
ACORDS GPM PSPV-PSOE - GPM COMPROMÍS 

SOBRE EL PROJECTE DE PRESSUPOST 2020 

 

1. Crear les següents partides al Projecte de Pressupost Municipal 

2020. 

a. Actuacions en zones humides    5.000 € 

b. Senyalització en camins rurals    2.000 € 

c. Material didàctic i activitats Escola Infantil  2.000 € 

d. Material didàctic i activitats Conservatori de Dansa 1.500 € 

e. Material didàctic i activitats Conservatori de Música 1.500 € 

 

 Aquestes partides es finançaran amb la rebaixa de les següent partides: 

 a. Senyalització vertical i horitzontal xarxa viària  - 2.000 € 

 b.  Treballs realitzats per altres empreses del grup de programes 338 

de Festes populars        - 10.000 € 

   

2. Completar en el pressupost de 2021 el 100% de les jornades del 

personal retallat. En el cas del Conservatori de Música: negociar amb el 

personal la seua situació i les seues aspiracions, sense descartar 

completar les jornades a la situació prèvia a les retallades de 2012. 

 

3. Afegir en el proper catàleg de personal la creació i dotació d'una 

plaça d'arqueologia. 

 

4. Tindre en compte, quan siga possible, la modificació de 

l'organigrama municipal perquè es puga destinar a temps total la plaça de 

tècnic adscrit a Normalització Lingüística i tinga dedicació exclusiva a 

aquesta tasca, i a més a més es dote amb personal administratiu de 

suport durant l'any 2020. 

 



5. Destinar en el pròxim any 2021 tot el que es puga per a foment 

d'ocupació, almenys 160.000 €. 

 

6. Compromís de l'Equip de Govern de donar prioritat a la finalització 

de l'Ermita de Sant Felip (valorada en 140.000 €) a l'hora de destinar 

noves inversions. 

 

7. Incorporar durant l'any 2020 la creació d'una partida al pressupost 

per a l'Orgue de Pedra amb una quantitat simbòlica. 

 

8. Compromís de l'Equip de Govern de treballar conjuntament 

perquè el Centre de Dia per a Menors comence a funcionar el més 

prompte possible. 

 

9. Estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de crear una partida de 

subvencions a l'Impost de Béns Immobles urbà o rural per a primera 

vivenda, atenent a criteris de renda i situació familiar i valor cadastral de 

l'habitatge, com fan uns altres ajuntaments propers (Elx, Petrer o La 

Nucia). 

 

10. Fer l'estudi de viabilitat tècnica i econòmica per a la construcció 

d'una rotonda en l'entrada de Novelda, entre l'Avinguda del Riu Vinalopó 

i el pont on comença la carretera de l'Estació i que propose també 

solucions de pacificació i millora del trànsit en l'Avinguda del Riu 

Vinalopó. 

 

11. Estudiar les necessitats bàsiques de material tècnic de l'Emissora 

Municipal Novelda Ràdio, per a dotar de millors mitjans materials per al 

desenvolupament de la feina tant al personal allí destinat com a les 

associacions i col·lectius que puguen fer-ne ús. 


