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

MUNICIPALS 2021 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 les següents partides al Projecte de Pressupost 

Municipal 2020  i ara es milloren en el Pressupost 2021: 

a. Actuacions en zones humides   10.000 € 

b. Senyalització en camins rurals   3.000 € 

c. Material didàctic Escola Infantil   2.000 € 

d. Material didàctic Conservatori de Dansa 2.000 € 

e. Material didàctic Conservatori de Música 2.000 € 

 

2. Al pressupost de 2021 es continua amb la recuperació de les jornades del personal 

retallat, com és el cas del personal de biblioteca o personal de neteja municipal. Es 

manté el compromís de recuperar el 100% de les jornades al Conservatori de Dansa 

durant la legislatura. 

 

3. Continuar treballant per a recuperar el més aviat possible la plaça d’arqueologia 

eliminada anys enrere. Independentment de l’acord, l’opinió de Compromís és i serà que 

es cree la plaça i isca a concurs públic, en ares d’aplicar els principis d’igualtat, mèrit i 

capacitat. 

 

4. Al llarg de 2020 s’ha reforçat el departament de Normalització Lingüística format ara pel 

tècnic i una auxiliar administrativa. A més, per a 2021 s’augmentarà un 50% la partida 

de campanyes de Normalització Lingüística respecte a 2020 i quedarà  dotada amb 4.500 

euros. 

 

5. Augment del 75% en la partida de foment d’ocupació respecte a 2020 que quedarà al 

Pressupost 2021 dotada amb 210.000 €. 

 

6. Acceptar la donació de la Fundació El So de la Pedra, perquè l’Orgue de Pedra siga 100% 

de titularitat municipal i es puguen demanar subvencions que facen viable la finalització 

de la seua construcció. 

 

7. Incorporar al Pressupost dotació suficient per a poder recolzar els sectors econòmics de 

la població davant la crisis de la Covid-19, amb una nova edició del Pla Reactivem 

Novelda dotada inicialment amb 100.000 €, amb la possibilitat d’ampliació a partir 

d’altres partides de despesa si la situació ho requereix, com s’ha fet en 2020. 



 

8. Al Pressupost 2021 es millora la dotació per a polítiques claus per a Compromís com la 

millora de les instal·lacions esportives, els centres educatius mitjançant el Pla Edificant 

o l´aposta per la activitat cultural i juvenil. 

 

9. Realitzar durant 2021 els projectes per a la finalització de l’Ermita de Sant Felip, la 

construcció de la rotonda Bancal Fondo i pacificació del trànsit a l’Avinguda del Riu 

Vinalopó, o d´altres com la instal·lació de plaques solars a edificis municipals. 

 

10. Si la liquidació del Pressupost 2020 resulta positiva, destinar el 50% del romanent de 

tresoreria a amortitzar deute i l’altre 50% a inversions financerament sostenibles que 

seran consensuades prioritzant, en aquest ordre, l’Ermita de Sant Felip i la rotonda 

esmentada abans. 

 

11. Es prioritzarà la realització del projecte i habilitació de l’espai per al futur Centre de Dia 

per a Menors de Novelda quan es convoque el Pla d’Infraestructures de la Conselleria 

d’Igualtat i Polítiques Inclusives. 

 

12. Creació i dotació amb 10.000 € de la partida d’estudis i treballs per a la implantació de 

replega orgànica, per a definir com ha de ser la replega de la brossa a partir de maig de 

2022, quan finalitze el contracte amb l’empresa concessionària actual. 

 

13. Atesa la difícil situació econòmica ocasionada per la pandèmia, es reforçarà la dotació 

d’ajudes a famílies en situació de vulnerabilitat (amb Prestacions Econòmiques 

Individualitzades), especialment davant situacions sobrevingudes.  

 

Novelda, 23 de novembre de 2020 
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