Aquest és un programa de govern, fet comptant amb la participació de la ciutadania
a través de les xarxes socials, de la jornada programàtica i de l’experiència adquirida
del col·lectiu de Compromís per Crevillent.
Es dividix en tres grans àrees que es corresponen amb els tres eixos bàsics de
l’acció del nostre futur govern: l’administració més pròxima al ciutadà,rescatar
persones i l’economia sostenible.
Totes les mesures que comprenen el nostre programa s’han fet des d’una reflexió
prèvia, des del coneixement i amb l’assessorament de persones amb experiència
en diferents temes. I sobretot es fa amb il·lusió. És un projecte il·lusionant per a un
poble ancorat en polítiques del passat.
En definitiva, és un programa de govern per a la ciutadania crevillentina i sobretot
és un programa obert i dinàmic que no acaba amb la plasmació en paper o digital,
sinó que es construïx tots els dies.

PROGRAMA DE GOVERN
A] L’ADMINISTRACIÓ MÉS PRÒXIMA AL
CIUTADÀ.

LA REFORMA ORGÀNICA DE
L’ADMINISTRACIÓ.

Durant l’època de Govern del Sr. César Asencio i del
PP s’ha posat de manifest un estil de fer política
populista, amb clientelisme i, en molts casos, de
caràcter autoritari i atenent a interessos partidaris.

• Elaborarem
un
nou
organigrama
de
l’administració local per a orientar l’organització
administrativa i política al servei de la ciutadania.
I això, comportarà una nova Relació de Llocs de
Treball.

S’han posat obstacles a l’important exercici de
la tasca de fiscalització i control que li correspon
a l’oposició i s’ha censurat la informació sobre
l’activitat municipal i institucional de part de la
corporació, fent una utilització partidista de les
ferramentes municipals que paguem tots els
ciutadans, així com absència de transparència en
molts àmbits municipals.
L’abús de poder emparat en majories absolutes és
una altra de les característiques de la política del
Sr. César Asencio i del PP, instaurant un règim propi
local, on es retrau qualsevol posicionament crític
de qualsevol veí o associació.
Estes formes de fer política impedeixen la
innovació i reforma de les institucions municipals i
el progrés de la societat crevillentina.
La conversió de tota política local en una política
dirigida a les persones, facultar-les i fer-les
coresponsables de les seues decisions és, a
entendre de Compromís, la manera en què
Crevillent pot superar els grans reptes que es
plantegen en la societat post industrial del s. XXI.
La transparència, l’honradesa i el treball han de
ser els principis fonamentals de l’actuació d’un nou
govern de transformació social. Per a aconseguir
eixos principis i objectius al mateix temps hem
de recuperar o rescatar el vell principi de què
l’Ajuntament és l’administració més pròxima al
ciutadà.

• S’elaborarà, durant el primer semestre de
govern, un PLA DE GOVERN que establisca els
objectius estratègics, periodicitat, prioritats,
responsabilitats, contingut, pressupostos i
formes de control i seguiment.
• Ens comprometem a la reforma integral de l’actual
reglament orgànic municipal, per a recuperar: la
capacitat d’iniciativa i de control i fiscalització
de tots els corporatius i grups municipals, la
integració i participació de l’oposició i el paper del
debat, la reflexió i el consens.
• La contractació del personal municipal, siga
laboral o estatutària, haurà de regir-se pels
principis de concurrència, igualtat d’accés a
l’ocupació pública, mèrit i capacitat.
• S’establirà un Acord Econòmic i Social amb tots
els empleats públics durant el primer semestre
de la legislatura.
• Es confeccionarà un reglament de serveis
municipals, així com cartes de serveis perquè els
ciutadans coneguen els seus drets i obligacions
en relació amb l’Administració.
• Es crearà una comissió de queixes i suggeriments
i es donarà compte periòdicament al Ple d’una
memòria creada per esta comissió.
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LA TRANSPARÈNCIA
Amb relació als càrrecs electes i personal de
confiança.
• Es publicarà la retribució anual dels membres de
la corporació, el seu currículum, les resolucions
sobre la seua compatibilitat amb l’activitat
privada i la seua activitat municipal. També les
retribucions del personal eventual i dels Caps de
Departament.
• Publicació de tota activitat de cada grup
municipal.
• Serà de lliure accés a qualsevol membre de la
corporació, el llibre de visites i reunions d’Alcaldia
tal com es determine reglamentàriament.
Amb relació al personal i organització municipal.
• Es publicarà l’organigrama complet de
l’organització municipal i la RPT de l’Ajuntament.
• Publicació completa del procés de contractació
del personal municipal.
• Publicació de les actes dels Plens i acords de la
Junta de Govern Local.
• Tauler d’anuncis per a comunicar, avisar, oferir o
requerir públicament alguna qüestió.
• Gravació en vídeo de les sessions del Ple i
d’aquelles comissions en què s’acorde la seua
publicitat per ser d’especial interés i posterior
publicació en la web municipal.
Transparència en les relacions amb la ciutadania.
• Es promocionarà l’ús de la bústia ciutadana,
presència en les xarxes socials i un servei d’avisos
• Publicació en obert de les preguntes, queixes
i suggeriments ciutadans i les respostes a les
mateixes
• Es crearà un servei de xat, twitter, facebook
o semblant que permeta la relació entre la
ciutadania i l’alcalde
Transparència en la planificació municipal
• Publicació del Pla de Legislatura, Pla Estratègic i
principals plans i projectes municipals.
• Publicació dels pressupostos complets i de
l’execució de les despeses i dels ingressos amb
periodicitat trimestral.
• Publicació de distints indicadors socioeconòmics
que permeten a la ciutadania comprendre
fàcilment l’evolució de l’Ajuntament i del municipi.

