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Principals dades, polítiques, socials i econòmiques de Crevillent
El 26 de maig de 2019, els veïns i veïnes de Crevillent van decidir un canvi polític donant una majoria de
la Corporació als grups municipals progressistes i d'esquerres, després de 24 anys d'hegemonia de les
formacions polítiques de dretes.
D'aquestes eleccions municipals es va constituir una nova Corporació municipal i es va triar un nou
alcalde, amb els vots favorables de les formacions polítiques que constituirien el nou Govern municipal
del canvi. Aquest Govern municipal de coalició, entre les formacions de Compromís per Crevillent, PSPVPSOE i L'Esquerra, va posar fi a 24 anys consecutius del Govern municipal monocolor del PP i del fins
llavors alcalde, César AugustoAsencio.
Des d’aleshores han passat poc més de dos anys i mig i, en un espai de temps tan curt, s'han viscut
experiències i situacions que ningú no podia preveure a l'inici de la legislatura. La DANA, el temporal
Glòria i la pandèmia, sens dubte, han trastocat tots els plans de legislatura. S'han reconduït prioritats i
s'han derivat recursos amb l'única finalitat de protegir les persones i de recuperar la normalitat política,
social i econòmica de la localitat, si més no cap a la situació prepandèmica.
El passat 12 de febrer del 2021 va quedar aprovat definitivament un nou reglament orgànic municipal
amb l'objecte d'adaptar-lo a les noves circumstàncies polítiques i socials. Entre altres modificacions
respecte a l'anterior està la informació en el seu art.72 El Ple Extraordinari per al Debat de l'Estat del
Municipi.
Aquest reglament estableix que l'alcalde ha de traslladar a tota la corporació una memòria del que ha
passat l'any anterior. Entenc que, en ser aquesta la primera legislatura i el primer any en què se celebra
el debat i es confecciona el document, sembla oportú que se circumscriguen a tota la legislatura per tal
de donar compte al Ple municipal deles principals anàlisis, decisions i esdeveniments succeïts fins a la
data, i cenyir a l'any anterior els debats següents.
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Elements demogràfics de Crevillent a tenir en compte.

Segons les últimes dades oficials del Padró Municipal d'Habitants a data de gener de 2021, la població
de Crevillent és de 29.717 habitants, fet que suposa una variació del 0,61 % respecte al mateix període
de l'any anterior.
D’acord amb el Padró de revisió contínua, a
data 20-12-2021la xifra de població
empadronada a Crevillent és de 30.076
habitants, dels quals 15.238 habs. (50,66 %)
són homes i 14.838 habs. (49,34 %) són
dones.

Així ha canviat la població a Crevillent

Respecte a la nacionalitat, són espanyols
25.961 habs. (86,32 %) i són de nacionalitat
estrangera 4.115 habs. (13,68 %).
Entre els estrangers, són majoritaris els de
nacionalitat marroquina amb 2.438 habs. (8,11 %),
mentre que la segona nacionalitat estrangera al
municipi és la del Regne Unit amb 440 habs. (1,46
%).
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Quant a la franja d'edat, les persones compreses
entre 40 i 60 anys són el nombre més gran, més
d'un terç de la població.

ESPAÑA
25.961
86%

PADRÓ HABITANTS (20-12-2021)

Desocupació a Crevillent
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Les últimes xifres de l'atur reflecteixen una
tendència positiva cap a la recuperació de
l'ocupació, amb una marcada tendència al
descens des de l'agost del 2021. Segons les
últimes xifres d'atur registrat, hi ha
actualment 2.691 persones aturades.
Aquesta és la xifra més baixa des del juliol
del 2008, moment anterior a l'inici de la
crisi financera i immobiliària, i lluny de les
xifres de desocupació que van arribar a la
xifra més alta l'agost de 2013 (5.370).

Evolució Paro Crevillent
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Per sectors, segons dades a gener de 2022:
AGRICULTURA
113
4%

SENSE
ACTIVITAT
ECONÓMICA
290
10%

CONSTRUCCIÓ 183
6%
INDÚSTRIA
819
28%

SERVEIS
1556
52%

Demandants d'ocupació per sector activitat
(Font: Labora-GVA)

En relació amb les persones afiliades a la Seguretat Social, es té en compte l'últim dia del mes de cada
any a la sèrie del 2003 al 2022. En el cas de l'any 2022, s'estableix l'últim dia del mes de gener, ja que és
l'última dada publicada al portal d'estadística de la Seguretat Social.
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Evolució dels afiliats a la Seguretat Social últim dia del mes.
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EVOLUCIÓ DE LA PRESIÓ FISCAL MUNICIPAL PER HABITANT ((€/HAB.)
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ENDEUTAMENT RELATIU
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Com es pot observar en les dades econòmiques del municipi, la tendència actual és de recuperació
econòmica i de l'ocupació a la localitat. La crisi sanitària, que ha derivat en una crisi econòmica, també
s'ha notat a Crevillent. No obstant això, a causa de la nostra estructura econòmica, amb un fort
component del sector industrial, ens hem vist menys afectats en relació amb altres municipis més
dependents del sector turístic i de serveis.
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Cal destacar les bones dades d'ocupació, que arriben a recuperar nivells d'atur anteriors a la crisi
financera i immobiliària del 2008, igual passa amb les dades d'afiliació a la seguretat social.
Quant a les dades referides a la Hisenda municipal, ressalten els bons resultats quant als ingressos
tributaris tenint en compte la pandèmia, i no s'ha produït cap descens important que haja obligat a un
ajust econòmic d'envergadura o haja suposat un problema de gestió pressupostària de cara als propers
anys. De fet, la pressió fiscal durant els últims sis anys té una tendència a la baixa. Caldrà esperar la
liquidació del 2021 per determinar si es manté aquesta tendència i quina és la repercussió d'aquest
indicador després de la modificació de l'ordenança fiscal de l'IBI i la taxa de RSU.
Tot i que la pandèmia ha obligat a adoptar mesures de suport extraordinari a la nostra economia,
aquestes s'han pogut fer amb els nivells d'ingressos ordinaris.
Pel que fa a les mesures de consolidació fiscal adoptades, eren necessàries ja que permetrien
incrementar ingressos i compensar-ne la caiguda per la regularització operada en anys anteriors. El
descens de la quota de l'IBI a la legislatura anterior no va tenir en compte aquest fi de la regularització,
per la qual cosa suposava una baixada d'ingressos i un desajust en el pressupost que havia de corregir-se
ràpidament.
D'altra banda, l'estudi de costos de la
Tresoreria municipal va revelar que la taxa de
recollida del fem era un altre dels desajustos
que calia esmenar. No és sostenible mantenir
INGRESSOS PER
COST DEL SERVEI
uns ingressos aproximats d’1,2 milions d’euros
LA TAXA DEL FEM
quan el cost del servei supera els 2 milions
d’euros. Aquest dèficit es va manifestar
DÈFICIT DEL SERVEI
insostenible, ja que suposa detraure 800 mil
euros de recursos pressupostaris per sufragar
un servei que ha de ser pagat pel contribuent de forma directa i en relació amb el cost del servei prestat.
INGRESSOS I DESPESES DEL SERVEI

