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El principal problema que pateixen els cre-
villentins és l’atur, que afecta especialment als 
joves i als aturats de llarga durada majors de 
50 anys. És per tant, imprescindible intentar 
generar oportunitats des de tots els àmbits i de 
la forma més coordinada possible entre l’Ajun-
tament i les empreses del sector privat.

PROPOSTES:
• Impulsar i modernitzar els programes de 
formació, d’ocupació i de col·laboració amb 
la Conselleria d’Economia: programes com 
”Avalem Joves”, “Avalem Experiència”...

• Dinamització de les borses d’ocupació de 
l’Ajuntament i creació d’un Reglament per al 
seu funcionament.

• Impulsar i expandir l’acabada de crear OGIC 
(Oficina de Gestió Industrial de Crevillent) 
com a referent d’informació, diagnòstic i re-
cepció de propostes de tots els sectors eco-
nòmics i comercials de Crevillent i compliment 
dels seus objectius i propostes :

• Creació d’una pàgina web pròpia de l’OGIC 
amb el suport de totes les àrees de l’Ajun-
tament per a la seua visibilitat i la seua di-
fusió. 

• Assessorament en convenis de col·labo-
ració entre empreses i nous emprenedors 
amb base per a l’augment de la innovació.

• Orientació i comunicació tècnica i adminis-
trativa personalitzada a emprenedors i em-
presaris en matèria d’ajudes i subvencions 
al foment de l’ocupació, indústria, promoció 
econòmica i desenvolupament local.

• Comunicació directa amb organismes com-
petents en cursos formatius específics per 
a cada empresa.

• Borsa de treball especialitzada en el sector 
industrial.

• Impulsar la creació d’un Gabinet emprene-
dor-empresari (espai de l’emprenedor). 

• Creació i manteniment d’un cens d’immo-
bles inactius per a la seua disponibilitat em-
presarial.

• Assessorament per al desenvolupament 
de projectes d’inversió en publicitat, per a 
la potenciació dels sectors industrials, en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Crevi-
llent.

• Assessorament per a la realització d’es-
pais promocionals, que impulsen la marca 
de Crevillent, en col·laboració amb l’Ajunta-
ment.

• Foment i difusió d’activitats per a la promo-
ció de la indústria.

• Informació sobre les certificacions i incen-
tius fiscals en matèria d’I+D+I, medi ambi-
ent, etc.

• Serveis d’informació en matèria de projec-
tes i consultoria.

• Atenció individualitzada a empreses en 
gestió municipal.

• Ajuda per a la simplificació i agilització dels 
tràmits i permisos municipals amb l’Ajunta-
ment.

• Assessorament per a la creació de model 
de gestió intern dels polígons industrials 
segons la llei 14/2018 de juny, de gestió, 
modernització i promoció de les àrees in-
dustrials.

• El desenvolupament del Pla Estratègic Indus-
trial ha de ser prioritari per a reactivar l’activitat 
econòmica de tots els sectors. Dins d’aquest 
desenvolupament, la planificació i la moder-
nització dels nostres polígons industrials re-
sulta imprescindible. 

• Crear un Programa d’atracció de noves em-
preses per a la generació d’ocupació.

Espanya és un dels països líders en turisme, 
i una de les fonts d’ingressos més importants 
del nostre país. Crevillent té molt potencial com 
a municipi turístic i abasta diversos atractius 
turístics com pot ser el turisme cultural, amb 
5 museus, el turisme esportiu, amb diverses 
proves esportives, el turisme mediambiental, 
amb la Serra de Crevillent i els seus jaciments 
arqueològics i el Parc Natural El Fondo; turis-
me gastronòmic, amb els nostres plats típics i 

CREVILLENT D’OPORTUNITATS ECONÒMIQUES

   Ocupació i model econòmic

   Turisme
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les nostres coques i el turisme industrial, amb 
les fàbriques de catifes. I a tot això, cal afegir-li 
nostres dues festes d’Interés Turístic Internaci-
onal i les festes i romeries dels nostres barris. 
Com hem vist, tenim molts recursos, però poc 
explotats, recursos que donarien una font im-
portant d’ingressos al nostre municipi.
PROPOSTES:
• Crear l’oficina de turisme municipal amb 
la plaça de tècnic de turisme amb titulació i 
idiomes.

• Posar punts d’Informació Turística en punts 
clau amb més afluència de turistes, amb per-
sones que ajuden als visitants i fomenten les 
visites.

• Creació del Museu Etnogràfic i de la Catifa.
• Creació d’un museu en una casa cova, per a 
recrear la forma de vida dels nostres avant-
passats.

• Rehabilitació del barri antic, Vila Vella.
• Visites guiades als museus i ampliació dels 
horaris.

• Impulsar la rehabilitació del campanar de l’es-
glésia vella, per a visita guiada.

• Turisme industrial, visites guiades a fàbriques 
de catifes.

• Senyalitzar i realitzar fullets amb tots els re-
correguts de senderisme i rutes BTT que te-
nim en la xarxa d’itineraris de la Serra.

• Senyalitzar i realitzar visites guiades als jaci-
ments arqueològics més importants del muni-
cipi.

• Fomentar la creació d’empreses dedicades al 
turisme, per a realitzar rutes a cavall, escala-
da, pesca sense mort en tolles del Fondo o el 
pantà de Crevillent. 

• Visites guiades al Parc Natural del Fondo, per 
a xiquets i majors.

• Turisme ornitològic, vista d’ocells en el Fondo.
• Promoure una xarxa d’allotjaments rurals, als 
voltants del Parc Natural del Fondo, San Fe-
lipe, El Realengo, Barri de l’Estació i Serra de 
Crevillent.

• Augmentar el pressupost per a reactivar els 
museus i fer-los més atractius per al públic, 
organitzant visites guiades per aquests. Im-
pulsar el Consell de Museus.

• Promoure el turisme actiu i el turisme en la 
naturalesa, organitzant excursions i rutes per 
la Serra de Crevillent.

• Augmentar els pressupostos i els actes que 
es realitzen en festes per a fer-les molt més 
atractives i que acudisquen més turistes.

• Promoure el turisme etnogràfic per a donar a 
conèixer els costums, la cultura, la gastrono-
mia i la vida crevillentina.

• Fomentar el turisme esportiu realitzant i pro-
mocionant activitats en les nostres instal·la-
cions, en la nostra magnífica Serra i incloent 
també activitats ja consolidades com la Sant 
Silvestre Crevillentina.

• Realitzar més activitats culturals com a con-
certs, teatres, etc.

• Modernitzar la Web de Turisme i crear una 
marca pròpia.

Amb la instal·lació del càmping internacional 
el Marjal, Crevillent és el segon municipi amb 
més pernoctacions de la província d’Alacant. 
Per damunt de ciutats com Elx i fins i tot més 
que la mateixa Alacant, només ens supera Be-
nidorm. Crevillent té una mitjana anual de més 
de 1.200 persones per nit. Aquestes persones 
podrien ser un gran potencial per als nostres 
comerços si els facilitàrem l’accés al nostre 
poble, ja que molts d’ells són estrangers que 
viatgen en autocaravanes.
  PROPOSTES : 
• Estudi de viabilitat per a la implantació d’un 
autobús urbà que connecte les pedanies, el 
càmping el Marjal i el nucli urbà de Crevillent, 
perquè més persones puguen vindre a com-
prar, còmodament, als nostres comerços.