_2_

• Publicació de les inversions a realitzar i la
procedència del finançament
• Publicació de les subvencions concedides,
indicant destinatari, objecte de la subvenció,
import i modalitat de concessió
• Publicació de totes les factures superiors a
1.000 €.
Transparència en l’eficàcia i eficiència de la gestió
municipal.
• 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, reclamacions i suggeriments.
• Informació comprensible sobre els costos d’una
àrea i la seua distribució per tipus de la despesa i
projecte.
Transparència en les contractacions.
• Possibilitat de subscripció a avisos de licitacions.
• Publicació completa del procés de contractació
amb històric de licitacions i valoracions.
Transparència en matèria d’obres públiques i
urbanisme
• Informació sobre els projectes urbanístics, fases
de desenvolupament, treballs en curs, convenis
urbanístics, requalificacions …
• Obres visibles en Google maps i informació sobre
l’obra, pressupost, dates, ubicació, estat, grau
d’execució i empresa adjudicatària
• Compromís, difusió
transparència

i

comunicació

de

la

• Elaboració d’un Portal de la Transparència i una
ordenança sobre Transparència i Lliure Accés a la
Informació.
Publicació d’indicadors i grau de compliment,
d’acord amb propostes de Transparència
Internacional.
• Pacte per la Transparència i el Bon Govern que
inclou una bateria de mesures per a avançar en
este àmbit
Transparència en la qualitat del medi urbà
• Es publicarà els indicadors de qualitat de l’aire
que respirem, de l’aigua que bevem i de les
radiacions electromagnètiques que patim de
forma periòdica.

LA MUNICIPALITZACIÓ DELS SERVEIS
• Abans de municipalitzar qualsevol servei
es realitzarà un estudi de costos i viabilitat
econòmica i financera de les seues distintes
possibilitats de gestió directa i indirecta. I en tot
cas, els serveis d’abastiment d’aigua potable,
neteja viària i arreplegada de residus sòlids es
consultaran a la ciutadania i es garantirà als
treballadors els llocs de treball d’aquells serveis
que siguen municipalitzats.
• Es procurarà la gestió directa per part de
l’Ajuntament d’aquells serveis el factor principal
de la qual 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 empresa
ABORNASA s’afavorirà una nova ubicació fora de
les proximitats del parc Natural del Fondo.

• Només i exclusivament s’acudirà al deute o al
crèdit quan es tracte d’incrementar, mantenir i
conservar infraestructures i serveis necessaris
per a la ciutadania.
• S’establirà per part del Govern un límit com a
objectiu màxim de deute per a tota la legislatura
que siga assumible i viable financerament i
sempre que no supose incrementar els impostos
per damunt de l’IPC.
• S’estudiaran tots els contractes públics
realitzats i aquells en els quals siga possible es
renegociaran les seues condicions per a minorar
els costos.
• Es procedirà a l’estudi i reforma de les ordenances
fiscals amb l’objectiu d’aconseguir una major
progressivitat fiscal en cada tribut i en el seu
conjunt.

SEGURETAT CIUTADANA

• El compromís d’este programa de govern és no
incrementar els impostos municipals per damunt
de l’IPC.

• Ocupar totes les places vacants actuals de la
policia local i posar fi a la situació d’interins de
molts agents.

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

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

• Es crearà un reglament per a l’elaboració dels
pressupostos participatius. En la primera
legislatura l’objectiu és consensuar amb els veïns
i col·lectius el 50% de la despesa d’inversions.

• Reformar l’actual sistema de funcionament i
l’estructura de la direcció de la Policia Local.
• Elaborar un reglament intern de funcionament de
la Policia Local consensuat amb la representació
sindical.
• Creació de la policia de proximitat.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
• S’elaborarà un nou reglament de participació
ciutadana amb la participació de les associacions
veïnals de la localitat i en el que es contemplarà
la participació ciutadana en: els pressupostos
participatius, els plans d’ordenació territorial, en
la creació de la normativa local, en les principals
decisions de transcendència municipal, als plens
i als òrgans complementaris de l’Ajuntament, així
com la consulta electrònica ciutadana.
• Es crearà el Consell Municipal Veïnal.
HISENDA
• Ens comprometem a establir mesures eficaces
per a control de la despesa, eliminant despeses
supèrflues.

CONTRACTACIÓ
• Es procurarà una major valoració de les
adjudicacions dels contractes que tinguen en
compte els criteris de qualitat en el servei o
subministrament, sostenibilitat mediambiental,
compliment de les obligacions amb els
treballadors, implicació social en el municipi,
atenció a la igualtat d’oportunitats i altres de
caràcter social.
• Es procurarà promoure dins del marc legal
de contractació, la contractació de serveis i
l’adquisició de subministraments a empreses
eradicades al nostre municipi.
LA CARTA DE SERVEIS
• S’elaborarà una carta de serveis en la qual
s’informarà els ciutadans i usuaris sobre els
serveis que es presten, els drets que tenen i els
compromisos de qualitat en què es presten estos
serveis.
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SERVEIS D’AIGUA POTABLE

• Reforma i manteniment de parcs i jardins.

• 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·lació si
és el cas, segons el resultat de l’informe jurídic.

• Potenciar activitats culturals i d’oci a les pedanies.

• 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 este servei.

• Millora del sistema de clavegueram.

• Promoure serveis bàsics: com una farmàcia,
xicotets comerços locals, etc.
• Retolació i senyalització de camins i sendes.
• Revisar les canonades d’aigua potable i anar
substituint les d’uralita. Revisar la pressió de
l’aigua.
Barranc de Sant Gaietà.

INSPECCIÓ DE SERVEIS

• Millora en la neteja i ampliació de contenidors.

• Es crearà un servei d’inspecció que incloga
personal i plans d’inspecció i control dels
mateixos.

• Augment del pressupost de subvencions per a
l’Associació de Veïns i les festes.

ALTRES SERVEIS PÚBLICS.
• Es promocionarà l’Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor (OMIC) a fi que qualsevol veí tinga
instruments suficients per a exercir els seus
drets com a consumidor.

• Millora de la vigilància policial al barri.
• Instal·lació de mesures de seguretat en la CN340.
L’Estació.
• Posar en marxa el clavegueram.

