
ACORD ENTRE ELS GRUPS MUNICIPALS COMPROMÍS I PSPV-PSOE PER AL PROJECTE DE 

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2022 DE L'AJUNTAMENT DE NOVELDA 

 

1. Fruit de les converses i negociacions entre l’Equip de Govern del PSPV-PSOE i el 

Grup Municipal Compromís es van crear i/o millorar partides als Projectes de 

Pressupost Municipal 2020  i 2021, que ara es continua millorant la seua dotació al 

Pressupost 2022: 

a. Actuacions en zones humides: s’inclouen a la partida general. S’estudiarà, 

prèvia comprovació de la titularitat, l’execució d’actuacions de millora al Barranc de la 

Moragel. 

b. Senyalització en camins rurals: es finalitzarà amb l’actuació iniciada l’any 2021. 

c. Material didàctic Escola Infantil, Dansa i Música: s’arriba a 3.000 euros per 

centre.   

d. Augmentar la dotació de les partides d’activitats educatives, de biblioteca i de 

normalització lingüística. 

 

2. Al pressupost de 2022 es continua amb la recuperació de les jornades del 

personal retallat, quedant únicament el cas del personal del Conservatori de Dansa, 

que recuperarà el 100% de la jornada durant 2022. 

 

3. S’acorda que en el moment siga possible la recuperació de la plaça 

d’arqueologia eliminada anys enrere, es cree la plaça i isca a concurs públic, en ares 

d’aplicar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. 

 

4. Igualment l’aposta per la recuperació de Patrimoni Històric-Artístic deu 

continuar sent una prioritat als propers anys. 

 

5. Al llarg de la Legislatura s’ha reforçat el departament de Normalització 

Lingüística format ara pel tècnic i una auxiliar administrativa, que comparteixen 

treballs de la Regidoria d'Educació. A més, per a 2022 s’augmentarà la partida de 

campanyes de Normalització Lingüística i quedarà dotada amb 6.000 euros. La 

transversalitat en la promoció del valencià s’assumeix per part de totes les regidories. 

 

6. Es potenciarà la música i actes de carrer en valencià, principalment al centre 

del poble. També les campanyes de foment de l’educació, esport, joventut, etc.; amb la 

difusió de material promocional i activitats didàctiques. 

 



7. L’Orgue de Pedra ja és 100% de titularitat municipal. Ara s’acorda invertir fons 

per a un informe extern i independent que analitze la situació del Santuari abans que 

es puguen demanar subvencions que facen viable la finalització de la seua construcció. 

 

8. Respecte a l’Emissora Municipal Novelda Ràdio, en el cas que es faça licitació 

pública del dial -sempre que siga possible tècnicament i legal- es marcarà com a 

condicionants el foment de la nostra llengua, la participació política regulada i el 

foment de la participació ciutadana. Respecte als mitjans de comunicació conveniats, 

es mantindrà un equilibri proporcional de participació de tots els grups municipals. 

 

9. Al Pressupost 2022 es millora la dotació per la millora de les instal·lacions 

esportives, el manteniment i millora dels centres educatius, acordant estudiar i 

projectar les millores que siguen necessàries a l’Escoleta Infantil Ramona Simón 

(possibilitat de menjador escolar, possibles necessitats d'adaptació d'aules de 2 a 1 

anys,...), activitats educatives, o l’aposta per l’activitat cultural i juvenil. 

 

10. Executar durant 2022 el projecte per a la finalització de l’Ermita de Sant Felip 

tant siga amb el remanent 2021 com amb fons europeus; buscar finançament per a 

l’execució del projecte de Millora del Riu Vinalopó, que inclou la millora urbanística de 

la rotonda Bancal Fondo i pacificació del trànsit a l’Avinguda del Riu Vinalopó, i 

continuar amb l'aposta d’actuacions de millora energètica com la instal·lació de 

plaques solars a edificis municipals. 

 

11. Respecte de la candidatura de Novelda-Montfort per a acollir el Port Sec, es 

mantindrà informats les i els portaveus municipals per part de l’Alcalde de forma 

periòdica a les reunions de la Junta de Portaveus. 

 

12. Respecte al destí de la liquidació del Pressupost 2021, s’acorda realitzar una 

reunió prèvia entre l’Equip de Govern i el Grup Compromís per a compartir informació i 

tractar les possibles inversions a executar a banda de les ja  programades. 

 

13. Es prioritzarà la sol·licitud a Conselleria de la dotació per a la realització del 

projecte i habilitació de l’espai per al futur Centre de Dia per a Menors de Novelda. 

 

14. Es continuarà amb el reforç d’ajudes a famílies en situació de vulnerabilitat 

(amb Prestacions Econòmiques Individualitzades), especialment davant situacions 

sobrevingudes. 

 

Novelda, novembre de 2021 
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