• Crear noves places d’aparcament en solars 
buits i endreçar les actuals.

• Crear la zona blava gratuïta, en les zones de 
més afluència comercial.

• Modernitzar el mercat amb millor accessibili-
tat, eliminació de l’amiant, modernització dels 
llocs, nous horaris i serveis, com podrien ser 
la restauració.

• Realitzar fires anuals de comerç, organitza-
des per l’Ajuntament, en col·laboració amb 
l’associació de comerciants.

   Comerç
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• Realitzar campanyes publicitàries a tots els 
nivells de Crevillent la ciutat de la catifa. I 
col·locació de dues tanques publicitàries en 
l’autovia, al pas pel municipi.

• Realitzar cursos de formació per a comerci-
ants, com poden ser de màrqueting, marxan-
datge, escaparatisme, idiomes, tècniques de 
vendes, atenció al client, informàtica, compta-
bilitat, gestió, etc.

• Amb la construcció del nou teatre Chapí, 
s’obri una nova possibilitat d’atracció al co-
merç, amb una rica oferta cultural es podrà 
realitzar festivals de música i cant, teatre etc.., 
que atraurà visitants d’altres municipis i turis-
tes dels càmpings, ampliant la possibilitat de 
menjar o sopar en els restaurants del munici-
pi. Un altre potencial del nostre poble és el tu-
risme esportiu que aquesta per explotar com 
poden ser, la Sant Silvestre, les carreres de 
muntanya, les carreres de BBT, o la carrera 
de motocròs internacional, proves esportives 
que atrauen moltes persones d’altres munici-
pis i fins i tot d’altres països.

• Subvencionar l’adequació de les cartes dels 
restaurants en altres idiomes.

• Consensuar entre l’Ajuntament i els organit-
zadors de les proves esportives i l’associa-
ció de comerciants, dates de les proves amb 
obertura de comerços i marxandatge.

• Preparar packs d’allotjament i restauració, el 
dia abans o el mateix dia de la prova.

• Promocionar els atractius turístics de Crevi-
llent en les pàgines d’inscripció de les proves 
esportives.

• Disposar d’accés Wifi gratuït en totes les de-
pendències municipals.

• Impulsar la instal·lació de banda ampla en tot 
el terme municipal de Crevillent.

• Educació per a la innovació: crear un Pla Inte-
gral per a la Innovació coordinat amb els cen-
tres educatius i la regidoria de Joventut per a 
impulsar la innovació tecnològica, el desenvo-
lupament dels programes de formació per a 
la inserció basats en les àrees tecnològiques.

• Impulsar la creació d’un Pla Estratègic de 
Desenvolupament Tecnològic que contemple 
la cooperació amb altres municipis, especial-
ment de l’eix Crevillent-Elx-Santa Pola i en el 
qual es coordine l’activitat dels municipis amb 
les incubadores presents en les Universitats 
d’Elx i Alacant.

• El sector de la catifa, una dels nostres se-
nyals d’identitat, ha de rebre tot el nostre 
suport, sobretot en els aspectes d’innovació 
tecnològica. En aquest sentit es fa necessari 
una reorientació del paper dels instituts tec-
nològics (AITEX) més dedicats a constatar el 
declivi de certs sectors , com el de la catifa, 
que a impulsar la seua reactivació.

• La instal·lació a Alacant, per part de la Ge-
neralitat Valenciana, del Districte Digital per a 
l’impuls dels sectors tecnològics dins del sec-
tor empresarial, és una oportunitat perquè des 
del nostre municipi s’establisquen vincles i 
sinergies que l’Ajuntament de Crevillent ha de 
liderar per a potenciar la innovació tecnològica 
en tots els sectors econòmics de la localitat. 
En aquest sentit, les antigues instal·lacions de 
AITEX poden jugar un paper important.

   Innovació i Noves Tecnologies
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liars a prop, estudiar com millorar les tasques 
del seu dia a dia i garantir la seua seguretat.

• Dotar de més personal, tant a treballadors 
tècnics específics, com auxiliars administra-
tius, per a poder donar resposta a les neces-
sitats dels crevillentins.

• Creació d’una borsa de treball i així estar pre-
parats davant possibles baixes laborals. Hem 
de garantir que els tràmits dels ciutadans no 
es veuen endarrerits.

• Donar suport econòmicament a usuaris amb 
diversitat funcional que siguen tractats fora 
del municipi.

• Dotar al CRIS dels recursos necessaris per a 
una vertadera integració dels malalts mentals, 
posant-ho en marxa amb tots els recursos 
que pertanyen en un centre d’aquestes carac-
terístiques.

• Impulsar la creació d’un Centre de Dia per a 
persones majors autònomes o afectades per 
diferents graus de dependència, a fi de millo-
rar la seua qualitat de vida, la participació, les 
relacions interpersonals, la integració social i 
afavorir l’autonomia personal.

• Cerca de les subvencions i inversions neces-
sàries per a, a llarg termini, aconseguir un 
geriàtric de gestió pública.

• Associació del Centre d’Atenció Primerenca 
amb el Punt de trobada: espai on els pares 
i mares divorciats/des o separats/des amb 
males relacions puguen deixar els xiquets/xi-
quetes els dies establits per a l’intercanvi sen-
se que es hagen de veure i evitar situacions 
dolentes per als xiquets.

• Centre de Majors “Parc Vell”: exigir a la Ge-
neralitat que es realitze la seua reforma per a 
donar un millor servei, tant en les dependèn-
cies com en els cursos i tallers.

• Revisió i millora de l’activitat lúdica en els 
centres de majors.

• Prevenció de la LGTBIQfòbia. S’han de for-
mar a tot el personal dependent de l’Ajunta-
ment amb la finalitat de garantir la igualtat de 
tracte i la no discriminació per l’orientació se-

• Realització d’un estudi de les necessitats so-
cials de la ciutat i específiques dels barris i 
pedanies. Creació d’un Pla d’Intervenció Co-
munitària per a poder aplicar-lo als diferents 
barris i pedanies.

• Continuació de les competències bàsiques i 
signatura de convenis amb la GVA per a man-
tenir i millorar els projectes ja existents.

• Revisió i simplificació del sistema d’atenció 
social de l’Ajuntament i el seu procediment 
de sol·licitud d’ajudes socials i ampliació de 
la intervenció comunitària, fent més treball 
de carrer i menys tasca administrativa. S’ha 
de garantir la FINESTRA ÚNICA i en un únic 
edifici. Que una persona de referència ajude i 
coordine qualsevol ajuda per a la persona que 
ho necessita.

• Revisió del catàleg de prestacions socials 
que ofereix l’Ajuntament, donant importància 
als xiquets, la pobresa energètica, l’habitatge 
i l’alimentació fonamental i elaboració del pla 
“Rescatem persones”. S’ha de garantir que 
les persones no siguen embargades per deu-
tes pendents amb altres administracions.

• Augment de la inversió pública en polítiques 
de protecció socials a la infància fins a acon-
seguir la mitjana europea (2,2%)

• Reformulació i dinamització de les ajudes 
d’exclusió social i les subvencions nominati-
ves.

• Elaboració d’un Pla de foment de l’associa-
cionisme, la participació ciutadana i el proco-
mú: espais públics, naturalesa, biodiversitat, 
territori.

