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Horari d'obertura: de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h / dijous de 17.00 a 19.00 h

Sobre l'anunci de tancament de l'oficina del Banc Sabadell
Des que se'ns va anunciar la intenció de tancar l'oficina del Sabadell de Sella, junt amb altres 125 oficines més (entre
les quals trobem les de Relleu, Orxeta, Aigües o Tàrbena), hem fet moltes gestions per a intentar que el banc
reconsiderara la decisió. El 27 de març hi va haver una assemblea oberta al poble en què es va llegir el text de la
moció presentada al plenari del dijous següent i que va ser aprovada per unanimitat de tots els regidors. També es va
començar una campanya que arreplegava firmes que s'han adjuntat a la moció juntament amb escrits de les
associacions de Jubilats i de les Ames de Casa. La premsa ja s'ha fet ressò de la mobilització de tot el poble de Sella
davant d'esta injusta decisió.
Finalment, gràcies a l'impacte que ha tingut un escrit de la nostra veïna Amparo Alemany Climent, el president del
NEM Sabadell (Nucli Estable d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell) i d'AIVCAM (Associació d'Impositors
Valencians de la CAM), Víctor Baeta Subias, va fer una petició a la Junta d'accionistes del Banc Sabadell del 30 de
març perquè es reconsiderara el tancament de l'oficina de Sella. Des d'ací, volem agrair a Amparo i al senyor Baeta la
sensibilitat amb la situació. A més, el divendres 7 d'abril, l'alcaldessa es va reunir personalment amb el director
regional Carlos Vilches per tal de traslladar-li el malestar del poble i de mirar de trobar solucions.
D'altra banda, s'ha aconseguit que l'oficina de Cajamar amplie l'horari d'obertura els dimecres de 8.30 a 14.00 h a
partir del 2 de maig. Així, obri un dia de mercat. També obrirà els dijous de 8.30 a 11.00 h.
Text de la moció aprovada per unanimitat al plenari municipal del 30 de març de 2017 que s'ha enviat al director
regional del banc juntament amb les firmes arreplegades i els escrits de les associacions.
El passat 16 de març vam rebre a l'ajuntament la visita del director de l'oficina del Banc Sabadell a Finestrat, a la qual pertany
l'oficina de Sella situada a la plaça Major núm. 10. En esta visita, de manera verbal se'ns va comunicar que a partir del 20 de maig deixarien
d'oferir servei al nostre poble.
Al nostre municipi, esta desagradable notícia suposa la desaparició d'un servei financer vital i de gran importància per a veïns i
empresaris. Des dels anys cinquanta i fins ara, Sella ha comptat sempre amb sucursals que han donat resposta i un servei directe als clients
davant les necessitats econòmiques i financeres que els sorgien. Així, la que en primer lloc va ser Caja del Sureste, Caja de Ahorros de Alicante
y Murcia i després Caja Mediterráneo, han estat presents a Sella. El Banc Sabadell va adquirir al 2011 l'entitat CAM en uns moments de molta
incertesa i complexitat i va assumir el fet que implicava dirigir una caixa d'estalvis compromesa socialment que, a més, estava implantada en
tots els pobles de la província d'Alacant. I ja en eixos moments, el Banc Sabadell va anunciar que reduiria els dies d'atenció al públic a tres, que
després en foren dos.
Però ningú podia pensar que esta reducció implicaria un tancament total i abandonar els seus clients que, per cert, també són
ciutadans. El tancament de l'oficina del Banc Sabadell de Sella perjudicarà en gran mesura la població del municipi. En primer lloc, la gent de
més edat perquè no fa servir les noves tecnologies i no pot desplaçar-se a les entitats financeres d'altres pobles per tal de tramitar i fer les
gestions bancàries. I en segon lloc, perquè l'actual oficina presta un servei indispensable per a les operacions financeres d'associacions,
comerços i empreses, així com per a l'ajuntament mateix.
Després de la notícia, la major part dels clients han manifestat que es veuran obligats a cancel·lar els comptes bancaris i altres
productes financers que tinguen a l'entitat per tal de traslladar-los a una altra que done un servei i una atenció millors. De la mateixa manera,
l'ajuntament es veurà forçosament abocat a seguir el mateix procediment, lamentant profundament haver de trencar una relació que fins ara
ha sigut satisfactòria i productiva per a les dos parts.
Fins ara, no hi ha hagut una certificació formal amb una relació mínima dels motius que justifiquen el tancament. A més, fins el que
sabem, des del punt de vista econòmic, l'oficina de Sella es perfectament viable en el seu sistema actual: amb un local en propietat del banc,
amb només dos dies d'obertura setmanals i amb dependència administrativa de l'oficina de Finestrat.
Per totes estes raons, el plenari municipal, amb el suport de les associacions i els veïns del municipi, recolzat amb les firmes que ens
han presentat, manifesta la disconformitat per la decisió adoptada pel Banc Sabadell i desitja que es reconsidere el tancament de l'oficina. A
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més, demana que s'atenga la falta d'informació en què ens trobem amb una reunió que ens permeta conéixer les raons i les característiques
de l'operació que es pretén dur a terme.
De la mateixa manera, volem informar que es comunicarà el tancament de l'oficina a la Diputació d'Alacant i a la Generalitat
Valenciana per tal que estiguen al cas dels perjudicis que patiran els nostres veïns.

