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Maig de 2018

Horari d'obertura: de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h / dijous de 17.00 a 19.00 h
Us presentem un nou número del Sellardet per a estar al dia de les principals novetats del vostre ajuntament

Actuacions realitzades en els últims mesos
-

Després de mesos d'espera, les gestions realitzades en Diputació i en la Generalitat van donar els
seus fruits i per fi s'han pogut realitzar amb èxit les obres de reparació del camí de l’Altura i del
camí de l’Alcàntera (Horta Lluny), seriosament danyats per les pluges de 2017.

-

Ja estan quasi finalitzades les obres de la piscina, que inaugurarem a la fi de juny. En els baixos de la
piscina s'han habilitat nous vestuaris amb dutxes, aseos i un gimnàs que començarà a funcionar a
l'estiu.

-

Convidem als veïns i veïnes al fet que visiten l'Ermita i contemplen les obres de consolidació i
millora del passeig i del recinte de l'ermita, tants anys abandonada i que presentava seriosos
problemes d'estabilitat, especialment després de les pluges de 2017. Les obres s'han realitzat amb
una ajuda de Diputació i una altra de la Generalitat Valenciana, a través del Servef.

-

Juntament a l’ermita, la brigada (Unitat de Prevenció de Riscos) ha realitzat una neteja a fons de la
rastrellera, retirant brossa, enderrocs i eliminant piteres mortes que s'acumulaven en l’aigüera.
També cal destacar la neteja i desbrosse del riu, entre el pont i la Font Major, amb resultats
excel·lents, que esperem convertir pròximament en una nova sendera associada a la Ruta de
l’Aigua.

-

S'han canviat els panells informatius de la Ruta de l’Aigua, danyats pel sol i l'aigua.

-

Per a prevenir nous danys per pluges, s'estan netejat totes les aigüeres del terme municipal
associades als principals camins i carreteres. També s'ha fet una neteja de la brossa acumulada als
voltants d'aquestes carreteres.

-

Aquest hivern s'han plantat nous arbres en el Carrer València i altres sectors. Destaquen les millores
realitzades en el jardí que connecta els carrers Om i Sant Xotxim i l'entrada del Grupo.

-

S'ha finalitzat la reforma d'un dels antics pisos dels mestres per al seu lloguer, preferiblement a
joves que vulguen venir a viure a Sella. En breu concretarem les bases per a optar a aquest lloguer.
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Principals subvencions concedides i sol·licitades
-

Ja estan realitzant els estudis tècnics per a la construcció del nou passeig de la Carretera Nova,
aprovat per la Diputació d'Alacant i que esperem que prompte siga una realitat. El passeig arribarà
fins a la connexió del Desvio amb la carretera.

-

Igualment, cap a estiu han de començar les obres d'adequació de la pista poliesportiva del Grupo i
de tot el recinte del col·legi, que serà renovat amb un nou ferm, noves reixes per a l’aigüera i
millores en el parc infantil del cole.

-

S'ha redactat el projecte per a la completa renovació del Consultori mèdic, en la qual cal destacar la
creació d'una nova sala per a observacions i nous serveis, esperem que la Generalitat es pronuncie
prompte.

-

Continuem a l'espera que la Diputació inicie les obres del “Projecte de condicionament del camí de
Benimantell”, aprovat a la fi de l'any passat. Des de l'ens provincial encara no han pogut concretar
l'inici de les obres, malgrat la insistència d'aquest Ajuntament.

-

Temporalment es vol habilitar en la peixateria un xicotet obrador municipal per a aquells
productors que vulguen elaborar productes agroalimentaris amb registre sanitari. La idea forma
part d'un projecte més ambiciós per a crear en la Casa del Metge un xicotet “viver d'empreses”
agroalimentàries, amb obrador i centre de distribució per a productors d'Aitana, aspirant així a una
ajuda de la Unió Europea per a desenvolupament rural. Esperem que aquest projecte tire endavant
i permeta atraure a Sella a gent jove i també ajude a que gent que ja està en el poble s'anime a
emprendre un nou negoci basat en productes de qualitat i de proximitat derivats de l'agricultura.

-

L'Ajuntament continua pendent de qualsevol ajuda que isca per a la contractació de personal. En els
últims mesos s'ha donat ocupació a 10 veïns de Sella i una de la Vila Joiosa, gràcies a les ajudes de la
Generalitat Valenciana, a través del SERVEF.

Sabies què?
-

Des de l'ajuntament volem manifestar la nostra disconformitat amb la nova Llei de Contractes de l'Estat, per
la qual el ministeri d'Hisenda obliga a realitzar un informe de supervisió de qualsevol contracte que a partir
d'ara facen els ajuntaments, incloent grans contractes com el de la brossa fins a xicotetes reparacions i obres
menors. En els xicotets ajuntaments com el nostre, sense a penes personal ni recursos, aquesta llei suposa
una nova trava administrativa que ralenteix qualsevol operació de compra o el pagament de serveis, per
menuts que siguen. Un nou obstacle per al funcionament de municipis rurals que ens afecta a tots els veïns.
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