• Realització d’una enquesta personal a tot el 
personal (funcionari i no funcionari) per saber 
la seua opinió, propostes, necessitats, millo-
res, inquietuds… i així veure el nivell de com-
promís, motivació i exigència.

• Assistència a gent gran. L’atenció a una per-
sona major amb necessitats assistencials 
hauria de comprendre des del moment en què 
es detecten els primers símptomes de disfun-
cions fins al moment de la seua mort. Fer un 
estudi de persones majors que no tenen fami-

   LGTBIQ+

CREVILLENT SOCIAL I IGUALITARI

   Benestar Social i Integració
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xual i l’orientació de sexe.
• Commemoració del Dia de l’Orgull. Impulsa-
rem el 28 de juny la celebració d’actes insti-
tucionals i col·laborarem activament en totes 
aquelles activitats que es realitzen pels dife-
rents moviments associatius. Aqueixa setma-
na a l’Ajuntament s’hissarà la bandera arc de 
Sant Martí en la façana de l’Ajuntament.

• Eliminació de tota mena de publicitat sexista 
o amb contingut sexual explícit o implícit dels 
carrers de Crevillent.

• Moviment associatiu LGTB. Integrarem el 
moviment associatiu LGTB en les estructu-
res de representació i participació ciutadana 
a l’Ajuntament.

• Promoció d’una declaració institucional en el 
Dia de la lluita contra l’homofòbia i la transfò-
bia, el 17 de maig, i es farà una campanya a 
la població per a conscienciar específicament 
sobre aquesta discriminació.

• Creació d’una línia específica d’atenció als jo-
ves LGTBIQ+ en el centre juvenil i, coordinat 
amb els Centres Educatius, impulsar un pro-
grama educatiu contra l’odi a aquest col·lectiu. 

• Suport a qualsevol celebració de l’orgull com 
a manifestació pública per la tolerància i la 
igualtat dels gais, lesbianes, bisexuals, trans-
sexuals i qualsevol altra persona englobada al 
terme LGTBIQ+.

• Creació de la figura del defensor de la diver-
sitat i la igualtat de tracte, amb qui es puguen 
denunciar actes discriminatoris i/o agressions, 
previs a la denúncia judicial, o almenys on es 
puga rebre una informació i/o assessorament.

• Declaració de Crevillent com a municipi con-
tra el Tràfic i Explotació sexual de dones i me-
nors, la qual cosa implica abolir la prostitució 
a Crevillent, en qualsevol tipus d’establiment.

• Realització de jornades de conscienciació so-
bre la prostitució i el seu context actual.

• Dret preferent en adjudicacions d’habitatges 
protegits a les víctimes de violència masclista.

• Creació d’un conveni amb aquelles Associaci-
ons Comarcals que lluiten contra la violència 
masclista, que incloguen els següents objec-
tius: suport psicològic, tractament psicosoci-
al, acompanyament durant tot el procés legal, 

preparació per a la denúncia, ajuda psicolò-
gica a familiars, acompanyament en situaci-
ons d’emergència, telèfon d’ajuda 24h, feines 
per a reduir l’ansietat, reducció de l’estrés 
postraumàtic, assessorament legal, formació 
a professionals en contacte directe amb víc-
times, projectes de prevenció en instituts, fa-
cilitar la formació i inserció laboral, eines per 
a tornar a confiar després d’una relació amb 
violència de gènere. A més, de desenvolupar 
un projecte per a la creació d’un organisme 
propi a Crevillent que facilite aquest tipus de 
serveis.

• Implantació de programes d’orientació esco-
lar amb l’objectiu de promoure una elecció no 
sexista d’eixides educatives i professionals, 
en coordinació amb la regidoria d’educació.

• Elaboració de materials específics d’educació 
i gènere, per part de l’Ajuntament, per a tot el 
període acadèmic anual.

• Programa de dinamització juvenil, en l’àmbit 
contra la violència de gènere, en què s’inclou-
ran diferents xarrades sobre: la tracta i l’explo-
tació sexual, polítiques contra la violència de 
gènere, defensa personal, etc...

• Jornades formatives anuals contra la violèn-
cia cap a les dones dirigides a la població cre-
villentina.

• Organització d’una jornada intercultural anual 
entre dones espanyoles i dones immigrants.

• Establiment de la igualtat d’oportunitats i la 
perspectiva de gènere com a requisits de va-
loració en els programes municipals d’ajuda a 
la cooperació.

• Signatura d’un protocol amb els mitjans locals 
per a lluitar per un tractament no sexista en la 
informació que es transmet a la població.

• Creació del Consell Municipal de la Dona, on 
totes les associacions i col·lectius de dones 
queden representats i a més, puguen partici-
par totes les dones interessades del municipi.

• Eliminació de subvencions dels mitjans de 
comunicació que ofereixen publicitat sexista o 
discriminatòria.

• Promoció de jornades de treball amb inter-
canvis culturals fomentant la seua integració.

• Impulsar el Consell per a la Integració i dins d’ell 

   Igualtat

   Convivència i persones migrants
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• Millora de la coordinació de tots els serveis 
i iniciatives que hi ha a la ciutat de Crevillent 
relacionats amb l’exclusió social: Bancs d’ali-
ments, activitats de diferents associacions, 
elaboració de menús i receptes per menjar a 
casa amb els aliments que li’ls donen. Tractar 
de combatre aquestes situacions de la ma-
nera més inclusiva i normalitzada possible i 
sempre en l’interés superior dels menors.

• Millora de l’agilitat i l’adequació de les ajudes 
d’emergència a persones vulnerables.

• Estudi de la possibilitat que les ONGs utilitzen 
una eina informàtica per a treballar en xarxa 
amb l’Ajuntament i tindre així, una major con-
nexió i fluïdesa a l’hora de fer seguiments de 
les atencions realitzades.

• Impulsar la disposició de pisos de caràcter 
públic, en col·laboració amb altres entitats 
públiques i privades, amb la finalitat de tindre 
cases disponibles per a emergències socials 
en els casos en què una família amb recursos 
limitats o que s’han quedat al carrer pel motiu 
que siga, tinguen un lloc on situar-se mentre 
la seua situació s’aclareix. Disposar d’un parc 
de vivendes tutelades.

• Impulsar l’aplicació de la Llei de Memòria His-
tòrica, tant l’estatal com l’autonòmica.

• Col·laborar amb els col·lectius i persones que 
treballen en la recuperació de la memòria his-
tòrica.

crear una Taula pel Diàleg i la Convivència per 
a combatre qualsevol tipus de discriminació 
cap a una persona desfavorida (dones, 
col·lectiu LGTBIQ+, persones migrants) on els 
protagonistes siguen les entitats i associacions 
que treballen amb aquests col·lectius. 

• Estudi, amb la col·laboració d’entitats relaci-
onades amb les persones migrants, de la im-
plementació de mesures i/o recursos contra el 
racisme, la discriminació, la intolerància i l’odi.

• Adhesió a la Coalició de Ciutats contra el Ra-
cisme (ECCAR) de la UNESCO. Lluitar contra 
el racisme i la discriminació des d’aquests 10 
fronts: més vigilància contra el racisme, avalu-
ació del racisme i la discriminació i supervisió 
de les polítiques municipals, millora de l’ajuda 
a les víctimes del racisme i la discriminació, 
una ciutadania més participativa i millor infor-
mada, la ciutat com a defensora activa de la 
igualtat d’oportunitats, la ciutat com a creado-
ra d’ocupació i proveïdora de serveis que apli-
quen el principi d’igualtat d’oportunitats, accés 
equitatiu a la vivenda, combatre el racisme i la 
discriminació mitjançant l’educació, promoció 
de la diversitat cultural i gestió dels conflictes 
i els delictes generats per l’odi.