La decisió d’aquest Govern va ser la de no carregar aquest dèficit als habitatges de primera residència,
en els quals no s’ha produït cap increment de la taxa, i equilibrar la resta d’unitats a la mateixa taxa sota
el principi d’equitat. Amb semblant criteri es va establir per a les indústries i comerços de la localitat.
Aquest Govern municipal ha pres la decisió política d’incrementar l’activitat i fomentar la dinamització
econòmica de la localitat, suposant això un increment d’inversió i despesa pública en totes les àrees. Tot
i això, i malgrat gestionar una pandèmia que requeria ajudes directes i una major inversió per minorar
les conseqüències econòmiques i sostenir una recuperació econòmica, els comptes municipals
reflecteixen un equilibri raonable i asseguren la sostenibilitat futura. A més, s'han posat en marxa nous
serveis i s'ha adquirit patrimoni municipal, i s'ha adoptat una tendència contrària a la de corporacions i
governs anteriors.
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Principals actuacions realitzades per aquest Govern des de
l'inici de la legislatura
Recursos Humans i Organització

Al principi de legislatura es van detectar diverses mancances en matèria de Recursos Humans (RRHH).
Una d'aquestes va ser la disponibilitat d'una interventora acumulada només un dia a la setmana. Es van
realitzar gestions per a dotar-la de manera interina fins que aquesta plaça fora coberta per un habilitat
nacional.
S'adoptà la decisió de crear borses de treball, començant per la d'Interventor i la de TAG.
S'ha modificat en diverses ocasions la Relació de Llocs de Treball (RPT) per s disposar de personal tècnic
en àrees com les de Turisme, Festes i Participació Ciutadana, Medi Ambient, Urbanisme i Serveis
Tècnics, que eren clarament insuficients per a un municipi de prop de 30 mil habitants.
S'ha reforçat a través del contracte programa diversos llocs de treball al Departament de Serveis Socials.
S'ha elaborat un Reglament de permisos, horaris i vacances per al personal municipal per tal de corregir
algunes situacions i dotar de seguretat jurídica aspectes com l'horari a realitzar pel personal, ja que no
s'estava complint amb l'horari legalment establert.
S'ha dotat d'un Reglament de condicions laborals
per a la Policia Local a fi de corregir part de les
mancances a la seua estructura salarial i promoure
la productivitat, cosa que ha minimitzat
l'absentisme en aquest cos. En aquest sentit,
s'està immers en diversos processos selectius per
incrementar el nombre d'efectius, que actualment
està molt per sota dels estàndards marcats per la
normativa que regula la Policia Local a la
Comunitat Valenciana.
També s'ha canviat la Prefectura de la Policia Local i s'han reestructurat els quadres intermedis a través
de les noves places en propietat d'inspectors.
Actualment s'està elaborant un Reglament de productivitat per a tot el personal municipal i està en fase
d'esborrany un futur Reglament de formació i de teletreball.
S'ha aprovat un nou organigrama i s'està en procés d'elaboració d'una modificació de la RPT per adaptar
les places i els llocs de treball a aquest organigrama i realitzar un estudi de l'estructura salarial dels llocs
i del col·lectiu de brigades d'oficis.
Considere que queden pendents diverses adaptacions en algunes àrees; no obstant això, l'estructura
quantitativa de llocs i places comença a ser la que es pot acceptar com a raonable per al nivell de serveis
i demandes de la ciutadania crevillentina. Ara toca disposar totes les peces perquè hi haja una
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coordinació interdepartamental més gran, a més d'implantar la cultura de la innovació. Aquest ha de ser
un dels reptes per als propers mesos.

Protecció Ciutadana, Seguretat i Emergències

En aquests dos anys i mig de legislatura s'ha aconseguit revertir la tendència d'una imatge negativa de la
nostra Policia Local i, sobretot, en aquesta àrea s'ha aconseguit la pau social interna i reduir-ne la
conflictivitat.
Algunes de les mesures per aconseguir aquest objectiu s'han comentat a l'àrea de Personal, però
d'altres tenen a veure amb la designació d'un nou cap de la Policia Local, que ha establert canvis en el
sistema organitzatiu, calendaris i incentius.
He de destacar també la compra de
material
informàtic,
vestuari
i
equipament per a la millora de la nostra
Policia Local.
D'altra banda, l'activació de les xarxes
socials per a proporcionar notícies fiables
i ràpides davant de qualsevol incident ha
demostrat ser una valuosa eina durant
els períodes en què s'han hagut de
gestionar emergències. Sent fonamental
també per lluitar contra la desinformació
a Internet.
S'ha implantat el Dia de la Policia Local per al reconeixement de la tasca que realitzen diàriament. S'ha
creat l'Escola de Formació “Sergio Serna” i diverses unitats, entre les quals vull destacar la Unitat de
Drons, que ha demostrat, en el poc temps que porta, ser útil per a la seguretat, davant d'emergències o
per a localització d'accidentats i desapareguts.
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Actualment s'està elaborant el Pla de Mobilitat, que ara és una exigència tant per a l'ordenació del
trànsit rodat com per a la planificació estratègica de la ciutat i la possibilitat d'obtenir finançament de
fons europeus.
Quant a Emergències i Protecció Civil
Civil, s'han adoptat mesures com el canvi a la Prefectura de Protecció
Civil i del seu equip de comandaments, apostant per una nova generació, jove i dinàmica, que ha
demostrat des del primer moment el compromís amb el seu poble, que ha de protegir.

Durant aquest mandat s'han aprovat els plans d'emergència següents:


Pla Local de Cremes Agrícoles



Pla Local de Prevenció davant d'Incendis Forestals.



Pla territorial municipal d'emergències.



Pla d'actuació davant de riscos sísmics.

Estan en procés d'aprovació per a aquest any 2022 els plans d'emergència següents:


Pla d'actuació davant d'inundacions.