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

• Instal·lació d’enllumenat en part de la carretera
de l’estació.

PEDANIES

• Instal·lació d’una pista poliesportiva al col·legi
del barri.

“Realengo”, “San Felipe”, “Rincón de Pablos” i “Las
Casicas”.
• Instal·lació d’unes dependències de la Policia
Local per a cobrir la vigilància de les pedanies del
“Realengo”, “San Felipe” i “Las Casicas”.
• Creació d’una Oficina Municipal per a tramitació
bàsica d’expedients administratius municipals i
d’una Oficina d’Informació Municipal.
• Estudi de viabilitat per a la instal·lació d’un
transport col·lectiu que connecte amb les
pedanies del “Realengo” i “San Felipe”.
• Impulsar el desenvolupament urbanístic de
forma ecològicament sostenible i modificar àrees
verdes.
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• Retolació i senyalització de camins i sendes.

• Instal·lació de mesures de reducció de la velocitat
en la carretera de l’estació.

• Retolació i senyalització de camins i sendes.
Quinta Elevació.
• Sol·licitar a l’Administració la construcció d’una
passarel·la per a creuar la CN-340.
• Habilitar una seu social per als veïns.
• Senyalització i retolació de camins.
• Manteniment de camins i sendes.
• Millorar la vigilància policial al barri.
• Exigir a la Planta de Gas controls de seguretat i
plans d’emergència que es facen públics. Control
de sorolls.

[B] RESCATEM PERSONES

Benestar Social
• Elaboració d’un pla “Rescatem Persones”. En la
nostra localitat l’impacte de la desocupació i de
la pobresa ha estat i està a uns nivells alarmants.
La quantitat de famílies que es veuen privades
de les seues necessitats materials bàsiques ha
augmentat de manera exponencial durant el
transcurs de la crisi econòmica. Davant d’esta
situació prenem el ferm compromís d’establir un
pla de xoc per a garantir que cap veí i veïna de
Crevillent tinga situacions de pobresa material.
• Definir els i les professionals al servei de
Benestar social per a adaptar-se a les noves
necessitats com els desnonaments, les ajudes
d’emergència, així com per a agilitzar les cues
i l’espera per a problemàtiques tan urgents,
contractant els professionals necessaris, sense
que depenguen de subvencions.
• Coordinació real i verdadera entre les àrees i
les regidories de joventut, educació, i esports,
per a una integració dels projectes que són
transversals.
• Dotar de transparència, modernització i millora
en la gestió d’esta àrea. Establir línies clares
d’actuació des de la regidoria, acabant amb el
clientelisme.
• Dotar al CRIS dels recursos necessaris per a
una verdadera integració dels malalts mentals,
posant-lo en marxa amb tots els recursos que
pertanyen a un centre d’estes característiques.
• Posar en marxa el CAT (“Centro de Atención
Temprana”).
• Millorar la gestió d’unitat i prevenció de
toxicomania, sobretot en el que afecta la joventut
i primeres drogodependències.

• Fer ús dels menjadors escolars, durant tot l’any,
per mitjà de convenis i en col·laboració amb la
regidoria d’Educació, perquè no es quede cap
xiquet ni xiqueta sense un menjar al dia.
• Reconvertir el centre de majors en un Centre
de dia per a persones majors autònomes o
afectades per diferents graus de dependència,
a fi de millorar la seua qualitat de vida, la
participació, les relacions interpersonals, la
integració social i afavorir l’autonomia personal.
• Buscar les subvencions i inversions necessàries
per a, a llarg termini, aconseguir un geriàtric de
gestió pública.
• Associar el CAT amb el Punt de trobada: espai on
els pares i mares divorciats/des o separats/des
amb males relacions puguen deixar els xiquets/
tes els dies establits per a l’intercanvi sense que
s’hagen de veure els mateixos i evitar situacions
roïnes per als xiquets.
• Pobresa energètica, alimentaria …, reunions
continuades en el temps amb els agents socials,
ONG així com qualsevol “detector de necessitats”
que puguen alertar d’una possible situació
d’exclusió social.
• Centre Majors Parc Vell. Exigir a la Generalitat un
conveni perquè siga municipal i la seua reforma.
• Revisar l’activitat lúdica en els centres de majors.
• Promoció de la solidaritat i la importància del
voluntariat.
• Desenvolupar polítiques d’integració de la
immigració.
• Incentivar la incorporació al món laboral dels
discapacitats.

Igualtat
• Creació d’un Observatori de la igualtat amb
funcions d’òrgan consultiu i assessor de
representació i participació democràtica de
les dones crevillentines i que té com a finalitat
l’elaboració d’estudis, informes i propostes per
a fer efectiu el principi d’igualtat entre dones i
hòmens.
• Recuperació del nom de dones que van tindre
rellevància social, professional, cultural o
política per a incorporar al carrer i fer una
“Guia de carrers en femení” que permeta fer
més visible el nom de dones rellevants per a la

localitat i servisca també d’element formatiu i
divulgatiu del seu llegat.
• Fomentar la conciliació familiar de la dona.
• Implantar noves formes de gestió del temps,
per mitjà de la posada en marxa de mesures
per a la planificació equitativa dels temps en la
localitat, partint des de la mateixa organització
dels serveis municipals
• Foment de la participació de les dones en el
conjunt d’activitats socials, culturals, esportives
i cíviques que tenen lloc en la ciutat.
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• Promoció de la dona en l’ocupació pública, en les
empreses que presten serveis a l’administració
pública, que tinguen convenis, etc., de manera
que s’establisquen mesures d’acció positiva.
• Creació d’un Programa d’assessorament de Plans
Integrals d’Igualtat, de manera que es col·labore
amb l’empresa xicoteta i mitjana perquè estes
implanten el seu PII, els marcadors i estratègies
de seguiment i compliment d’objectius.
- La lluita contra la violència de gènere ha de
tornar a situar-se en el centre de les prioritats
polítiques. La prevenció, formació, difusió,
suport, defensa i inserció de les víctimes, de les
seues famílies i els professionals que intervenen
en tots els procediments és imprescindible. Per
a això posarem en marxa un Pla Integral contra
la Violència de Gènere que incloga:
• Programes de prevenció i formació per a jóvens,
adolescents i famílies en col·laboració amb la
comunitat educativa, la xarxa de centres cívics i
les entitats de gènere.
• Programes de sensibilització de la ciutadania i
de les entitats socials.
• Programes de formació per a personal municipal
que permeten detectar els casos de violència
oculta i atendre correctament les víctimes.
• Creació d’un Pla Municipal d’Igualtat.