• Reunions continuades en el temps amb els 
agents socials, ONGs, així com qualsevol 
“detector de necessitats” que puguen alertar 
d’una possible situació d’exclusió social.

   Atenció a les persones més vulnerables
 Memòria Històrica
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CREVILLENT AMB CULTURA I DESENVOLUPAMENT PERSONAL

   Educació

• L’educació infantil: una prioritat. Treballarem 
perquè totes les escoles públiques de Crevi-
llent poden oferir educació infantil per als xi-
quets i xiquetes de 2 anys. I treballarem per-
què l’ensenyament siga gratuït en tota l’etapa 
de 0 a 3 anys. 

• Rendibilització dels centres públics. Obertu-
ra dels centres educatius en període no lec-
tiu i de vacances, per a organitzar activitats 
i reutilitzar les instal·lacions que podrien ser 
utilitzades per a usos socials d’acord amb les 
necessitats dels xiquets i xiquetes i la resta de 
persones dels barris de Crevillent.

• Dinamització i millora de la biblioteca muni-
cipal: La biblioteca continua sent un lloc fo-
namental per a l’ensenyament i la cultura de 
la nostra societat. Cal incorporar-la a la xarxa 
de biblioteques de la Comunitat Valenciana, 
potenciar l’animació lectura, introduir els con-
tacontes, ampliar els fons actuals. És impres-
cindible l’ampliació de l’horari, especialment 
en èpoques d’exàmens o de vacances per als 
estudiants.

• Inspecció i manteniment de les instal·lacions: 
És necessària la inspecció i manteniment de 
les instal·lacions dels centres educatius de-
pendents de l’Ajuntament perquè estiguen en 
condicions a l’inici i al llarg del curs escolar. 
Cal eliminar el fibrociment dels centres edu-
catius (CEIP Miguel Hernández).

• Atenció a l’alumnat amb problemes de salut 
crònics: Promoure a través del Gabinet Psi-
copedagògic Municipal protocols d’actuació 
per a ajudar els alumnes amb necessitats pe-
dagògiques derivades de qualsevol problema 
de salut crònica.

• Impulsar programes contra l’assejament es-
colar a tots els Centres Educatius.

• Projectes esportius i Programes europeus, 
ERASMUS: Donarem als CEIPs i IES les 
eines i l’assessorament necessari per a fo-
mentar la participació en diferents projectes 
educatius com CEPAFE (Centres Educatius 
Promotors de l’Activitat Física i Esport) i dels 
programes europeus, (ERASMUS).

• Distribució de l’alumnat: Impulsar des de la 
Comissió de Matriculació la distribució de 
l’alumnat immigrant en tots els centres edu-
catius de la localitat a través d’un Programa 
d’Educació Compensatòria.

• Servei Psicopedagògic Municipal: Dotar al 
Servei Psicopedagògic Municipal del personal 
necessari per a atendre la comunitat escolar i 
reorganitzar la seua estructura. 

• Redissenyar l’oferta de graus mitjans i supe-
riors, en coordinació amb els IES de la nostra 
localitat, adaptant-la a la demanda laboral i al 
Nou Pla Industrial de Crevillent. Ampliar l’ofer-
ta educativa a àrees de la salut i l’atenció a 
dependents, al sector agro-industrial i alimen-
tari.

• Promoure, amb la Universitat Miguel Hernán-
dez i amb la Universitat d’Alacant, la creació 
d’una seu universitària a Crevillent, així com 
una Universitat d’Estiu.

• Fomentar l’aprenentatge d’anglés, francés, 
alemany, àrab i xinés. Amb cursos oficials A1, 
A2, B1 de l’Escola Oficial d’Idiomes.

• Fomentar i promocionar especialment l’apre-
nentatge de la llengua francesa a nivell local. 
Crevillent té uns vincles històrics amb França 
i la francofonia molt estrets i per tant s’ha de 
potenciar la cultura francesa localment en el 
marc de la integració europea.

• Incrementar les beques d’ajuda per als joves 
que vagen a realitzar Programes a l’estranger.

• Reactivar el Pla Edificant per a la inversió en 
obres de reforma i construcció dels nostres 
centres educatius.

• Establir la cultura com a punt fonamental de 
l’economia local dins del pla estratègic.

• TEATRE CHAPÍ. Direcció professional del 
Teatre que impulse una Programació diversa i 
de qualitat. Gestió Pública del Teatre.

• Reforma de l’última planta del Mercat per a 
ampliar la futura seu de l’Orfeó.

• Projecte cultural en tots els barris i pedanies 
de Crevillent (cada setmana en un barri).

• Creació d’un espai de convivència al Parc 

   Cultura
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Municipal per a la realització d’esdeveniments 
culturals i d’oci.

• Realització d’un programa d’activitats com-
plementàries de treballs tradicionals, cuina, 
ceràmica,…

• Establir una setmana de la cultura on la so-
cietat crevillentina i el teixit cultural associatiu 
siguen els protagonistes ``Crevillent cultural´´

• Nit de l’art, nit dels museus.
• Impulsar, com a òrgan de coordinació, el fun-
cionament del Consell Municipal “Museus de 
Crevillent”.

• Crear un espai insonoritzat i preparat per a la 
formació i assajos de grups musicals de Cre-
villent.

• Estudi per a la creació d’un periòdic digital 
cultural.

• Impulsar les projeccions de cinema i creació 
d’una filmoteca.  

• Dinamització d’activitats al voltant de la cultu-
ra de la catifa crevillentina.

• Reformar les cases municipals de Sant Joa-
quim com a espais d’ús públic.

• Impulsar el Jumelage i afavorir les activitats 
municipals d’agermanament amb Fontenay- 
le-Comte. Així mateix, incrementar les activi-
tats d’agermanament i de suport amb la po-
blació de “La Güera”.

• Promoure la creació d’una ludoteca.

• Festes patronals: establir una sèrie d’activi-
tats en la celebració de les festes de la loca-
litat on puguen participar tots els veïns i les 
veïnes del municipi.

• Col·laboració amb l’Associació de Moros i 
Cristians i de la Setmana Santa per a donar 
suport a les seues activitats.

• Fomentar la integració de les comparses en 
el conjunt de la societat crevillentina.

• Realitzar un estudi de col·laboració entre 
l’Ajuntament i els locals d’oci de Crevillent per 
a intentar consolidar una ``barraca´´ que siga 
del gust de tots.

• Creació de jornades gastronòmiques on 
l’Ajuntament habilite un lloc per a realitzar-les, 
així com els mitjans bàsics perquè els locals 

d’hostaleria, que vulguen participar el puguen 
fer.

• Fomentar la realització de concerts i festivals 
que puguen ser referents per als joves.

• Fomentar la participació en la presa de deci-
sions respecte a la programació d’activitats i 
grups musicals que es contracten per a qual-
sevol tipus de festes.

• Creació d’un pla estratègic que combine un 
desenvolupament del turisme amb la promo-
ció de les festes.

• Introduir les noves tecnologies en la promoció 
i divulgació de les festes.