També s'han realitzat diversos protocols d'actuació com els fenòmens meteorològics
eteorològics adversos.
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En aquesta legislatura s'han instal·lat tres estacions meteorològiques i un mesurador de la qualitat de
l'aire per a fer front a les partícules. Les estacions meteorològiques proporcionen indicadors i alertes
essencials per adoptar decisions d’acord amb el Pla territorial municipal d'emergències i els seus
protocols annexos. A més, presta un nou servei a la ciutadania a través de certificats acreditatius de
nivells de pluja o vent en cas de ser requerits per les assegurances.
La informació que proporcionen les estacions meteorològiques ubicades al pic de La Vella (Serra de
Crevillent), la Casa de Cultura i el Centre Social de l'Associació de Veïns de Sant Felip Neri (pedania de
Sant Felip Neri) es pot visualitzar alweb municipal. A més de poder realitzar -se el seguiment del clima i
la meteorologia a través del servei Inforatge. Aquest servei fa prediccions locals útils per a l'adopció de
decisions, com pot ser la suspensió d'activitats a l'aire lliure.
També s'ha disposat en aquesta legislatura d'un tècnic d'emergències, que ha elaborat la majoria dels
plans sol·licitats i que serveix d'assessorament i coordinació en cas d'emergències.

Entorn rural, Agricultura i Pedanies
En aquest apartat cal destacar la
remodelació i la posada en marxa del
centre veïnal que serveix de seu per a
l'AAVV de Sant Felip Neri i per a la
realització de gestions municipals.
També s'ha actuat al carrer Cervantes
de Sant Felip per a evitar les
acumulacions d'aigua i inundacions. I
s'han instal·lat caixers automàtics a
diverses pedanies.
A la pedania d’El Realengo, i en col·laboració amb la Cooperativa Elèctrica, s'ha posat en valor un solar
buit per a la instal·lació d'una pista poliesportiva, una zona recreativa amb sostre, i un parc amb aparells
cardiosaludables i jocs infantils.

Turisme i Festes
S'ha posat en marxa un web municipal de turisme (Visita Crevillent), a més de dotar l'estructura del
departament d'un tècnic de Turisme.
A més, s'ha adherit l'oficina municipal de Turisme
a la Xarxa Tourist Info. S'ha participat en
cadascuna de les fires FITUR, en aquest últim any
amb la presentació de la declaració de l'Any
Benlliure a l'espai principal de Turisme de la
Comunitat Valenciana i amb la presència del
secretari autonòmic de Turisme.
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Tot això sense deixar de banda campanyes de promoció turística i la participació en fires, com la
realitzada a IFA dedicada a la gastronomia mediterrània.

Un dels canvis més visibles en aquesta legislatura és l'aposta per la dinamització de les festes, tant de les
que tenen la corresponent Declaració d'Interès Turístic Internacional com les dels barris i pedanies.
Canvi també de filosofia, entenent que els diners destinats a les festes són una inversió i no una
despesa, estimulant i beneficiant la nostra economia local.
S'ha apostat per una
gestió més directa de les
festes, portant-la als barris
amb concerts i altres
activitats i, per altra
banda, gaudint d'artistes
de primer nivell nacional i
internacional a l'Auditori i
la Barraca Municipal.

Els elements a destacar del canvi han estat i són:
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Apropar les festes i la cultura als barris ia les places i els parcs del nostre poble.



Diversitat d'estils musicals per arribar al nombre més gran veïns i veïnes.



Aposta per la música local.



I aposta per la cultura i la música en valencià.

S'ha incrementat el pressupost i el servei d'il·luminació a les festes,
amb una atenció especial a les festes de Nadal. En aquest sentit,
s'han disposat noves activitats com la partida dels Reis d’Orient
amb globus, la Caseta del Pare Noel, etc.
S'ha donat un nou impuls amb singularitat pròpia a la festa de
Carnestoltes, dedicada a Jaume el Barbut, així com a la del Dia de
Tots Sants, amb el Tren de la bruixa o el Passatge del terror.
Caldria destacar que a totes i cadascuna de les activitats de Festes
s'ha gaudit d'una nombrosa participació del poble. En alguns casos
superant totes les expectatives.

Joventut i Participació Ciutadana

Cal destacar en aquestes àrees dues actuacions d'aquest Govern que es distingeixen d'anteriors
Corporacions. En primer lloc, la gestió directa del Centre Jove, i per altra banda, la posada en marxa dels
Pressupostos Participatius.
Altres elements distintius en matèria de Joventut són:
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Activitats en franges d'edat de més de 18 anys.



S'ha posat en marxa l'escola d'escacs i la dansa inclusiva.



L'horari d'obertura del Centre Jove s'ha ampliat de dilluns a diumenge.



S'ha adquirit un equipament per fer podcast.



S´està en procés d’elaboració d’un Pla de Joventut.



S'està tramitant la realització del Carnet Jove al nostre municipi.

Quant a Participació Ciutadana, a més dels
Pressupostos Participatius s'ha creat un portal per a les
associacions de la localitat. A més a més, s'ha
incrementat en 4000€ la subvenció a associacions
participatives.

Igualtat
Aquest Govern municipal ha impulsat una política activa per a eduir les desigualtats reals per motiu de
gènere i identitat sexual, així com contra la violència de gènere.
Tot i això, amb accions com l'organització de xarrades monogràfiques sobre violència de gènere i els
perills de la pornografia entre adolescents.
S'ha realitzat el I Pla d'Igualtat extern de Crevillent i actualment s'està treballant en la creació del Consell
de la Dona.
També amb noves iniciatives com la que va donar visibilitat a 30 perfils de dones, incloent-hi dones
crevillentines. Totes elles han deixat i deixen el seu rastre a la nostra història.

D'altra banda, s'està treballant
conjuntament amb l'Associació de
LGTB Crevillent per a promoure i
difondre les activitats dirigides a la
no discriminació per raons de sexe,
a més d'altres amb instituts de la
localitat i pròpies del departament.

Finalment, s'ha dotat de promotors d'igualtat per al desenvolupament i l'execució dels plans d' igualtat.
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Benestar Animal

S'ha creat una delegació específica de Benestar Animal diferenciada de la matèria de Sanitat Animal,
col·laborant activament amb les protectores del nostre poble en el control de les colònies de gats i en la
realització de diferents campanyes contra l'abandó i el maltractament animal.
S'ha repartit a la població material per a la recollida d'excrements, alhora que es desenvolupava una
campanya de conscienciació.
Actualment s'està treballant en l'Ordenança de
tinença d'animals.
Es destina actualment finançament per a
l'esterilització de les colònies de despeses sense
propietari conegut. Un element innovador. A més a
més, es destinen 8000€ a les protectores d'animals
de la població.
Es va realitzar una compra de 3.000kg d'alimentació
per als animals de carrer, que es va donar a les
protectores per a la seua gestió.

