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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

En finalitzar l'any 2017, en aquesta nova edició del nostre Butlletí us presentem l'actualitat municipal més rellevant,
amb la finalitat de que tots els veïns de Sella estigueu al tant de l'activitat del vostre ajuntament.

Danys por les pluges de 2017
-

La Diputació d'Alacant ha aprovat el “Projecte de condicionament del camí de Benimantell” que consisteix en
la reparació de la carretera del barranc de l’Arc. des de Sella fins a aquesta població. Segons ens informen el
projecte està en fase de licitació, però desconeixem quan s'iniciaran les obres. És una obra important,
esperem que comence ràpid i no es demore massa la seua execució ja que la carretera es troba en mal estat.

-

No obstant açò l'ajuntament ha enviat recentment una màquina i un camió per a continuar amb les faenes
de neteja de ribassos, talussos i aigüeres, amb la retirada de pedra i terra. S'ha treballat en els camins de
l’Arc i l’Ombria.

-

En el camí de l’Alcantera s'han fet, també a càrrec de les arques municipals, les obres en el col·lector de
l'Horta Lluny, que s’havia enfonsat i posava en perill l'estabilitat de la carretera. Al gener està prevista la
segona fase d'obres amb la reparació d'un tram de marge del camí, poc abans d'arribar al Pont de
l’Alcantera.

-

Un altre camí seriosament danyat és l’Altura. Tècnica i econòmicament la seua reparació és molt costosa pel
que ens veiem obligats a escometre reparacions puntuals en les zones més danyades. A l'inici de l'any està
previst que comencen les obres.

-

Les obres que s'han executat totalment -amb l'ajuda de la Diputació- han sigut les de l'Ermita, tant en la
muralla com en el camí del calvari, reparant-se diverses solsides de gran tamany i part de la muralla del
castell. Afortunadament, tot va estar a punt per a les festes de Santa Bàrbara.

Empleament
-

L'ajuntament ha aconseguit tres llocs de treball en els programes del SERVEF i Sistema Nacional de Garantia
Juvenil per a joves menors de 30 anys. S'ha contractat dos operaris de manteniment i una administrativa.

-

També s'ha aconseguit dues places d'operari mitjançant el programa ENCORP i en breu s'adjudicaran noves
places per al programa EPAMER, tot açò a través del SERVEF.

Obres en marxa
-

Continuen les obres de restauració de la piscina municipal i vestuaris. Les obres consisteixen en el canvi de
tot el sistema de tuberies, maquinària i la impermeabilització del got i la terrassa amb la finalitat d'evitar les
importants fugides d'aigua que patia la piscina. El recinte estava molt deteriorat pel pas dels anys i la
humitat acumulada i amb aquestes obres la piscina quedarà com a nova.
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-

S'han escomès les últimes obres del Trinquet dels Saleres, amb la pintura de l'interior del recinte i la millora
dels accessos, adaptant-ho a persones amb mobilitat reduïda i eliminant els enderrocs i brossa allí
acumulada.

-

En breu començaran les obres de neteja de part de la vegetació del riu. Començarem en el tram que va entre
el Pont fins a la Font Major. Les obres compten amb el beneplàcit de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
i s'efectuaran per part d'una empresa especialitzada.

-

Al setembre van acabar les obres de la Costereta del Cor, carrers Om, Sant Antoni i Plaça l’Era. Es va aprofitar
també per a acabar un tram del carrer Sant Xotxim que quedava per fer, juntament amb el reasfaltat d'un
sector de la plaça i la millora de l'entorn dels arbres. Van ser diversos mesos d'obres i volem agrair als veïns
la seua paciència i comprensió.

Novetats
-

S'ha aprovat una subvenció per a la millora de la pista poliesportiva del Grupo, amb un nou ferm
especialitzat per a pistes esportives. S'aprofitaran les obres per a millorar el ferm de tot el recinte escolar.
Esperem que la licitació i execució de les obres, que són a càrrec de la Diputació, no es retarden massa.

-

En el ple extraordinari del passat 4 de desembre es van aprovar per unanimitat els pressupostos per a
l'exercici 2018, que ascendeixen a 503.000 euros. Açò suposa un increment de tan sol un 2.03 % respecte al
de l'any 2017, ja que la “Ley de Gasto” del Ministeri d'Hisenda no permet incrementar les despeses i per tant
fer ús dels nostres estalvis. Una situació injusta per a pobles xicotets com Sella, que a més no tenen deute
alguna i genera tot els anys superàvit.

-

Al novembre obrim al públic la Biblioteca, que a partir d'ara portarà el nom del prestigiós bibliotecari de Sella
José Ibáñez Cerdà. El seu horari, de moment, és de 17:00 a 19:00, els dilluns i dijous. Disposa d'ordinadors
portàtils i connexió wi-fi. Volem agrair a l'equip de voluntaris que ens ajudaren a ordenar de nou els llibres i
posar a punt la biblioteca.

-

Després de proclamar-se campió del món en el mundial de Pilota celebrat a Colòmbia, el capità de la selecció
Pablo Vidal va ser rebut per la corporació municipal, familiars i amics, signat en el Llibre d'Or de
l'ajuntament. Enhorabona Pablo de Sella!

-

El 16 de desembre l'alcaldessa acudirà en nom de l'ajuntament a la manifestació al Castell de Guadalest
contra algunes mesures adoptades contra la Xylella. Seguim molt pendents de l'evolució d'aquesta malaltia.

Una Plaça per a tots
-

Entre novembre i desembre es va dur a terme un procés de participació ciutadana per a decidir què millores
necessita la Plaça Major. Els participants van destacar la necessitat de regular el tràfic i l'aparcament, així
com fer compatible la festa i el soroll que es genera en el carrer amb el descans dels veïns que viuen allí.
També es van donar idees per a una futura reforma de l'entorn de la plaça. Podeu veure els resultats del
procés en la web de l'ajuntament. Gràcies a tots els que vau acudir a donar la vostra opinió.

L’AJUNTAMENT US DESSITJA
BONES FESTES I UN 2018 PLE DE
SALUT I PROJECTES!
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www.sella.es
Segueix el teu Ajuntament!