• Ús del llenguatge no discriminatori en les
dependències de l’Ajuntament, així com als
centres públics de la localitat.
• Immigració: promoure jornades de treball
amb intercanvis culturals fomentant la seua
integració.
• Recuperació del Consell Municipal d’Integració.
• Escola de mares i pares: formació per a donar
pautes i coneixements entorn de qüestions de
gènere, igualtat, immigració, homofòbia…
• Promourem una declaració institucional en el
Dia de lluita contra l’homofòbia i la transfòbia,
el 17 de maig i es farà una campanya específica
a la població, per a conscienciar específicament
d’esta discriminació.
• Educarem en la formació específica per a la
prevenció de la LGTBfòbia entre la policia local,
amb programes d’actuació específics davant
d’agressions d’odi.
• Crearem una línia específica d’atenció als jóvens
LGTB en el centre juvenil i un programa educatiu
contra l’homofòbia en els instituts.
• Des de l’Ajuntament donarem suport a qualsevol
celebració de l’orgull gai com a manifestació
pública per la tolerància i la igualtat dels gais,
lesbianes, bisexuals i transsexuals.

Joventud i Infància
• Casa de Joventut: un espai de gestió pública
on siguen els mateixos moviments associatius
juvenils els que assessoren sobre les activitats a
desenvolupar.
• Foment i promoció de l’associacionisme juvenil.
• Dotar d’espais públics per als grups que
necessiten assajar.

• Establiment d’una setmana de la joventut amb
activitats lúdiques, concerts, concursos, cinema
fòrum, tallers, etc.
• Creació d’una ludoteca municipal

• Transport universitari: millora de les ajudes per
al transport dels i les alumnes de les distintes
universitats.

• Realitzar un pla municipal per a la infància on
es realitzen activitats periòdiques els caps de
setmana.

• Creació d’espais per a l’art alternatiu (grafitis) i
un concurs anual.

• Creació d’un Consell de Joventut.

• Donar suport a la participació i celebració
d’intercanvis lingüístics i formatius entre els
adolescents per mitjà dels diferents programes
regionals, nacionals i europeus que existeixen.
• Realització d’activitats formatives per a jóvens
en matèria LGTB que permeta una atenció
especialitzada a cada realitat.
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• Habitatge: elaboració d’un pla municipal
d’habitatges de protecció pública i de lloguer per
a jóvens.

• Tallers de prevenció de consum de drogues.
• 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.

Cultura
• Establir la cultura com a punt fonamental de
l’economia local dins del pla estratègic.
• Desbloquejar el projecte del Teatre Chapí.
• Dotar en el barri de ronda Sud d’un espai
cultural polivalent fomentant la cohesió social
al barri.
• Creació d’un nou espai de convivència
en el parc Municipal aprofitant les noves
instal·lacions museístiques modificant l’espai
de la zona superior com a espai d’esplai amb
una programació anual i amb possibilitat
d’incloure una terrassa-bar.
• Creació d’un conservatori municipal de música
• Creació d’un
lingüística.

gabinet

de

normalització

• Creació d’un centre d’interpretació al voltant

del parc de “Els Anouers”.
• Realització d’un programa d’activitats
complementàries de treballs tradicionals,
cuina, ceràmica …
• Establir una setmana de la cultura on la
societat crevillentina i el teixit cultural
associatiu siguen els protagonistes.
• Nit de l’art, nit dels museus.
• Impulsar les activitats culturals en el carrer
per a un major i millor ús dels nostres espais
comuns: barris, parcs, zones de vianants ...
• Revitalitzar l’activitat de l’Ateneu Municipal
de Cultura, com un òrgan de participació
de les entitats culturals de la localitat i de
programació coordinada de la cultura a
Crevillent.

Patrimoni
• Declaració de BIC (Bé d’Interés Cultural) de
l’àrea ocupada pels jaciments arqueològics:
Penya Negra, El Forat, Pic de les Moreres,
Pont dels Moros, Pontets, Assut del Forat,
Qanats del Barranc de la Rambla, Els Moreres,
Castellar Colorat, “Barricaes” i Ratlla del Bubo.
- Creació d’una ruta a peu entre dels jaciments
anteriorment citats. Ruta senyalitzada i amb
panells informatius i per a la seua realització es
comptarà amb la participació d’associacions
de la localitat i expressament comptarem,
almenys, amb el Centre Excursionista Crevillent
i el Club de Muntanya Acclivis.
• Restauració i valoració del sistema hidràulic
de “La Font Antiga”.
• Establiment d’un parc Arqueològic en la Penya
Negra que tindrà com a objectiu la investigació,
la protecció i la difusió del jaciment.
• Obertura del museu arqueològic del parc Nou.
• Estudiar la possibilitat d’adquirir, siga, en
propietat o arrendament (o un altre sistema),
el Sext Molí/Molí Prao. Este edifici pot actuar
com a centre d’interpretació dels jaciments i
de la ruta.
• Integració de l’àrea de les cases i ruïnes de Sant
Gaietà com a zona de protecció arqueològica