Actualitat municipal
 Continuen les reparacions dels danys provocats per les pluges de gener i març. S'està actuant sobre les carreteres afectades
i sobre els murs dels carrers Sant Xotxim-L'Om, València, etc. S'han realitzat nombrosos informes de danys i s'ha sol·licitat
ajuda tant a la Diputació com a la Generalitat a través de la Direcció General d'Emergències. Esperem que es resolguen
prompte les ajudes per tal de continuar amb les obres de rehabilitació i reconstrucció dels camins afectats per les pluges.

 Projectes endarrerits: diversos avatars polítics i financers a la Diputació estar retardant l'inici de desenes de projectes d'obres
i serveis per tota la Provincia. A Sella, s'ha vist afectada la rehabilitació de la Costereta del Cor, dels carrers Sant Antoni i
L'Om i de la Plaça L'Era, concedida al 2015, i també les obres de reforma de la piscina municipal, la qual cosa obligarà a
obrir-la tal com està el pròxim estiu.

 Nova empresa d'arreplega de brossa. Fa sis mesos que una nova empresa arreplega la brossa. Cal recordar que abans féiem
la recollida de la brossa amb Relleu fent servir dos camions vells prestats per la Vila que s'avariaven sovint i que implicav en
uns costos molt elevats de reparació, assegurança i combustible, a banda de la pèrdua de jornada laboral dels nostres operaris
municipals. La nova contracta no ha implicat cap canvi en l'arreplega interna de la brossa amb les bosses, per això, volem
recordar a tots la importància del reciclatge perquè a més fa reduir el pes dels nostres residus i permet mantindre un dels
tributs de brossa més baixos de la comarca.

 Altres ajudes de la Diputació: hem aprovat un 'Pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones' que ens permetre acollir-nos a noves
subvencions; hem firmat un conveni perquè la Diputació mateix redacte la fase inicial del Pla General d'Ordenació Urbana; s'ha
reconstruït una part del mur que sosté el Turrumpero, etc.

 Per part de la Generalitat, s'ha aconseguit una contractació en pràctiques per a jóvens desocupats per a fer tasques administratives
durant sis mesos i també dos places d'operari que van treballar entre l'1 de desembre i el 18 de març.
S'ha renovat part de la cartelleria i de la senyalització turística del poble.

 Durant els últims mesos hem estat treballant en la formació del Grup d'Acció Local Rural Muntanya d'Alacant, una de les
candidatures preseleccionades dins del programa LEADER-PDR de la Unió Europea. Esperem que el procés acabe de manera
satisfactòria i les iniciatives econòmiques que isquen a Sella puguen optar a les ajudes europees.

 A través d'un concurs públic, s'ha llogat un pis 'dels mestres' a dos parelles jóvens que s'han convertit en nous veïns de Sella. Al 2016
vam aconseguir superar la xifra de 600 habitants censats (620 al començament de 2017).

 Continuen les tasques d'adequació de la Biblioteca municipal en la qual podem gaudir d'un escenari reduït que ja ha servit per a uns
quants actes culturals: presentació de llibres, congressos, jornades d'estudis, monòlegs...

 El 26 de desembre de 2016 l'Ajuntament va nomenar filla predilecta de Sella la senyora Natividad Martínez Llorens en
reconeixement a la seua tasca de difusió de la nostra història. Va ser un acte senzill i emotiu per a esta dona de 101 anys que
ha escrit dos llibres sobre Sella.

 Durant estos mesos, l'activitat cultural a Sella ha sigut frenètica (agermanaments culturals, presentacions de llibres, monòlegs,
conferències, concerts…) i tot gràcies a associacions com Tastaolletes, la Unió Musical l’Aurora, la Rondalla de Sella, el Club de
Pilota Sella o la Comissió de Festes 2017. Gràcies a totes,

Entre tots aconseguim que Sella siga un poble més viu!

www.sella.es
Segueix el teu Ajuntament!
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