Ordenació Urbana i Espais Públics

Actualment s'està procedint a l'execució de la reforma del Parc Municipal que, a més de constituir un
gran espai verd, també es configura com un espai d'esbarjo i entreteniment de la ciutadania. L'actual
reforma té previst acabar en els propers mesos i suposarà la recuperació dels llacs i la instal·lació d'un
guèiser, l'accessibilitat del parc per a persones amb mobilitat reduïda o per poder passejar amb carros
per a nadons i xiquets menuts. Aquesta reforma portarà també nous jocs infantils inclusius, hi haurà un
augmentde la vegetació, que quedarà preparat per a una segona fase que culminarà la reforma integral
del parc.
S'està en procés de licitació de la reforma del Mercat d'Abastos per adaptar-lo als requeriments
d'aquest tipus de mercats en ple segle XXI, amb més dotació d'hostaleria i restauració i més llocs, tot
això coordinat amb el canvi del sostre, actualment d'amiant, i la posada a disposició com a espai públic
per al projecte Comptem. A més, cal l'adaptació i la reforma dels vials i la plaça annexa al mercat.
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Així mateix, s'està gestionant el començament de les obres del col·lector R10, pendent d'altres
corporacions.
S'està desbloquejant i col·laborant activament perquè s'execute el polígon de Villarrosa (I-10) i que puga
ser classificada com a àrea industrial avançada.
S'estan gestionant actualment diferents solucions a problemes urbanístics no resolts en dècades, com
són els casos de:


Polígon Ceràmica L'Asunción.



Sector R-10 El Pineda.



Polígon del Bosch.

També s'està treballant per a la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana ( PGOU ) en sòl
industrial relatiu a les condicions particulars de les edificacions, i així adaptar-la a tot tipus d'empreses,
fonamentalment del sector logístic.
En un futur immediat s'hauran d'abordar
altres modificacions puntuals, atés que el
PGOU es va elaborar amb condicions
urbanístiques de caràcter expansiu en
demanda
d'habitatge
i
indústria,
promogut fonamentalment per promotors
privats. Actualment, la realitat és diferent
i està provocant problemes en el seu
desenvolupament.
S'ha ampliat en aquesta legislatura la capacitat del Cementeri Municipal, amb la construcció de més de
170 nínxols, i altres que s'executaran en una segona fase, alhora que s'està treballant per a dotar de
serveis públics la zona nord del cementeri.
En un altre ordre de coses, en aquesta
legislatura s'ha adquirit una parcel·la
contigua al complex Poliesportiu Félix
Candela destinada a la futura piscina
d'estiu a l'aire lliure, i que permetrà en
un futur espai una piscina coberta amb
les dimensions apropiades i equiparables
a altres de les localitats veïnes.
Actualment s'està redactant el projecte d'aquesta infraestructura esportiva. Es preveu la licitació durant
aquest any i el començament de l'execució en el que queda d'aquesta legislatura.
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També està en marxa el projecte per a la construcció d'una pista de futbol i vòlei platja i la millora de
dues pistes de pàdel.
Cal no oblidar que en aquests primers anys de legislatura s'han modificat i finalitzat els camps de futbol
de la Ciutat del Futbol Juanfran Torres i s'ha construït un circuit de running.
D'altra banda, s'ha continuat amb la instal·lació de
barbacanes per a incrementar l'accessibilitat als nostres
carrers. S'ha actuat per millorar l'asfaltat i les voreres en
zones com els carrers Machá, Calvari, Vaiona, Bolívia,
Reverend Pascual Martínez, i en altres 15 més a tots els
barris de Crevillent.
Davant la demanda constant dels veïns de Ronda Sud,
s'ha regulat el trànsit a la zona amb la instal·lació d'un
grup semafòric que dóna accés al Col·legi Julio QuesadaPilar Ruiz.
De la mateixa manera s'ha acabat amb el punt negre que suposaria l'accés de Ronda Sud al Passeig de
l'Estació, habilitant a més un nou carril d'incorporació.

Indústria i Comerç

En aquest departament vull destacar el conveni signat amb FEPEVAL, que encara que no s'ha pogut
posar en marxa a causa de la pàndemia, promourà la creació d'Entitats de Gestió i Modernització a les
nostres àrees industrials.
S'han estat promovent obres i serveis en polígons
industrials fruit de les subvencions de l'IVACE, a
destacar diferents actuacions al Pol. I4 i Catxapets. I
actualment s'afrontaran actuacions en altres polígons
industrials, com són el de Faima i Crevillent Industrial.
Es continua en estreta col·laboració amb l'OGIC
(Oficina de Gestió Industrial de Crevillent). Està en
procés de licitació una nova adjudicació d'aquest
servei, ampliant-lo a altres necessitats com la de
consultoria en matèria de fons europeus.

Educació i Cultura

En aquesta legislatura, des d'Educació s'ha estat gestionant amb èxit l'ampliació de diferents aules de 2
anys a diversos dels nostres centres públics, amb més de 70 places, i s'han gestionat diverses millores a
les instal·lacions escolars com són:
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Reforma de lavabos a les aules d'Educació Infantil al CEIP Francisco Candela.



Reformes als patis d'Educació Infantil del CEIP Julio Quesada-Pilar Ruiz i col·locació de porxe al
CEIP Mas Magro.



Reparacions de pistes esportives a CEIP Puig Jover i CEIP San Luis Gonzaga.



Col·locació de tendals de protecció a diverses finestres.



Obres de reparació de la calefacció del CEIP Julio Quesada-Pilar Ruiz.

Cal destacar també que s'han incrementat els ajuts per a l'adquisició de material dirigits a l'alumnat
d'Educació Infantil, així com duplicat els ajuts a les AMPAS.
S'han convocat diversos certàmens literaris Vila de Crevillent i un primer concurs de Còmics en valencià
el 9 d'octubre.
Actualment
s'estan
desenvolupant
diversos projectes dins del marc del Pla
Edificant, amb una inversió per part de la
Conselleria que puja a més de 5 milions
d'euros, per a millorar les infraestructures
dels centres escolars.
Quant a Cultura, vull destacar que,
malgrat la pandèmia, s'ha seguit amb una
àmplia oferta d'activitats culturals, amb
una ajuda especial a la cultura local.
L'exposició sobre la figura del paleontòleg Daniel Jiménez de Cisneros ha tingut una gran repercussió, no
només a Crevillent sinó també en l’àmbit nacional, especialment en el món científic, amb més de 6.000
visites.

Cal ressaltar, per la seua novetat, la creació de les activitats següents, que han comptat amb una gran
acceptació i un èxit de participació.
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Concerts d'Estiu, amb actuacions fonamentalment de caràcter local que han servit per ajudar els
nostres artistes.



El Certamen de Curtmetratges de caràcter autonòmic i local, en què han participat curts que
després han estat nominats als Goya en la seua especialitat, i que posen de manifest la
rellevància que ha adquirit aquest recent certamen.



