 

va optar Novelda a estes subvencions? 

 

14- Sr. Alcalde, sabem que vostè va deixar en el carrer a tres associacions que tenien el seu 

despatx a la Casa de Cultura. El Rogle, la Colla La Xaramita Cana i el Grup de Danses de 

Lli i Llana desenvolupen moltes activitats al nostre poble, per exemple en festes de 

Novelda, en les festes de Nadal, el 9 d’Octubre, durant les trobades d’escoles en valencià 

quan tenen lloc a Novelda, com enguany, etc. Han pensat vostés oferir-los l’alternativa 

d’un nou espai municipal digne on puguen reunir-se, guardar material i/o preparar les 

seues activitats? 

 

15- A conseqüència de les pluges de l’últim hivern, el camí del riu, tant en el tram de Novelda 

al Castell, com des del Castell fins als Clots s’ha deteriorat tant que dificulta molt la 

circulació de bicicletes i fins i tot, impedeix el pas de vehicles en el segon tram. Hi ha 

alguna previsió d’arreglar-lo? 

 

Novelda, 1 de juny de 2017 

 

 

La portaveu del GPM Compromís per Novelda, 

 

 

 

Sílvia Anna Tomàs 