• Donar suport a les festes populars ja existents 
creant un vincle més directe entre Ajuntament 
i les associacions de veïns.

• Elaboració del Pla local “Crevillent Jove”: Pla 
Integral de Joventut i Adolescència.

• Gestió pública del “Centre Jove” amb partici-
pació activa dels joves.

• Creació d’espais públics juvenils per a les 
seues activitats.

• Facilitar els tràmits per a la creació d’asso-
ciacions juvenils i ajuda per a la creació del 
Consell de la Joventut de Crevillent.

• Transport universitari: millora de les ajudes 
per al transport de l’alumnat de les diferents 
universitats.

• Establiment d’una setmana de la joventut amb 
activitats lúdiques, concerts, concursos, cine-
ma fòrum, tallers, concurs de “graffitis” etc.

• Pacte contra la pobresa infantil: cap xiquet 
sense els tres menjars bàsics.

• Educar per a participar: incentivar programes 
i convenis amb departaments dels instituts de 
la localitat.

• Creació d’una Oficina Jove que tindrà com a 
finalitat informar, assessorar i orientar a les 
persones joves en el seu procés d’autonomia 
amb una atenció especialitzada.

• Festival de música on es promocione als 
grups i dj´s locals, així com la realització d’un 
estudi per a la futura organització de festivals 
a nivell nacional

  Festes i oci

  Joventut i Infància
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• Creació d’un gabinet de normalització lingüís-
tica i d’un Pla de Normalització Lingüística del 
Municipi.

• Curs anual de “ etnopoética” crevillentí (folk-
lore oral).

• Cursos gratuïts de valencià per a la gent d’ací 
i gent que vinga d’altres comunitats i països 
(preparació per a la junta qualificadora).

• Jornades de lectura i cinema d’autors valen-
cians.

• Jornada per un país pluricultural i plurilingüe: 
assemblees amb col·laboracions d’altres re-
gions amb una llengua pròpia, intercanvis i 
trobades amb escoles i activitats que puguen 
formar a les noves generacions la idea i la 
consciència de la pluralitat d’Espanya.

• Instaurar els Premis 9 d’octubre de literatura 
en valencià. 

• Construcció d’un complex de piscines d’estiu 
per a les activitats esportives, d’oci i terapèuti-
ques.En un futur es complementarà amb una 
piscina coberta semi-olímpica.

• Elaboració d’un Pla Director d’instal·lacions 
esportives i ofertes esportives amb la finali-
tat d’optimitzar i aprofitar al màxim totes les 
instal·lacions esportives , amb la participació 
dels clubs esportius i dels i les esportistes (ús 
de les instal·lacions, tendències dels usuaris, 
etc.).

• Construcció d’un circuit de “running” que 
s’adapte a les necessitats que demanden els 
atletes crevillentins.

• Estudi del sistema de subvencions perquè 
siga més equitatiu i just tenint en compte les 
particularitats de cada disciplina esportiva.

•Foment de les escoles municipals esportives 
garantint una coordinació permanent entre 
elles i l’Ajuntament.

•Afavorir i facilitar la formació tècnic-esportiva 
als joves, mitjantçant les universitats i les fe-
deracions a la fi de dotar a l’esport crevillentí 
d’un major nombre d’especialistes.

•Promocionar la pràctica de l’esport amb jorna-
des com: esport al carrer, xarrades, col·loquis 
i activitats al medi natural.

•Habilitar circuits naturals per a la pràctica de 
l’esport en el medi natural sempre que s’aju-
de a la seua conservació i no en detriment 
d’aquest.

•Construcció d’un parc de “calistenia”.
•Suport i seguiment de l’esport escolar i federat 
des de l’administració donant suport a les acti-
vitats que es realitzen.

•Recuperar la gala anual de l’esport local.
•Potenciar els esports propis de Crevillent com 
la pilota valenciana.

•Reforma del Reglament del Consell Municipal 
d’Esports perquè tots els clubs tinguen veu i 
vot.

•Promoure l’esport escolar en edats compre-
ses entre els 3 i 12 anys.

•Promoure l’activitat física en persones majors.
•Foment del desenvolupament esportiu amb 
persones amb capacitats diferents mitjançant 
personal qualificat per a portar avant un pla 
d’entrenament adaptat.

•Creació d’un periòdic digital on els usuaris i 
habitants de Crevillent puguen realitzar les 
seues consultes en l’apartat esportiu.

•Realitzar un protocol d’actuació en totes les 
instal·lacions i centres esportius davant de si-
tuacions imprevistes, accidents o lesions de 
gravetat mitjançant la formació de les perso-
nes encarregades de cadascun dels espais 
municipals.

•Millorar l’atenció sanitària en les instal·lacions 
esportives.

  Promoció del valencià

  Esports
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• Protecció i promoció de l’espai rural ‘’Camp 
de Crevillent’’. Creació d’un parc agrari.

• Dinamització del Consell Agrícola de Crevi-
llent. Pla Estratègic Agrícola que contemple la 
reordenació de l’espai agrícola.

• Regeneració i neteja d’entorns agrícoles afec-
tats per residus de l’activitat industrial i infra-
estructures.

• Estudi per a la creació d’una cooperativa o un 
banc de terres per a terrenys agrícoles margi-
nals. Horts comunitaris en l’àrea periurbana.

• Promoció de la producció ecològica i de pro-
ximitat.

• Creació de mercats i fires de productes agrí-
coles locals.

• Crear l’Anella Verda de Crevillent. Regenerar 
la zona periurbana de Crevillent amb una xar-
xa de vies verdes que connecten els espais 
verds del municipi. 

• Crear un tècnic de gestió forestals i gestió del 
medi ambient.

• Oficina de gestió del Medi Ambient i Parcs 
Naturals de Crevillent.

• Conservació activa de la fauna silvestre. Ca-
talogació, monitoratge i polítiques de reducció 
d’impactes negatius de les activitats huma-
nes.

• Incrementar la dotació econòmica en aquesta 
àrea.

• Regular els usos esportius i d’oci a la Serra 
per a fer-la compatible amb la sostenibilitat. 
Calendari d’usos.

• Pla de restauració, condicionament i millora 
de camins, sendes i marges a la Serra. Ins-
tal·lació de punts d’informació, senyalística i 
mapes.

• Incentivar els propietaris rústics de la Serra a 
recollir tota l’aigua dels terrats de les cases.

• Instar a la delimitació de la muntanya pública 
de la Serra de Crevillent.

• Augmentar les subvencions a les Associaci-

CREVILLENT AMABLE I SOSTENIBLE

   Agricultura

   Medi Ambient

ons de Medi Ambient.
• Impulsar la creació d’un Consell del Medi Am-
bient i de Transició Ecològica amb la partici-
pació activa de les associacions i col·lectius 
implicats.

• Elaboració d’un Pla d’Acció Municipal per 
al clima i per a l’energia de cara al decenni 
2020-30.

• Instaurar un mercat de l’agricultura, artesania 
i altres sectors primaris.

• Pla de reforestació municipal i promoció del 
dia de l’arbre com un dia important en el ca-
lendari de la ciutat. Crear un fons municipal de 
reforestació i lluita contra la desertització.

• Creació d’un catàleg local d’arbres monumen-
tals i singulars i dotar d’una ajuda als propieta-
ris per al manteniment.

• Incrementar la superfície protegida a la serra 
alta de Crevillent (des del Puntal al Picatxo).