Crevillent Ciutat Lectora, que té com a finalitat incentivar l'hàbit de la lectura i coordinar
activitats d'animació a la lectura d'associacions, Centres Educatius, Clubs de Lectura i la
Biblioteca Municipal.

Altres activitats que cal destacar han estat:


Impuls als Museus de Crevillent amb la creació d'una
marca pròpia, Museus de Crevillent.



Organització dels Cursos d'Estiu en col·laboració amb la
Universitat Miguel Hernández.



Campanyes per a promoure la donació de material per al
futur Museu Etnogràfic i de la Catifa.

En aquesta àrea, juntament amb altres del mateix Govern, s'ha
col·laborat en l'impuls de l'UrbanFest, així com Concerts de
Barri, realitzats a diverses zones de Crevillent amb activitats
musicals i Tallers Infantils.

Habitatge

Aquest Govern ha posat en marxa una delegació específica en matèria d’Habitatge, així com nous
serveis propis en matèria d’ajuda davant execucions hipotecàries i mediació. Un dels reptes més grans
ha estat la paralització de desnonaments i la creació d’un nexe unió i comunicació entre jutjats i fons
d'inversió. Només al 2022, i estem a finals de febrer, ja s'han paralitzat 5 desnonaments, i també aquest
2022 ja hem aconseguit que dos propietaris particulars recuperaren el seu habitatge ocupat il·legalment
a través de la mediació extrajudicial.
Durant tota la pandèmia s'ha informat de les mesures
en matèria d'habitatge que ha portat a terme el
Govern estatal i s'ha contribuït a dues moratòries per
al pagament d'hipoteques. S'ha situat Crevillent a
l'epicentre de les polítiques socials d'habitatge. En
breu es disposarà de la primera ordenança
d'habitatge per poder revitalitzar el mercat del
lloguer a Crevillent, que està estancat.
Així mateix, des d'Habitatge s'estan fent diverses
campanyes per a l'obtenció d'ajudes en aquesta
matèria amb tramitació íntegra, provinents d'altres
administracions, com és el cas de les ajudes al lloguer
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dins del Pla Nacional. També en matèria de rehabilitació d’habitatges en col·laboració amb associacions
locals. I la promoció i ajudes del Pla Renhata.

Sanitat i Consum

En aquest departament vull destacar, entre altres actuacions, dues que tenen especial incidència en la
ciutadania. La primera és el reforç de l’atenció sanitària mitjançant una ambulància itècnics sanitaris en
pràcticament totes les activitats culturals, socials i esportives amb una afluència important de públic, a
través dels serveis preventius.
Durant tota la pandèmia i, encara ara, ha estat
primordial el nexe de comunicació mantinguda des
de la Regidoria de Sanitat amb Salut Pública,
Conselleria, l'Hospital i el Centre de Salut.
S'ha mantingut sempre informada la ciutadania de
les actualitzacions, fins i tot s’ha habilita
habilitat un correu
electrònic per a totes les incidències relacionades
amb la vacunació i la Covid-19, que ha atésmés de
2500 crevillentins i crevillentines.
La segona activitat és la participació de Crevillent al
IV Pla de Salut de la Generalitat Valenciana a través de Xarxa Salut, pendent de desenvolupar de forma
presencial pels efectes de la pandèmia i que es materialitzarà ben prompte amb accions de prevenció i
promoció de salut.
Pel que fa a Consum, s'han dut a terme diverses campanyes d'informació sobre drets dels consumidors.
Aquestes àrees s'han reforçat amb més personal per a prestar un servei més àgil i atendre les peticions
de la ciutadania.

Esports

S'han mantingut i reforçat en els darrers anys alguns esdeveniments esportius com la Sant Silvestre
Crevillentina, la cursa de les Xosses o el Campionat Internacional de Motocross, entre d'altres.
Pel que fa a les infraestructures, tal com s'ha detallat a la part d'Ordenació del Territori i Espais Públics,
s'han millorat les instal·lacions, i s’ha posat fi als camps de futbol i al circuit d'atletisme de terra,
impropis per a unes instal·lacions del segle XXI.
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Aquesta àrea també s'ha reforçat amb més personal administratiu, amb la consegüent rapidesa en la
gestió d'expedients a l'àrea d' esports, així com en la concessió de subvencions i altres tramitacions. S'ha
augmentat la inversió en material esportiu i en la comunicació i relacions amb els clubs/entitats
esportives, per a trobar sinergies i col·laboració entre aquestes.

Serveis Públics

Amb l'objectiu que Crevillent siga un municipi verd i atractiu a tots els seus racons es va elaborar un Pla
de Xoc contra els solars abandonats i sense netejar. D'altra banda, s'han renovat diversos jocs infantils, i
s’han instal·lat els primers inclusius i adaptats a la localitat.
S'ha estat gestionant amb la concessionària de neteja l'adquisició de contenidors orgànics que durant
aquest any s'instal·laran al municipi de Crevillent, juntament amb la renovació dels actuals.
La neteja del nostre poble continua sent una assignatura pendent, i cal la col·laboració ciutadana, per la
qual cosa s'han realitzat diverses campanyes de conscienciació ciutadana amb l'objectiu de mantenir net
el nostre poble.
S'ha actuat en la millora de determinats punts de recollida del fem, fonamentalment a l'extraradi. En
aquest sentit, també s'han instal·lat nous contenidors de reciclatge, i està previst instal·lar-ne més, on
abans només hi havia contenidors de RSU.
S'han mantingut diverses reunions amb l'empresa concessionària perquè s'havien detectat alguns
incompliments que actualment s'estan corregint.
S'han realitzat diverses actuacions de neteja
extraordinària, d'una banda, en solars de propietat
municipal que portaven anys sense neteja, i de
l'altra, als polígons industrials, fonamentalment al
Polígon del Bosch. A més, com a conseqüència de la
pandèmia, s'han incrementat notablement els
residus a l'extraradi i s'han hagut de fer neteges i
recollides extraordinàries.
Quant al servei de parcs i jardins, actualment s'està
fent un estudi sobre la viabilitat de la gestió directa
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en aquest servei.
S'ha impulsat l'UrbanFest, amb la col·laboració de la regidoria d'Educació, amb una gran participació de
la joventut de la localitat i una acceptació important al Barri Ronda Sud.

D'altra banda, s'està elaborant la memòria
d'actuacions per a millorar els serveis per als més
xicotets a totes les zones del municipi.
S'ha licitat un nou contracte de manteniment de fonts
ornamentals que ha permés posar a punt totes les
nostres fonts.