en el PGOU de l’Ajuntament. Col·locació de
panells informatius per explicar les ruïnes.
• Restauració, consolidació i valoració de la vila
romana de la Canyada Joana.
• Seguiment dels jaciments del poble per a
poder actuar en la seua restauració sempre
seguint les pautes de restauració i respectant
els criteris històrics, és a dir, estarà supervisat
i dirigit per arqueòlegs i restauradors.
• Prohibir, per mitjà de senyalització, el pas de
motos i bicicletes per les sendes que creuen
Penya Negra i el Barranc de la Rambla.
• Establir/separar les zones de caça i les zones
arqueològiques, és a dir, no és compatible la
visita cultural amb l’activitat dels caçadors.
• Restauració i fer valdre l’edifici de l’Antic
Hospital.
• Creació d’un museu Etnològic i de l’Estora. Cal
situar-lo en alguna de les antigues fàbriques
que conformen el nostre Patrimoni Industrial.
• Reivindicar el centre històric: Descobrir al
públic les restes trobades de l’antiga muralla;
col·locació d’un panell a l’entrada del carrer Vall
en què es represente l’antic castell i explique
la seua història; recuperar algun refugi de la
Guerra Civil.
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• Realçar la zona nord i les seues coves.
Cal adquirir algunes i crear un Centre
d’Interpretació etnològic dels barris de coves.

• Netejar el “Pouet de la Mel” i dotar-lo d’un
millor condicionament.

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

• Reforma del camp municipal de futbol i
annexos: vestidors per a dones, accessibilitat
a les grades, etc.

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

• Reforma integral de la ciutat esportiva nord.

• Afavorir i facilitar la formació tècnicaesportiva als jóvens, a través de les
universitats i les federacions a fi de dotar
l’esport crevillentí d’un nombre més gran
d’especialistes.
• Promocionar la pràctica de l’esport amb
jornades com: esport al carrer, xarrades,
col·loquis i activitats al medi natural.
• Creació de circuits naturals per a la pràctica
de l’esport en el medi natural sempre que
s’ajude a la seua conservació i no en detriment
del mateix.
• Seguiment de l’esport escolar i federat des de
l’administració donant suport a les activitats
que es realitzen.
• Recuperació i promoció d’esports
l’handbol i la pilota valenciana.

com

• Reestructuració de la gala anual de l’esport
local en tots els sentits.
• Recuperació dels conserges com a empleats
públics.
• Elaboració d’un pla director d’instal·lacions
esportives i ofertes esportives municipals
amb la participació dels clubs esportius i
dels i les esportistes (ús de les instal·lacions,
tendència dels usuaris, etc.)

• Construcció d’una piscina d’estiu.
• Incorporar en les escoles municipals
coneixements sobre la història de l’esport en
general així com el tradicional local i valencià.
• Eliminació del Consell Municipal d’esports
i creació d’un òrgan resolutiu format per
representants del teixit associatiu esportiu
de la localitat.
• Promoure l’esport escolar
compreses entre els 3 i 7 anys.

en

edats

• Promoure l’activitat física en persones de la
tercera edat (+65 anys).
• Foment del desenrotllament esportiu en els
discapacitats per mitjà de personal qualificat
per a portar avant un pla d’entrenament
adaptat.
• Creació d’un programa en la ràdio o web
especialitzada on els usuaris i habitants
de Crevillent puguen realitzar les seues
consultes en l’apartat esportiu.
• Creació d’un espai per al skate.
• Realitzar un protocol d’actuació en totes les
instal·lacions i centres esportius davant de
situacions imprevistes, accidents o lesions
de gravetat per mitjà de la formació de les
persones encarregades de cadascun dels
espais municipals.

Festes
• Festes patronals: establir una sèrie d’activitats
com a celebració de les festes de la localitat
on puguen participar tots i totes els veïns i les
veïnes del municipi.
• Col·laboració amb l’Associació de Moros i
Cristians i de la Setmana Santa per tal de
donar suport a les activitats corresponents.
• Fomentar la integració de les comparses en el
conjunt de la societat crevillentina.
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• Creació d’un pla estratègic que combine
un desenvolupament del turisme amb la
promoció 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.

Educació
Des de l’Ajuntament:
• Donar al Consell Escolar Municipal la
importància que ha de tindre com a òrgan
de participació de la comunitat escolar.
• Fer polítiques actives en defensa de l’educació
en valencià i l’ús del valencià
• Jornada Contínua. Des del CEM, demanar a la
Conselleria la seua regulació, enllaçada amb
activitats educatives, esportives, culturals
… en els centres a la vesprada que facen
compatible la vida laboral i familiar.
• Estudiar les possibilitats i competències
d’ajudes econòmiques per als universitaris de
la nostra localitat.
• Impulsar des de la Comissió de Matriculació
la distribució de l’alumnat immigrant en tots
els centres.
• Impulsar els plans de compensatòria en
els centres i tornar la figura del mediador/a
cultural. Aules d’alfabetització per a la
població adulta àrab.

• Dotar al Servei Psicopedagògic Municipal del
personal necessari per atendre a la comunitat
escolar i reorganitzar la seua estructura
perquè tots els centres estiguen atesos en les
mateixes condicions.
• Impulsar la coordinació entre la Regidoria
d’Educació amb els Departaments dels dos
Instituts i amb el Centre d’Educació de les
Persones Adultes per a afavorir la realització
d’activitats formatives, culturals, i d’oci.
Demanarem a la Conselleria:
• Menjador escolar al C.E.I.P. Miguel Hernández
• Aulari infantil del CEIP Francisco Candela
• Creació d’aules d’educació infantil en el tram
0-3 anys.
• La implantació a Crevillent de cursos
presencials i gratuïts de formació en anglés
per a aconseguir d’una manera efectiva el
trilingüisme a les nostres escoles.
• La disminució de la ràtio en les nostres aules
a 25 alumnes en Ed. Infantil i Primària i a 30 en
Secundària

Sanitat
• Centre de Salut:
• Sol·licitar en la Conselleria la tornada a la
gestió pública del Centre així com la millora
i ampliació dels seus servicis 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 24 h (SAMU) 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.
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[C] ECONOMIA SOSTENIBLE.

