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Horari d’obertura de l’Ajuntament: de dilluns a divendres de 8 a 15 h i la vesprada de dijous de 17 a 20 h

Ple ordinari
El passat 14 de gener celebràrem el primer
ple ordinari de l’any 2016 en què
decidírem els següents punts més
importants:
 Es va aprovar la sol·licitud d’una
subvenció per a arreglar un tram del
ferm del camí cap al barranc de l’Arc.
 Es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament
de Sella a la Xarxa Stop Pobresa
Energètica de la Conselleria de Benestar
Social.
 Ho

podeu escoltar íntegrament en
Cabiló Ràdio

REUNIONS AMB LA DIPUTACIÓ
En les darreres setmanes hem mantingut
reunions amb el diputat d’Arquitectura i
Infraestructures en Alacant. El passat 17
de febrer ens va visitar el diputat de Medi
Ambient, que va tindre l’oportunitat de
visitar el passeig de l’Ermita. I, finalment,
l’alcaldessa mantingué una reunió amb el
president de la Diputació el passat 22 de
febrer. L’objectiu de les reunions és
plantejar alguna de les principals
necessitats que té el poble en matèria de
plantejament i infraestructures. De la
mateixa manera, hem mantingut reunions
de treball amb l’alcalde d’Orxeta i amb
l’alcalde de La Vila, plantejant futures
col·laboracions entre municipis.

Actualitat municipal
 Reobertura del Col·legi. Després de les reformes oportunes, per fi els
nostres escolars han tornat a l’edifici del col·legi després de les vacances
de Nadal. Ara s’estan realitzant les obres necessàries per a poder reobrir la
biblioteca municipal. També, hem escomés unes obres en l’entrada de
l’escola a causa del trencament d’una canonada per les arrels dels arbres
pròxims, per la qual cosa es va decidir tallar aquest pi, per evitar nous
danys futurs.

 Al novembre realitzàrem un taller de decoració de Nadal amb material
reciclat. Aquesta decoració va ser senzilla i original però digna d’un
reportatge en el diari Información i en altres mitjans de comunicació.
També s’aconseguiren gratuïtament uns llums nadalencs.

 S’ha signat el conveni del Camí del Peix entre els ajuntaments d’Alcoi,
Penàguila, Benifallim, La Torre de les Maçanes, Sella, Relleu, Orxeta i La
Vila Joiosa. El seu objectiu és crear un nou producte de senderisme que
servisca d’atractiu turístic i és una nova oportunitat per a promocionar el
nostre poble, tal com ho vam veure en la marxa romana.

 Des de la regidoria de festes s’ha impulsat un grup de treball per a rellançar
el projecte de creació d’una Junta Festera, formada per representants de
les barraques i de la Comissió de Festes.

 Quant al funcionament intern de l’Ajuntament, hem hagut de renovar
els equipaments informàtics i hem instal·lat una porta en la pujada de
l’escala per a estalviar energia (calefacció i aire condicionat) i aïllar el
soroll. Per altra banda, també hem aconseguit en aquests huit mesos reduir
la factura del telèfon quasi a la meitat. I hem revisat i canviat extintors dels
edificis públics, la major part dels quals caducats des de l’any 2011.

 L’obra del Col·lector és molt important per a Sella. Respecte al projecte
inicial, hem aconseguit que no es talle la carretera, traient el col·lector pel
terraplè de la corba, estalviant costos i aconseguint per part de l’empresa
una instal·lació nova d’aigua des de les bombes fins a l’encreuament del
desvio. Quan finalitze, es podrà eliminar l’estació de bombeig localitzada
en el c/ Secanet, estalviant energia, diners (mantenim una línea de telèfon
mòbil per a açò) i les molestes olors que provoca.
Gràcies a tots els veïns per la paciència.
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Neteja de depòsits d’aigua. Durant dues setmanes s’ha dut a terme la
neteja dels depòsits d’aigua potable, incloent les de les bombes
elevadores del Grupo. Ha sigut una operació molt treballosa que hauria
d’haver-se fet fa molts anys, però gràcies a la coordinació dels nostres
operaris i de José Antonio Soler (El Ferrer) hem aconseguit causar les
mínimes molèsties a la població, que quasi com se n’ha adonat del
procediment.
S’han iniciat les obres per a la rehabilitació del parc del Bolillo. S’han
eliminat els eucaliptus perquè estaven quasi secs i malalts, les arrels
estaven alçant el ferm del carrer i provocant embossaments constants en
el desaigüe, a més, suposaven un perill per estar prop de l’estesa
elèctrica. Prompte seran substituïts per altres arbres, juntament amb
noves instal·lacions que esperem que milloren l’aspecte d’aquesta zona
del poble tan abandonada durant els darrers anys.
S’ha instal·lat una nova il·luminació en el tram urbà de la carretera (des
de l’hort de Catalí fins a la Piscina). Es tracta de llums Led que
permeten estalviar energia i milloren sensiblement la il·luminació dels
carrers Avinguda l’EVA nº 5, carretera d’Alcoi i l’entrada a Sella.
Igualment, s’han instal·lat tres focus de baix consum per a millorar la
il·luminació de la Plaça Major. Els focus són provisionals fins que
puguem escometre una millora dels fanals de la plaça ja que s’han posat
per la poca llum que hi havia en aquest carrer tan cèntric. Per últim, el
campanar també ha sigut il·luminat i s’ha millorat així la imatge
nocturna de la població.

Estem d’enhorabona....
Com ja hem fet a Facebook, l’Ajuntament vol
felicitar a Natividad Martínez pel seu centenari
i unir-se a les celebracions que, des de diverses
associacions, s’han realitzat en homenatge
d’aquesta dona tan especial per a Sella.
Enhorabona a la Comissió de Festes 2016 pel
treball dut a terme durant les festes nadalenques
i la resta d’esdeveniments que s’han realitzat
en aquests mesos. Ara toca preparar la Fira de
Mostres, en la qual ja estem tots treballant.
L’escola de Pilota de Sella ha desenvolupat un
paper molt rellevant en els JECV d’aquest any,
amb les finals en Massamagrell. Hem de
felicitar

els

seus

jugadors,

monitors

i,

especialment, a Toni Bou, campió autonòmic
de Frontó, en la categoria cadet.

www.sella.es

¿Sabies què?...

Segueix el teu Ajuntament!

Els pressupostos municipals suposen la planificació econòmica de
l’ajuntament per al següent any. Es tracta d’una estimació, ja que no
es contemplen les subvencions que estan pendents d’aprovació ni les
despeses extraordinàries que poden haver-hi durant el període
d’aplicació. Per a la seua elaboració ens hem basat en les despeses
d’anys anteriors i s’han incrementat algunes partides, com la referida
a Cultura. Per a la seua definitiva aprovació, els pressupostos deuen
passar rigorosos filtres en el ministeri d’Economia, que controla les
depeses previstes.
Ací us deixem el desglossament disponible en el nou portal de
Transparència de la web municipal, que poc a poc complimentarem
amb noves dades. Per a una informació més precisa, podeu acudir a
l’ajuntament o concertar una cita amb l’equip de govern.

La neteja és cosa de tots: compte amb els gossos i no
oblideu deixar la brossa en alt o en poals tancats. També recordar-vos que en el desvio trobareu els contenidors de
reciclatge d’oli (dipositar en botelles ben tapades) i roba, juntament amb els de paper, vidre i plàstic. Pel bé de tots
mantinguem net el nostre poble.
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