Comunicació, Protocol i Relacions Institucionals

Per primera vegada a la història de l'Ajuntament, s'ha dotat en plantilla d’una periodista per a tasques
de Comunicació Institucional i relacions amb els mitjans de comunicació. També té tasques de protocol i
de suport al Gabinet d'Alcaldia.
S'ha modificat parcialment la imatge del web municipal i
s'està treballant per a la creació d'un nou web institucional
adaptat als requeriments actuals. També s'han posat en
marxa les xarxes socials municipals de l'Ajuntament, amb
Facebook i Instagram, que serveixen per a mantenir una
connexió directa amb la ciutadania i publicitar informació
d'interés de manera més immediata. També s’han creat
xarxes socials per a altres àrees com ara Esports, Turisme i la
Biblioteca Municipal.
S'està en procés d'elaboració d'un nou reglament de
protocol, que possibilitarà la celebració de casaments civils
en espais municipals diferents del Saló de Plens.
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S'ha fet un important esforç en Comunicació Institucional i
retransmissió dels plens en línia, que s’han adaptat als
requeriments de l'emergència sanitària, en estreta participació
amb els serveis d'Informàtica de l'Ajuntament.
S'ha aprovat un nou ROM, adaptat a les noves necessitats de
regulació dels debats configurats per a governs i oposició
plurals i, per altra banda, s'ha millorat el control i la supervisió
dels comptes dels grups municipals.

Drets Socials, Majors, Integració i Cooperació

La tasca d'aquest departament és es
essencial perquè ningú no es quede arrere per a fer efectiu el principi
d'igualtat real davant les vulnerabilitats permanents i conjunturals, més encara en moments de
pandèmia. Tot i aquestes circumstàncies, des d'aquest departament s'ha procedit a la implementació de
la Llei 3/2019 de serveis socials inclusius.
Fa unes setmanes s'ha posat en marxa el contracte programa que suposa un reforç important en
matèria de personal per atendre totes les persones que ho necessiten. També s'estan realitzant les
reformes necessàries per a disposar de més espais administratius d'una zona que permeta l'atenció
individualitzada d'acord amb els requisits necessaris de privadesa.
Al mateix temps s'estan traslladant progressivament els serveis existents al carrer Ribera a altres espais
municipals.
Des del començament de legislatura s'ha comptat amb un total de 16 tallers dividits en 47 grups, i s’han
creataltres activitats addicionals com guitarra, teatre, ioga, costura creativa, automassatges, fisioteràpia
i un servei específic per a usuaris afectats per Alzheimer.

Se segueix mantenint la Setmana del Major amb activitats de convivència per a la gent gran. S'ha posat
en marxa un servei gratuït de teleassistència i programes d'acompanyament per a persones grans i
dependents.
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Per part de la UPCCA (Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives) s'ha realitzat el IX Pla
de Prevenció de Conductes Addictives 2021-2024, també el
concurs de curts ImaCine per a la prevenció entre els més joves,
juntament amb diferents campanyes de conscienciació.
Es continua amb el treball del Centre d'Atenció Primerenca (CAT),
amb una nova licitació del servei.
Quant al CRIS (Centre de Rehabilitació i Integració Social), se'ns ha
informat per part de Conselleria que s'ha donat el vistiplau a les
reformes sol·licitades per a la se
seua acreditació, la qual cosa
significa que prompte es procedirà a la licitació i execució de les
obres, la qual cosa permetrà a la seua homologació
en la implantació d’aquest
aquest nou servei dirigit a les
persones amb malalties mentals.
S'ha posat en marxa el SASEM, un programa de salut
mental en col·laboració amb el Centre de Salut que
té com a objectiu l'atenció personalitzada a domicili
i que comporta a més intervenció social.
S'ha mantingut el sistema de convenis amb entitats
locals que ajuden col·lectius vulnerables i amb
necessitats socials, en molts
molt casos, les més
immediates.

Economia Sostenible, Informàtica i Transparència

S'ha constituït el nou Consell Sectorial Econòmic i Social com a òrgan de participació d'entitats
econòmiques: empresaris, sindicats, comunitats educatives, universitats, comerciants,
comerci
constructors, etc.
Actualment s'està donant compte en aquest òrgan de totes les activitats en matèria econòmica i se
segueix desenvolupant i desplegant tot el contingut dels seus estatuts.
Quant a les ajudes que fins a l'inici de la legislatura s’atorgaven a associacions, sindicats i empresaris, se
n'ha incrementat la quantia en alguns casos, mentre que en altres s'han posat en marxa ajudes directes
extraordinàries per a pal·liar les conseqüències de la crisi derivada de la pandèmia.
La quantitat de les ajudes directes gestionades des de l'Agència de Desenvolupament Local (ADL) supera
el milió d'euros amb recursos propis, a les quals cal afegir les quanties de l'exempció de la taxa d'OVP
per a terrasses i mercats ambulants.
Alhora, s'han estat gestionant els plans d'ocupació destinats a desocupats EMPUJU-EMCUJU-EMCORP,
EM
EMCOLD, ECOVID i els Tallers d'Ocupació Vila de Crevillent VI, VII i VIII. En aquests darrers mesos s'ha
contractat més de 100 persones a través d'aquests. Des del 2002 no s'havien contractat
contra
tantes persones
desocupades en els diferents programes gestionats pel departament de l'ADL i per un període d'un any.
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Quant a Informàtica i Transparència, s'ha
incrementat notablement el servei de tramitació
del Certificat Digital i s'ha canviat el gestor
electrònic d'expedients.
S'ha aconseguit una subvenció europea WiFI4EU
que permetrà a la instal·lació de xarxa wifi a
diferents punts de la localitat.
S'ha posat en marxa la web “Els meus impostos”
que permet dotar d'una major transparència la
destinació i distribució dels comptes municipals.
Es té ja en contractació el Plec de
Condicions Tècniques per al nou web
municipal. Serà un web més atractiu,
dinàmic i fàcil de navegar, cosa que
ajudarà a la ciutadania a poder obtenir la
informació actualitzada del municipi.