• Declarar Paratge Natural Municipal el Barranc 
del Bosch-Pantà de Crevillent.

• Augmentar l’espai verd urbà. Recuperació 
dels horts-jardins de la rambla. 

• Programa d’educació ambiental local.
• Centre d’Interpretació dels “Anouers”.
• Control de qualitat de l’aigua potable amb 
publicació periòdica dels resultats de l’estat 
d’aquesta.

• Pla d’instal·lació d’energies renovables, tant 
en les dependències municipals com en tots 
els edificis públics.

• Estudi d’implantació progressiva del sistema 
de recollida segregada amb contenidors. Re-
collida d’oli domèstic. Nou sistema de recollida 
de podes rurals i de compostatge municipal. 

• Reorganització de l’Ecoparc per a fer-lo 
funcional i augmentar l’horari.

• Implantar una planta de transferència de resi-
dus inerts de la construcció.

• Afavorir la instauració d’un mercat de segona 
mà.

• Seguiment i avaluació de l’impacte de dife-

   Gestió de residus
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rents contaminants massius a nivell local. 
Mesuraments i monitoratge del nivell tòxic de 
l’aire, de la contaminació acústica, lumínica i 
del sòl de terra.

• Pla Local de Neteja subvencionant l’elimina-
ció de productes d’asbestos en propietats pri-
vades. Crevillent lliure d’amiant.

• Pla de Neteja dels espais rurals amb contami-
nació industrial.

• Declarar Crevillent ciutat lliure de plàstics d’un 
sol ús. Deixar d’utilitzar, de forma progressiva, 
el plàstic d’un sol ús en instal·lacions muni-
cipals i en actes festius o en esdeveniments 
patrocinats pel municipi.

• Augmentar les subvencions als comerços i 
PIMES que gestionen ecològicament residus. 
Segell d’empresa eco-responsable.

• Pla de coordinació entre municipis del Baix 
Vinalopó, Baix Segura i l’Alacantí per a desen-
volupar polítiques de reducció del trànsit rodat 
en moments d’alta contaminació atmosfèrica.

• Creació d’un sistema de cotxe compartit local 
(carsharing).

• Estudi de viabilitat per a la implantació de 
transport públic que connecte les Pedanies, 
el Càmping El Marjal, els polígons industrials, 
l’estació del tren i la futura de l’AVE ,així com 
els barris del poble. És necessari estudiar la 
compatibilitat de l’ús de l’Autobús escolar amb 
el transport urbà.

• Crevillent amb menys cotxes: impulsar la con-
versió en zona de vianants temporal d’alguns 
carrers. Crear pàrquings temporals gratuïts 
en terrenys cedits que envolten el centre.

• Reivindicar la Circumval·lació de Crevillent.
• Augmentar les zones exclusives per a veïns.
• Augmentar les zones amb velocitat reduïda.
• Augmentar les zones de vianants. Eliminar 
barreres arquitectòniques als carrers i desen-
volupar l’accés universal a totes les instal·la-
cions municipals.

• Fomentar l’ús de la bici com un transport via-
ble per a Crevillent. 

• Desincentivar l’ús del cotxe particular i el se-
dentarisme.

• Crear la Targeta Jove de Mobilitat.

• Centre de Salut: Sol·licitar a la Conselleria la 
volta a la gestió pública del Centre així com la 
millora i ampliació de serveis i especialitats. 
Especialment s’han d’introduir millores en el 
servei d’urgències.

• Sol·licitar la construcció d’un nou Centre de 
Salut en la zona sud del poble.

• Ambulància: reivindicació de l’ambulància 
d’emergències 24h (SVB) per a Crevillent.

• Realitzar campanyes de prevenció de 
malalties de transmissió sexual i d’educació 
sexual.

• Col·laborar amb altres entitats per a afavorir 
l’educació en la salut.

• Aconseguir que Crevillent s’adherisca a les 
ciutats lliures de circs amb animals.

• Creació d’àrees d’esplai caní i “pipicans” (de 
qualitat, espaiosos, i si pot ser diversos, cen-
trant-se sobretot en l’àrea de la rambla al ser 
una àrea on moltíssima gent passeja als gos-
sos).

• Donar suport a les protectores, dotar-les del que 
necessiten (espais, materials, subvencions, 
campanyes mediàtiques per xarxes socials 
i televisió, i campanyes formatives en els 
col·legis i instituts, Centre Jove, o centres de 
majors, així com en qualsevol associació que 
així ho desitge).S’hauria de buscar un espai 
perquè les protectores locals tingueren un 
lloc per a tindre els seus estris i perquè els 
animals, durant el temps que el necessiten, 
estiguen en depòsit, sent curades o el que 
necessiten.

• Protegir les colònies felines per mitjà del CES 
(Recollida, Esterilització i Solta), per a contro-
lar les colònies.

• Controlar la identificació i les transaccions 
amb animals, garantint la seua esterilització 
tal com estableix la Llei. És imprescindible 
que cada animal que habita en una casa esti-
ga identificat.  

• Desenvolupar i consolidar la Ciutat Compacta 
i la vivenda de baixa densitat sostenible.

• No reclassificar més sòl rústic a urbanitzable 

  Movilitat

   Sanitat

   Polítiques animalistes

   Urbanisme
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• Conveni de protecció i conservació de la Fà-
brica Universal amb la Cooperativa Elèctrica. 
Conservació de la fàbrica de catifes més anti-
ga de Crevillent, Fills d’Augusto Mas, de 1889.

• Declaració del Crevillent històric i monumen-
tal “Nucli Històric Tradicional” amb la catego-
ria de Bé de Rellevància Local.

• Declaració de Jardins històrics el Parc Nou i 
l’hort del Datiler.

• Declaració del Passeig del Calvari com Mo-
nument Local amb la categoria de Bé de Re-
llevància Local.

• Ampliació del catàleg de protecció de béns 
patrimonials municipals per a incorporar la 
protecció efectiva del Patrimoni Industrial de 
Crevillent, del patrimoni arqueològic i paleon-
tològic de la Serra de Crevillent, de l’arquitec-
tura tradicional crevillentina (barraques, cases 
cova). 

• Fons Municipal de Restauració i Conservació 
del patrimoni.

• Impulsar el funcionament del Consell Etno-
gràfic.

• Pla de dinamització dels museus locals a tra-
vés del Consell Municipal “Museus de Crevi-
llent”. Augmentar la contractació de joves en 
pràctiques com a ajuda al personal de Cultura.

• Promoció i divulgació del patrimoni local entre 
la societat crevillentina.

• Aprovació d’una Ordenança d’ornament Pú-
blic dins del Pla d’embelliment urbà i paisat-
gístic local.

i realitzar un estricte control de la legalitat ur-
banística.

• Posar en marxa plans de diversificació de 
fonts de finançament municipal que eviten la 
dependència dels ingressos per reclassifica-
ció urbanística.

• Apostar per polítiques de lloguer públic. 
Lloguer Municipal per a l’emancipació de 
joves de 18-35 anys, famílies monoparentals i 
ancians amb baixos ingressos. 

• Augmentar les zones verdes urbanes reals 
per habitant, mitjançant la creació de més zo-
nes verdes i espais lliures.

• Es revisarà el PGOU en aquells sectors que 
suposen un risc per al medi ambient i siguen 
innecessaris des del punt de vista urbanístic, 
com és el cas del R-8 (Club de tennis) R3 i R4 
entre el camp de futbol, el corriol de Fotges 
i l’esquena del Moscardó. Revisar la situació 
urbanística de totes les pedanies.