Noves economies: Economia sostenible
Un nou Crevillent no és possible si no s’atén,
canalitza i vertebra el potencial dels nostres
jóvens alhora que s’impulsa el que queda dels
sectors tradicionals i es posen els fonaments
del que volem que siga el nostre poble en el
futur.

• Incentivar l’esperit crític. Un aspecte central
del PIEI serà la programació d’un cicle de
debats dirigits als nostres jóvens

• Desenrotllarem l’economia sostenible sobre
quatre eixos:

NOVES INDÚSTRIES vs INDÚSTRIES
TRADICIONALS

• Educació per a la innovació

Reinventar-se. Les tecnologies cauen, la
innovació no. Sempre que estiga basada en la
formació.

• Noves indústries vs indústries tradicionals
• Turisme, la solució òbvia?
• Economia compartida.
EDUCACIÓ PER A LA INNOVACIÓ
Es fa imprescindible l’elaboració d’un Programa
Integral d’Educació en la Innovació (PIEI)
coordinat amb els centres educatius de la
localitat i la Regidoria de Joventut. Els nostres
estudiants han de conéixer de primera mà
les possibilitats reals que ofereix cada línia
educativa i professional.
Què és realment imprescindible per a innovar?
• Impulsar les noves idees d’innovació des dels
més jóvens.
• Cultivar la curiositat. Si la innovació brolla
d’un procés disciplinat d’aprenentatge
(disciplinat en termes d’esforç però no de
rigidesa) és imperatiu iniciar eixe procés com
més prompte millor entre la nostra població
més jove.
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àrees tecnològiques.

Proposem impulsar la creació d’un Pla
Estratègic de Desenvolupament Tecnològic
(PEDT) que contemple la cooperació amb altres
municipis (en especial de l’eix Crevillent-ElxSanta Pola) i en el que es coordine l’activitat
dels municipis amb les incubadores presents
en les universitats d’Elx i Alacant. Este pla
deurà fer d’interfície o intermediari amb els
instituts tecnològics. L’objectiu prioritari del pla
serà coordinar el desenrotllament d’empreses
de base tecnològica.
El sector de l’estora, una de les nostres
senyes d’identitat, ha de rebre tot el nostre
suport, sobretot en els aspectes d’innovació
tecnològica. En eixe sentit es fa necessari
una reorientació del paper dels instituts
tecnològics (AITEX) més dedicats a constatar el
declivi de certs sectors, com el de l’estora, que
a impulsar la seua reactivació.

• Incentivar la lectura. És verdaderament
denunciable el fet que en una població
de 30.000 habitants el fons bibliogràfic
disponible es reduïsca a poc més de 15.000
publicacions ( 2 llibres per habitant!). És
més urgent encara la necessitat de disposar
d’una segona biblioteca en ronda Sud així
com habilitar el Centre Jove a este efecte.
Els fons bibliogràfics són més barats que la
propaganda que anuncia l’arribada mensual
d’un parell de novetats.

En este sentit, una particularitat que té
Crevillent és la presència d’una indústria
energètica potent (Cooperativa Elèctrica). Amb
tot i això, un element que s’està desenvolupant
és el sector de components auxiliars (tipus
plaques solars). No ha d’oblidar-se este
segon senyal d’identitat, però això no és
incompatible de buscar noves indústries més
flexibles i que requerisquen menor inversió
base. El desenvolupament programari per a
mòbils i la biotecnologia són exemples clars.
Esta harmonització s’inclourà en el PEDT i
serà una de les competències de l’Agència de
Desenvolupament Local.

• Desenrotllar programes de formació per a
la inserció que vagen més enllà dels cursos
oficials, prou desfasats especialment en

D’altra banda, es vol donar contingut a
l’elevadíssima i incompressible oferta de
naus i superfície urbanitzable dedicada a

polígons (El Govern municipal va confessar
no tindre cap indicador d’activitat pel que
fa a què dedica el seu sòl industrial, encara
que presumim que l’activitat comercial és la
dominant). Dins del PEDT caldria racionalitzar
eixe ús, perquè les indústries del futur no
requerisquen grans recursos excepte una
comunicació WiFi de banda ampla. No es tracta
de llevar competències a les universitats sinó
de trencar el buit que hi ha entre els municipis
i els centres formatius. En definitiva, el PEDT
i el PIEI es complementen i realimenten. Qui
tracte açò d’utòpic és que no és conscient de
la situació de desesperació en què ens trobem.
En la que ens han sumit contínues polítiques
d’urbanització per damunt de tot, inclús de les
persones.

- Cal analitzar la possibilitat d’atraure turistes
europeus a través de complexos que els
aporten diversos serveis que poden incloure
des d’únicament la residència fins a atencions
mèdiques i terapeutes.

En este país quan un no sap què produir
comença a traure-li punta al seu atractiu
turístic. Espanya és un país de servicis d’acord
amb la nostra mentalitat reactiva.

- Tenint en compte el turisme estranger, seria
convenient intensificar els cursos d’idiomes
com a part del PIEI alhora que els cursos
gastronòmics.

Sense renunciar a les nostres festes locals
d’interés turístic nacional i internacional cal
dir ben clar i alt que no s’està fent la promoció
adequada. L’àmbit FITUR és estèril en la
mesura que El Govern Autonòmic ens relegue
a l’últim de la fila excepte com a complement
molt secundari al sol i platja. Però si així fora,
cal valorar molt positivament la presència
de la iniciativa privada, tipus Marjal, que és
capaç d’atraure a un segment de visitant molt
interessant. No obstant això, hi ha diverses
iniciatives que s’haurien de prendre:

- Cal coordinar-se amb els comerciants locals
per al desenrotllament de productes auxiliars,
souvenirs, etc.

- L’Agència de Desenvolupament local no pot
ser un difusor de fullets. Ha de passar a ser un
poc més penetrant en els segments objectius.
Superada ja la fase de construir una marca
ara l’essencial és vendre-la i fer-ho bé.
- Les festes han de ser més inclusives no sols
ja per al visitant sinó per al local. La qualitat
i el reconeixement de les nostres festes han
de ser el principal atractiu per al turisme
nacional. El model de les Falles o les Fogueres
és molt interessant.