Medi Ambient i Lluita contra el Canvi Climàtic

La importància de conservar els nostres espais naturals i de lluitar contra el canvi climàtic, que afecta
greument molts indrets del planeta, amb la seua repercussió també a la nostra localitat, és el motiu pel
qual s'ha volgut impulsar en aquesta delegació la implicació municipal en aquesta matèria.
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Una d’aquestes mesures és l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa de Municipis pel Clima i a la Xarxa de
Municipis de l’Agenda 2030.
Aquestes adhesions han suposat el compromís d'establir un pla estratègic per a Crevillent 2030 a través
de la seua agenda urbana, i que actualment s'està desenvolupant a través d'una empresa externa,
alhora que s'elabora el Pla de Mobilitat.
Són nombroses les actuacions que s'han realitzat en aquesta àrea, de les quals volem destacar les
següents.
El projecte Metrominut amb la
participació dels instituts de la localitat
i l’objectiu de promoure la mobilitat a
peu dins de la localitat i desincentivar
els vehicles de motor.
Col·locació de panells informatius
d'itineraris autoritzats per a proves
esportives a la Serra de Crevillent, així
com el senyalització de sendes i rutes.
S'ha posat en marxa el projecte “Patis
amb Residus 0” amb l'objectiu de
reduir els residus als centres educatius,
al mateix temps que està en marxa el projecte d'estalvi energètic també als col·legis i instituts de la
localitat.
S'ha creat per primera vegada el Consell Local de Medi Ambient per a la participació de les entitats
cíviques que desenvolupen totalment o parcialment les seues activitats de conscienciació, voluntariat, i
conservació dels nostres entorns naturals.
Es manté i amplia el conveni amb el CEMA Los Molinos.
A més, en aquest 2022 es té previst la realització de
les tasques següents:
Tapat i senyalització de pous que hi ha a tota la
serra de Crevillent.
Adequació de l'inici del camí del PR110 que ix des
del parc de muntanya dels Anouers.
Ja s'estan programant xarrades
ambiental a les escoles del municipi.
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d'educació

Projecte Comptem

Menció especial mereix aquest projecte per la rellevància que ha adquirit en aquest darrer any. Aquest
és un projecte de col·laboració i participació de la nostra Cooperativa Elèctrica (Grup Enercoop) i
l'Ajuntament. Un projecte que pretén, d'una banda, alinear-se amb els ODS apostant per l'energia
fotovoltaica. I que,d’una altra, suposarà la democratització i la dotaciód'empoderamental consumidor
en la presa de decisions per a l'estalvi energètic.

S'han cedit 21 espais públics per a la instal·lació d'aquestes cèl·lules fotovoltaiques i la constitució d'una
gran comunitat energètica local a canvi de la instal·lació de 27 panells informàtics per a interiors i
exteriors que proporcionaran informació rellevant als veïns i veïnes de Crevillent en matèria energètica,
i informació institucional i de caràcter cultural i social per a les entitats. A més de servir per a informació
en matèria d'emergències. Prompte veurem els primers panells informatius d'acord amb la disposició
del plec de condicions tècniques i administratives d'aquesta concessió demanial.
Com deia, la rellevància ha estat tal, que en tampoc temps ja hem rebut diversos premis. Pel que fa a
l'Ajuntament, el premi MiSOL, que atorga Plazaenergíay AVAESEN.

La gestió de la pandèmia

Si hi ha una cosa que ha marcat la legislatura ha estat la DANA i la pandèmia. Aquest Govern s'ha vist
obligat a gestionar dues emergències, una de climàtica i una altra de sanitària, amb conseqüències
importants per a la vida de la gent i per a l’economia global i local.
És important recordar com a antecedent a l'arribada de la pandèmia del coronavirus que, als tres mesos
de la presa de possessió, el nou govern va haver d'afrontar la primera catàstrofe natural que va
comportar greus conseqüències per a la població de la comarca del Baix Segura i que va afectar també
de ple el nostre terme municipal, amb més intensitat en les pedanies del sud del nostre terme.
Diversos dies abans que els núvols descarregaren ferotgement al nostre territori, es va reunir el Comité
Assessor d'Emergències i es van adoptar les primeres mesures preventives. El mateix dia que van
començar les pluges es va reunir el CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa de l'Administració Local)
i es va determinar el PMA (Lloc de Comandament Avançat) a la Prefectura de la Policia Local, mobilitzant
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tots els efectius de la Policia Local, Protecció Civil i Creu
Roja Local, a més de mantenir una estreta col·laboració
amb la Guàrdia Civil de la localitat.
Es van suspendre activitats festeres, activitats esportives
i l'activitat escolar, es van subministrar a les pedanies
sacs de terra i plàstics per a pal·liar inundacions, es van
habilitar dos albergs als pavellons esportius, es va haver
de rescatar ramats d'ovelles, rescatar diverses famílies i
desallotjar un càmping amb prop de 2.000 persones,
amb el consegüent trasllat als albergs. Es va acollir
també veïns i veïnes d'Almoradí que no van poder arribar al seu destí, es van realitzar controls i
supervisió de sèquies i assarbs, així com el control d'inundacions que van afectar a part de Sant Felipe
Neri, Rincón de los Pablos y las Casicas.
També es va atendre els protocols
d'emergència derivat de l'incident a la Presa de
Santomera. Tot això sense comptar que
pràcticament la totalitat dels camps i parcel·les
d'aquestes pedanies van quedar inundades del
tot, bloquejant camins veïnals i desbordant i
trencant sèquies i assarbs del terme. També hi
va haver despreniments a la Serra de Crevillent,
que van bloquejar camins, pistes i sendes.
Una vegada passada la DANA es va haver de fer front a l'avaluació i
petició d'ajudes, ja que es va incloure Crevillent entre els municipis
afectats i declarats com a zona catastròfica, i l'Ajuntament va
disposar d'una oficina a la pedania de Sant Felip Neri, amb el trasllat
de diversos empleats públics per a la tramitació de les sol·licituds
dels veïns i veïnes.
Actualment s'està sol·licitant als responsables del Pla Vega Renhace
la participació d'aquest municipi en els eixos que tenen a veure amb
les infraestructures hidràuliques i les emergències, ja que, malgrat
estar administrativament a comarques diferents, Crevillent pertany
des d'un punt de vista hidrològic a la Conca Hidrogràfica del Segura.
Els barrancs i la riera de la Serra de Crevillent formen part d'aquesta conca. En aquest assumpte, el que
passa al Baix Segura afecta Crevillent i al contrari, per això és necessària la coordinació entre els plans
d'emergència de Crevillent i els derivats dels municipis de la comarca del Baix Segura.
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Tres mesos després, una pandèmia
I va arribar la pandèmia, i l'Estat d'Alarma el 14 de març del 2020.
El Govern Municipal va constituir la Comissió de Seguiment del Govern Municipal per al seguiment de la
campanya, a fi de gestionar les primeres mesures i informacions, recomanacions i circulars que ens
arribaven fonamentalment de la Conselleria de Sanitat i del Govern Estatal.
En els dies previs a l’Estat d'Alarma que va decretar el Govern d’Espanya es va començar a adoptar
decisions sobre l'organització de la Policia Local, l' àrea d'Informàtica i la brigada d'obres, serveis de
neteja viària i d’edificis públics.
Es va procedir a la cerca d'EPIs i de material sanitari. La idea era dotar de material de protecció els
serveis essencials.
Aquella mateixa setmana prèvia a l'Estat d'Alarma es van començar a suspendre activitats en edificis
públics municipals, així com actes organitzats per l'Ajuntament i per entitats cíviques en edificis
municipals i activitats esportives.
A partir d'aquest moment es van succeir constants comunicats a la població i l'adopció de mesures via
Decret d'Urgència, a més d'atendre i comunicar totes les informacions i recomanacions que arribaven de
les diferents administracions, via Conselleries, segons cada matèria, via Subdelegació del Govern i via
FVMP.