• Rehabilitació del centre històric i centre urbà 
mitjançant un Pla Especial de Protecció i Re-
habilitació Integral.

• Revisar la configuració dels sectors industri-
als per a ordenar-los racionalment. Revisió 
del Polígon I-13 de Cachapet.

• Pla d’Actuació sobre el Patrimoni crevillentí.
• Creació d’un Parc Arqueològic en els llocs ar-
queològics de Penya Negra i Castellar Colo-
rat. Ampliació de les excavacions arqueològi-
ques al Castellar Colorat. Conveni amb la UA.

   Patrimoni Cultural
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L’ADMINISTRACIÓ MÉS PRÒXIMA
Al CIUTADÀ.

En les eleccions de 2015 el Govern Munici-
pal del PP va perdre la majoria absoluta, però 
no va deixar enrere els tics autoritaris. I ara 
agreujada amb una manifesta desídia, falta 
d’idees i d’adaptació a una nova realitat, la de 
governs en minoria. S’ha posat clarament en 
evidència l’esgotament i l’agonia d’un govern 
que ha tingut influència negativa en forma de 
paralització del municipi.

Aquestes formes de fer política impedeixen 
la innovació i reforma de les institucions muni-
cipals, i el progrés de la societat crevillentina.

La transparència, l’honradesa i el treball han 
de ser els principis fonamentals de l’actuació 
d’un nou govern de transformació social i canvi 
amable. Per a aconseguir aqueixos principis i 
objectius hem de pensar que l’Ajuntament és 
l’administració més pròxima al ciutadà.

• Modificar l’organització de l’Ajuntament per a 
posar l’administració al servei del ciutadà. Re-
visió i modificació de plantilla, RPT, O.P.E,...

• PLA DE GOVERN semestral que establisca 
els objectius i grau de compliment.

• Reforma de l’actual reglament orgànic muni-
cipal per a fer efectives les funcions polítiques 
i administratives de la Corporació i per a fer 
els Plens més flexibles i participatius a la ciu-
tadania.

• La contractació del personal es regirà pels 
principis de concurrència, igualtat d’accés a 
l’ocupació pública, mèrit i capacitat. I es crearà 
un reglament de funcionament de borses de 
treball, sota aquests principis.

• S’aprovarà un Acord Econòmic i Social per a 
tota la legislatura.

• S’elaborarà un reglament de serveis munici-
pals i cartes de serveis perquè els ciutadans 
coneguen els seus drets i obligacions en la 
seua relació amb l’Administració. 

• Es donarà compliment a la normativa vigent 
estatal i autonòmica en matèria de transpa-
rència. I col·laborarem amb la GVA per a dis-

CREVILLENT AMB BON GOVERN

   Administració i Organització Municipal

   La Tranparència

posar dels millors instruments i eines digitals 
en matèria de transparència i informació. Im-
plementarem sistemes que permeten l’accés 
fàcil i directe a la ciutadania dels principals 
elements de transparència i informació muni-
cipal. Ens comprometem a treballar en matè-
ria de transparència perquè la ciutadania tin-
ga accés a la següent informació:

• Publicació de les inversions a realitzar i la 
procedència del finançament.

• Publicació de les subvencions concedides, 
indicant destinatari, objecte de la subven-
ció, import i modalitat de concessió.

• Publicació de totes les factures superiors a 
1.000 €.

• Informació comprensible sobre el volum 
d’expedients tramitats per una àrea, la 
seua distribució per programes i la seua 
evolució.

• Publicació dels indicadors de gestió d’un 
servei municipal, incloent reclamacions i 
suggeriments.

• Informació comprensible sobre els costos 
d’una àrea i la seua distribució per tipus de 
despesa i projecte.

• Possibilitat de subscripció a avisos de licita-
cions.

• Informació sobre els projectes urbanístics, 
fases de desenvolupament, treballs en curs, 
convenis urbanístics, requalificacions,…

• Publicació d’indicadors i grau de compli-
ment, conforme a propostes de Transpa-
rència Internacional. Règim econòmic dels 
Corporatius, personal directiu i eventual i 
dels grups polítics.

• Es donarà accés als mitjans de comunicació 
locals les sessions del Ple i d’aquelles Comis-
sions per ser d’especial interés i es publicita-
ran en la web municipal.

• Es promocionarà l’ús de la plataforma de par-
ticipació ciutadana, presència en les xarxes 
socials i un servei d’avisos.

• Es crearà un servei de xat, twitter, facebook i 
d’altres xarxes que permeta la relació entre la 
ciutadania i l’Alcalde.
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• Elaborar un reglament intern de funcionament 
de la Policia Local consensuat amb la repre-
sentació sindical.

• Creació de la policia de proximitat.

• S’elaborarà un nou reglament de participació 
ciutadana que integre totes les formes de par-
ticipació ciutadana i iniciativa popular i consul-
ta ciutadana, com:
-Pressupostos participatius.
-Participació en els plans d’ordenació terri-
torial.

-Participació de les AAVV i entitats cíviques 
sectorials en les principals decisions de 
transcendència municipal, en els plens i en 
els òrgans complementaris de l’Ajuntament, 
així com la consulta electrònica ciutadana.

• Es crearà el Consell Municipal Veïnal.
• Hi haurà un debat anual sobre l’estat del mu-
nicipi, amb la participació de les associacions 
veïnals, que així ho sol·liciten.

• S’elaborarà un Pla de foment de participació 
ciutadana, especialment de participació acti-
va en la població infantil i juvenil, que incloga 
jornades de formació per a l’apoderament ciu-
tadà i per a coneixement del funcionament de 
la democràcia i de l’Ajuntament.

• Es reactivarà el Ple Infantil, perquè els més 
xicotets entenguen el funcionament de l’Ajun-
tament.

• Es crearà una comissió de queixes i suggeri-
ments i s’adonarà periòdicament en el Ple una 
memòria creada per aquesta comissió .

• Ens comprometem a establir mesures efi-
caces per a control de la despesa, eliminant 
despeses supèrflues.

• Només i exclusivament s’acudirà al deute o al 
crèdit quan es tracte d’incrementar, mantindre 
i conservar infraestructures i serveis necessa-
ris per a la ciutadania.

• S’establirà per part del Govern un límit com 
a objectiu màxim de deute per a tota la legis-
latura que siga assumible i viable financera-
ment i sempre que no supose incrementar els 
impostos per damunt de l’IPC.

• Publicació de l’Agenda de l’Alcalde i dels re-
gidors ,així com dels viatges que realitzen per 
raó del seu càrrec. Publicació dels obsequis 
rebuts.

• Publicació del Pla de Legislatura, Pla Estra-
tègic i principals plans i projectes municipals.

• Publicació dels pressupostos complets i de 
l’execució de la despesa i dels ingressos amb 
periodicitat trimestral.

• Publicació de diferents indicadors socioeco-
nòmics que permeten a la ciutadania com-
prendre fàcilment l’evolució de l’Ajuntament i 
del municipi.

• Subscriurem el Pacte per la Transparència i el 
Bon Govern que inclou una bateria de mesu-
res per a avançar en aquest àmbit.

• Es publicaran els indicadors de qualitat de 
l’aire que respirem, de l’aigua que bevem, i de 
les radiacions electromagnètiques que patim 
de forma periòdica.