- Per a atraure el turisme cultural i etnogràfic
s’ha de posar a Crevillent en el punt de mira
informatiu. L’activitat dels nostres cors i el
Museu Etnogràfic i de l’Estora ajudaran a ser
un pol d’atracció turística.
- Les noves tecnologies estan començant a
aplicar-se en algunes festes però encara
falta molt per fer. No es tracta de bolcar el
programa de les festes en una app sinó a
dotar-la d’elements interactius que aporten
utilitat al visitant.

- Algunes activitats generen turisme esportiu.
Aplicar els punts anteriors a este context.
- Les infraestructures haurien d’ajustar-se a
tot això.
ECONOMIA COL·LABORATIVA
No es tracta ja d’incentivar el comerç
electrònic simplement sinó d’utilitzar-ho com
a canal per al bescanvi en estos moments de
crisi.
En este sentit tot cap: objectes usats o en
préstec, serveis professionals, de transport
(blablacar), co-treball i crowdfunding. Estos
models no són comprensibles si no s’opta per
una cultura de la innovació. Ens continuaran
pareixent entelèquies mentre no canviem el xip.
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Urbanisme
Crevillent pateix distints problemes pel que fa
a la seua ordenació del territori pels que han
passat quasi tots els pobles valencians de
dimensions similars.
En Compromís proposem un “urbanisme
amable, buscant un somriure” amb l’objectiu
que Crevillent siga més bonic, més agradable
per a passejar per als seus habitants i visitants.
URBANISME FORMAL: Modificacions
necessàries al PGOU
• 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 Tenis), R3 i
R4 entre el camp de futbol, la Vereda de les
Fotges i l’esquena del Moscardó.
• Rehabilitació del Centre Històric i centre urbà
mitjançant un Pla Especial de Protecció i
Rehabilitació Integral (PEPRI).
• Replantejament d’aparcaments al centre
aprofitant solars buits amb convenis amb els
propietaris.
• Conversions
en
zona
de
vianants:
l’habitabilitat d’una ciutat augmenta quanta
més gent camina pels carrers. Es planteja
com a objectiu aconseguir que hi haja nous
itineraris que aporten vitalitat i dinamisme
(també econòmic) al Poble i amb participació
de la ciutadania, com és l’Avgda. de Madrid,
Passeig Fontenay i Avgda. Blasco Ibáñez.
• Nou catàleg d’edificis protegits: És urgent
tornar a donar la importància que els edificis
amb valor patrimonial industrial tenen. Amb
la nova Llei Valenciana de Sòl 7/2014 es pot
realitzar un Catàleg de proteccions . Este
catàleg es realitzarà en un procés participatiu.
• S’ha d’exigir la construcció d’un tren llançadora
a l’Estació de Tren.
• Revisar la configuració dels sectors industrials
per a ordenar-los racionalment. Revisió del
Polígon I-13 Cachapet.
MOBILITAT SOSTENIBLE
• Afavorirem el cotxe compartit amb distintes
mesures, des de campanyes publicitàries a
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l’establiment de parades i ús de plataformes
gratuïtes per als usuaris, així com a premis
per a la gent que participe en este programa.
• Foment del tren aplegant a acords amb els
taxistes per a oferir preus i horaris assequibles.
• Establirem carrils bici i fomentarem l’ús de
la bicicleta com a mitjà de transport i farem
una bona connexió amb els camps, El Pinar i,
sobretot, amb el Realengo-Càmping el Marjal.
URBANISME ADAPTATIU
• No ens podem permetre tenir desenes de
solars i edificis amb gran valor en desús mentre
els seus propietaris esperen indefinidament
(de vegades per més de 20 anys) un millor
moment per a construir.
• S’elaborarà un Registre de Solars Buits i un
programa de convenis amb els propietaris
per a la utilització d’aquests solars amb un
fi públic i d’interés general com poden ser:
jardins, parcs per a gossos, zona de jocs, horts
urbans o aparcaments (com ja funcionen de
fet alguns d’ells). En qualsevol cas aquests
espais es retornaran als seus propietaris a la
finalització del conveni o quan demanen un
permís de construcció.
OBRES I INFRAESTRUCTURES
1.-Passeig del Calvari: Reforma del passeig per
a dotar-lo d’arbres i jardineria per a fer-lo
més agradable als veïns.
2.-Passeig de Fontenay: Es planteja una
reforma integral per a fer-lo més accessible
i per al gaudiment dels veïns i l’eliminació del
monòlit de José A. Primo de Rivera.
3.-Reforma de l’avinguda de S. Vicent Ferrer.
4.-Ronda Sud: Creació d’una seu social
polivalent per a ús dels veïns i amb serveis
de lectura i biblioteca. I reforma del parc de
ronda Sud.
5.-Exigir a l’empresa promotora la finalització
de les obres de “El Pinar”
6.-Barreres arquitectòniques: Elaboració d’un
pla d’accessibilitat a tots els edificis públics.
Eliminació de les barreres en carrers i millora
de les voreres.

7.-Circumval·lació Sud: Exigir a la Generalitat
la construcció del tram de la carretera de
l’estació a les Palmeres.

a les entitats bancàries de Crevillent per a
exigir-los la paralització dels desnonaments i
no col·laboració municipal.

8.-Carrers i camins rurals: Elaboració d’un
inventari de carrers, places i jardins i elaborar
un pla d’asfaltat i millora de carrers urbans
i rurals. Retolació en valencià de camins i
senderes de Crevillent.

• Creació d’un cens d’habitatges buits per a
establir programes afavoridors de la posada
en el mercat de lloguer d’estos habitatges
desocupats.

9.-Reforma i millora de les entrades i accessos
al municipi.
HABITATGE
• Elaboració d’un programa complet de garantia
del dret a l’habitatge que incloga mesures
d’intermediació en cas de desnonaments,
assessorament, creació d’una comissió
antidesnonament de participació tècnica,
política i social, i protocols d’actuació en cas
de desnonament.
• Exigir a les distintes administracions mesures
per a evitar els desnonaments i interpel·lar

• Promoure programes per a incrementar el
parc d’habitatges públics de lloguer.
• Establiment de programes d’ajudes urgents
per a evitar desnonaments.
• Creació d’una Comissió Municipal de
l’Habitatge a fi d’impulsar, desenvolupar i fer
un seguiment de les zones més deprimides de
Crevillent, elaborant propostes i plans per a
la seua rehabilitació, així com la coordinació i
seguiment dels distints programes d’habitatge
i antidesnonaments.
• Es
promourà
convenis
amb
altres
administracions, constructors locals i
sindicats per a la construcció d’habitatges de
protecció pública.

Medi Ambient
Servei de Neteja:
• Realitzar tots els actes administratius
possibles per a, si així ho decideix la
ciutadania, municipalitzar el Servei de Neteja
i Arreplegada de Fems.
En tot cas:
• Millora i ampliació del servei sobretot en els
afores i pedanies.
• Millora de l’arreplega selectiva de residus.
Estructurar millor l’arreplegada: ubicació,
soterrament, campanyes d’informació i
sensibilització. Impulsar l’arreplega selectiva
de fems en els domicilis particulars.
• Arreplegada dels residus industrials d’una
manera més efectiva.
• Afavorir des de l’Ajuntament, per mitjà de
suport tècnic i informatiu, que les empreses
de Crevillent puguen accedir al reconeixement
d’empreses mediambientalment sostenibles
d’acord amb les normes europees.

• Promoure la utilització de l’Ecoparc i establir
diversos punts descentralitzats d’este servei.
• Establir un Pla d’estalvi energètic.
Parc Natural del Fondo:
• Convertir “San Felipe Neri” i al “Realengo” en
porta d’entrada al parc Natural El Fondo:
Crevillent comparteix al 50% el Fondo amb
Elx, però compta amb un avantatge competitiu
de cara a canalitzar les visites al parc, ja que en
el seu terme està el Centre d’Informació. Este
s’ha convertit a poc a poc en un pol d’atracció
en si mateix i acaba d’inaugurar una nova tolla
amb 350 metres de passarel·la sobre l’aigua.
Per ací passen milers de persones cada any i es
tracta d’aconseguir associar el nom del Fondo
a Crevillent. Per a això és clau aprofitar el
nucli urbà de “San Felipe” per a convertir-lo en
centre de serveis i verdadera porta d’entrada
al parc. És necessària una certa inversió per
a crear infraestructures (sendes, museu de
l’aigua, etc.). El “Realengo” també hauria de ser
inclòs en este pla estratègic.
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• Elaboració d’un conveni per al trasllat de la
Planta de Residus. Este conveni hauria de
formar part de l’inajornable Pla de Tractament
de Residus que la Generalitat Valenciana ha
d’abordar de forma immediata.
• Preservació i coneixement del nostre parc
Natural, especialment per a la població
escolar.
Serra de Crevillent:
• Preservació de la Serra i pla efectiu de
reforestació.
• Control per a respectar la serra per part de
qualsevol tipus de vehicles, fent-se complir
la legislació vigent.
• Aprofitar la reconstrucció de l’ermita de
Sant Gaietà per a convertir-la en un centre
d’informació i educació ambiental de “baix
cost”.
• Aconseguir la declaració del Castell Vell com
a Paratge Natural Municipal:
És un tema difícil perquè han proliferat
els habitatges, el que pot suposar un punt
de fricció, però no és incompatible amb la
protecció d’una de les zones amb major
personalitat de la Serra de Crevillent com a
Paratge Natural Municipal. És important la
seua geologia, el seu paisatge i com a lloc on
habiten espècies protegides d’aus com l’Àguila
“perdiuera”, el Mussol real i la Falcia real entre
altres, la qual cosa ha motivat que la Serra
de Crevillent estiga considerada zona ZEPA o
Zona d’Especial Protecció per a les Aus.
• Cens i conservació d’arbres autòctons i
centenaris de tot el municipi.
• Control acústic i lumínic: Elaboració d’un
pla per a l’eliminació progressiva de la
contaminació acústica i lumínica.
• Energies alternatives: Instal·lació de plaques
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fotovoltaiques per a generació d’energia
elèctrica en tots els edificis públics, on siga
viable, de la localitat.
Jardins:
• Pla de xoc per a la rehabilitació dels nostres
parcs (Nou, ronda Sud, Vell ...). Instal·lació
de tecnologia electrònica (xips) per a
racionalitzar el consum d’aigua d’acord amb
les necessitats de les plantes.
Millorar el manteniment de les rotondes.
• Creació d’una “Anella Verda” de transició entre
el sòl urbà i el rústic amb una col·laboració
públic-privat: horts urbans, actuacions de
millora paisatgística, neteja d’espais …
• Recuperar la campanya d’Educació Ambiental
municipal però enfocada en el nostre territori
i en els nostres recursos naturals.
• Impulsar el voluntariat mediambiental,
especialment entre els nostres jóvens.
• Desenrotllar un Pla de Participació amb
col·lectius i associacions que concloga en la
creació d’un òrgan de participació ciutadana
que desenrotlle una política mediambiental
global en el nostre municipi.
• Sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient,
per mitjà del corresponent conveni, la
reactivació del Centre Mediambiental de
“Els Molins” com un centre d’investigació
mediambiental vinculat a la nostra serra.
• Realització de campanyes i adherir-nos als
programes que es realitzen en relació a la
lluita contra el canvi climàtic, els seus efectes
i conseqüències i establiment de mesures
tendents a minorar els gasos d’efecte
hivernacle que corresponguen a l’àmbit local
i exigir a altres administracions mesures en
les seues competències respectives en el
mateix sentit.