• Compromís que abans de municipalitzar qual-
sevol servei es realitzarà un estudi de costos 
del servei i viabilitat econòmica i financera de 
les seues diferents possibilitats de gestió di-
recta i indirecta. I en tot cas, qualsevol canvi 
de model de gestió dels serveis de proveï-
ment d’aigua potable, neteja viària i recollida 
de residus sòlids se sotmetrà a consulta po-
pular.

• Es procurarà, previ informe de viabilitat, la ges-
tió directa per part de l’Ajuntament d’aquells 
serveis el factor principal dels quals siga la mà 
d’obra. (Neteja d’edificis públics, conserges, 
manteniment de parcs i jardins i fonts, etc).

• Respecte al Tractament del Fem i l’actual em-
presa ABORNASA, s’afavorirà una nova ubi-
cació fora de les proximitats del Parc Natural 
del Fondo.

• Ocupar totes les places vacants actuals de 
la policia local i acabar amb la interinitat  de 
molts agents.

• Aprovar un pla de carrera professional per a 
la policia local.

• Reformar l’actual sistema de funcionament i 
l’estructura de comandament de la Policia Lo-
cal.

   Participació ciutadana

  Seguretat ciutadana

   Municipalització de Serveis

   Hisenda
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• S’estudiaran tots els contractes públics rea-
litzats i aquells en els quals siga possible es 
renegociaran les seues condicions per a mi-
norar els costos.

• Es procedirà a l’estudi i reforma de les or-
denances fiscals amb l’objectiu d’aconseguir 
una major progressivitat fiscal en cada tribut i 
en el seu conjunt.

• El compromís d’aquest programa de govern 
és no incrementar cap tribut o taxa que de-
penga d’aquest Ajuntament per damunt de 
l’IPC.

• Es crearà un registre de proveïdors de l’Ajun-
tament i una oficina de compres per a reduir la 
despesa corrent.

• Es crearà un reglament per a l’elaboració dels 
pressupostos participatius.

• Es procurarà una major valoració de les ad-
judicacions dels contractes que tinguen en 
compte els criteris de qualitat en el servei o 
subministrament, sostenibilitat mediambien-
tal, compliment de les obligacions amb els 
treballadors, implicació social en el municipi, 
atenció a la igualtat d’oportunitats, i uns altres 
de caràcter social.

• Es procurarà promoure aquells sistemes de 
contractació, dins del marc legal, per a afa-
vorir les oportunitats i la competència de les 
empreses eradicades en el nostre municipi.

• Ens comprometem a l’elaboració d’un informe 
jurídic sobre la legalitat de l’actual concessió 
administrativa i sobre les seues condicions i 
es procedirà a la revisió, modificació o anul·la-
ció si cal, segons el resultat d’aquest informe 
jurídic.

• Es procedirà a la modificació del reglament 
de l’aigua per a evitar el monopoli de l’actual 
concessionària del servei i ampliar els drets 
dels veïns en la seua relació amb aquest ser-
vei.

• Estudi per a donar viabilitat al subministrament 
d’aigua potable a les zones de l’extraradi que 
no disposen d’aquest servei bàsic.

• Es crearà un servei d’inspecció que incloga per-
sonal i plans d’inspecció i control dels serveis.

• Pla de millora de la neteja en les vies públi-
ques i de control d’abocaments.

• Es promocionarà l’Oficina Municipal d’Infor-
mació al Consumidor (OMIC) a fi què qualse-
vol veí tinga instruments suficients per a exer-
cir els seus drets com a consumidor.

• S’elaboraran acords i convenis amb els co-
merços de la localitat per a establir arbitratges 
en cas de conflicte.

El Realengo
• Retirar les conduccions de sanejament 
d’amiant (clavegueram).

• Construcció d’una pista esportiva.
• Modificar la normativa urbanística que possi-
bilite la segregació de les vivendes.

• Estudi de viabilitat d’autobús urbà (Pedanies 
-Marjal-Nucli Urbà).

• Millorar la Seguretat ciutadana i creació 
d’unes dependències de la Policia Local per 
a cobrir la vigilància de les pedanies de “ El 
Realengo”, “San Felipe” i “Las Casicas”.

• Establir un servei digital de biblioteca.
• Realitzar una programació ordinària durant 
tot l’any per a activitats de cultura i oci.

• Revisió i modernització de l’enllumenat públic.
• Reforma Saló d’Actes.
• Manteniment, conservació i millora de jardins 
i jocs infantils.

• Designació de representant de l’Ajuntament 
en la Pedania.

• Elaboració d’un Pla Integral de promoció de 
desenvolupament rural (Turisme i agricultura).

• Bonificacions de l’IBI, per la seua singularitat.
• Retolació de camins i corriols.
• Establiment d’un pla pluriennal de manteni-
ment i conservació de camins i corriols.

• Instal·lació d’un Panell informatiu electrònic.

   Pedanies

   Altres serveis públics

   Inspecció de Serveis

   Serveis d’aigua potable

   Contractació
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San Felipe. Rincón de los Pablos
i Las Casicas.
• Manteniment, conservació i millora de jardins 
i jocs infantils.

• Establiment d’un pla de reformes estructu-
rals: millora de sanejament i col·lector pluvial 
i desguàs per a evitar inundacions en la via 
urbana.

• Construcció d’una pista poliesportiva i pro-
moure el desenvolupament dotacional establit 
en el Pla General.

• Promoure un conveni amb l’Associació de 
Regants de San Felipe per a utilitzar la seu 
com a Centre Cívic.

• Elaboració d’un Pla Integral de promoció de 
desenvolupament rural (Turisme i agricultura).

• Establiment d’un pla pluriennal de manteni-
ment i conservació de camins i corriols.

• Retolació de camins i corriols.
• Adaptar l’entrada al Parc Natural El Fon-
do-Conveni amb la GVA.

• Instal·lació d’un Panell informatiu electrònic.
• Bonificacions de l’IBI, per la seua singularitat.
• Establir un servei digital de biblioteca.
• Realitzar una programació ordinària durant 
tot l’any per a activitats de cultura i oci.

Barri de l’Estació
• Seguiment i col·laboració amb la Generalitat 
per a la connexió del sanejament a la depu-
radora.

• Instal·lació i adequació de l’enllumenat (sos-
tenible) des de la rotonda fins a la connexió 
amb el vial de servei de Regs de Llevant que 
connecta amb el Parc Natural.

• Estudi de viabilitat per a l’establiment i acredi-
tació de cases rurals/cabanyes.

• Retolació de camins i corriols.

Barranc Sant Gaietà
• Millora de l’enllumenat públic.
• Establiment d’una marquesina per a parada 
d’autobusos de línies interurbanes.

• Millora de la Seguretat ciutadana a través 
d’una unitat de la policia local.

• Retolació de camins i corriols.

Cinquena Elevació
• Impulsar en col·laboració amb altres adminis-
tracions la construcció d’una passarel·la per 
a creuar la CN-340 a l’altura del polígon del 
Bosch.

• Millorar la vigilància policial en el barri.
• Exigir a la Planta de Gas de controls de se-
guretat i plans d’emergència que es facen pú-
blics. Control de sorolls.

• Retolació de camins i corriols.
• Establiment d’un pla pluriennal de manteni-
ment i conservació de camins i corriols.

• Control d’abocaments il·legals.