Declaració institucional del president del Govern
El dia abans de l'Estat d'Alarma el president del Govern va anunciar el seu imminent establiment. En
aquell moment, per part de l'Ajuntament, vam decretar el tancament total de tots els edificis municipals
de titularitat pública o compartida, a excepció dels serveis essencials. Es mantenien només en l’àmbit
intern la Casa Consistorial i altres edificis per a ús exclusiu d'administració interna. Es va decidirmantenir
com a servei essencial el Mercat d'Abastiments.
Es va establir per a tot el personal municipal no essencial el teletreball i es van reforçar els serveis
informàtics per a mantenir el servei internament.
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S'acordà amb l'empresa concessionària la neteja extraordinària i exhaustiva de tots els edificis
municipals i s'informà d'aquestes mesures a la població. Al mateix temps es va comunicar la suspensió
de l’activitat escolar per al proper dilluns, 16 de març.
El mateix dia 13 es va rebre des del 112 l'activació del nivell 1 d'Emergències i vam activar el CECOPAL
amb la creació d’un grup de Whatsapp per a la comunicació interna i es van realitzar les primeres
reunions telemàtiques amb tots els seus integrants.
En els primers dies successius, i després d'una reunió del CECOPAL, es va decidir ordenar l'establiment
d'un pla progressiu de teletreball per al personal empleat públic i es va suspendre tota atenció
presencial a la ciutadania, excepte causa excepcional.
Es va habilitar un nou número d'atenció directa a Serveis Socials i es van reorganitzar tots els serveis
essencials (Policia Local, Brigada d'obres, Protecció Civil…).
Es va decretar el nivell 3 d'emergència d'acord amb la declaració de l'Estat d'Alarma.
Es van reorganitzar els accessos al Mercat Municipal i tot el voluntariat va quedar centralitzat a través
de Creu Roja.
També es van publicitar totes aquelles mesures d'interés per a la ciutadania, recomanacions preventives
per a evitar contagis, aglomeracions, etc. I es va apel·lar als veïns i veïnes de Crevillent que s'informaren
a través dels canals oficials per evitar fakenewsi la desinformació, aquesta qüestió es va reiterar en
diverses comunicacions.
Una altra de les mesures que es van anar gestionant durant les primeres setmanes va ser la neteja i
desinfecció de les vies públiques i del mobiliari urbà, amb especial èmfasi als accessos dels principals
centres d'atenció presencial a la ciutadania i a col·lectius vulnerables, com ara la residència de majors i
de persones amb discapacitat, el centre de salut, els edificis municipals, el Mercat d'Abastiments, la
Caserna de la Guardia Civil, etc.
Durant la fase més dura de la primera onada també es va comptar amb la col·laboració puntual de la
UME.
D'altra banda, es va sol·licitar la col·laboració
d'empreses i de la ciutadania per a l'adquisició
o la confecció de material sanitari.
Col·laboració que va tenir una resposta
immediata per part de la comunitat xinesa,
comunitat islàmica i empresaris locals, que
ens van proporcionar més de 25.000
mascaretes quirúrgiques a més de gel
hidroalcohòlic i altres solucions desinfectants.
També l'Ajuntament va poder adquirir,
després de la falta inicial d'aquest material,
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més de 30.000 mascaretes higièniques rentables que
van ser repartides a les bústies de tota la població.
En successives ocasions tot el material que s'anava
adquirint per part d'altres administracions es remetia
als serveis essencials. A més, durant tota la pandèmia
aquell material disponible, sobretot els primers dies,
s'enviava al centre de salut i, fins i tot, als hospitals.
Per part de voluntaris es van confeccionar 2.000
bates quirúrgiques que es van enviar als hospitals,
centre de salut i residències de la localitat.

Pla de xoc contra la crisi econòmica derivada de la sanitària
No només vam haver d'adoptar mesures de prevenció per a fer front a la COVID. Al cap de pocs dies,
vam haver de començar a treballar en un conjunt de mesures econòmiques i tributàries per a fer front a
les conseqüències econòmiques i socials.
En matèria econòmica vam començar a gestionar mitjans per a aconseguir ajornaments i
fraccionaments fàcils per a la població dels tributs municipals, un pla de subvencions per a comerços,
restauradors, autònoms i professionals que va comportar un pla de mig milió d'euros per a aquests
col·lectius, amb aportació exclusivament
municipal. Es va decretar l'exempció de taxes
per ocupació de via pública (terrasses) a
restauradors, a més de permetre una
ampliació extraordinària quan se'n va
permetre l'obertura.
Així mateix, vam haver de reforçar el
personal de l'ADL per a gestionar totes les
ajudes que venien d'altres administracions.
Fins a hui hem gestionat prop de dos milions d'euros en ajudes directes per a la nostra economia local
provinents d'aportacions municipals, la Generalitat Valenciana i la Diputació d'Alacant.
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La gestió de la informació com a ferramenta fonamental de lluita contra la
COVID
Una de les accions fonamentals que vam haver de gestionar va ser la lluita contra la desinformació, que
provoca inquietud a la societat. Es va mantenir en tot moment operatiu i gairebé en directe les xarxes
socials, fonamentalment el web municipal i els comptes de Facebook i Instagram institucionals de
l'Ajuntament i de la Policia Local.
Tota la informació d'interés directe a la ciutadania que se'ns remetia per part de les diferents
administracions es comunicava immediatament. A més, com a alcalde realitzava compareixences
setmanals a la ciutadania en les quals informava de les reunions que es mantenien amb el Departament
de Salut per a comunicarles mesures adoptades i la situació tant a l'hospital de referència com al Centre
de Salut de Crevillent.
També es va habilitar alweb municipal un espai específic per a la informació, recomanacions i
prohibicions que, en aquest cas, s'establien per part de l'Estat.

Les reunions setmanals amb el Departament de Salut
La col·laboració amb els responsables del Departament de Salut, en concret amb la gerència de
l'Hospital del Vinalopó i el comissionat ha estat constant. Tots els dimecres es mantenia una reunió
aproximadament d'una hora de durada, via telemàtica, amb els alcaldes i regidors del departament. En
les reunions esmentades s'informava de la situació sanitària dels centres de salut, hospitals, residències i
centres educatius, i amb posterioritat també de la vacunació.
Actualment aquestes reunions es fan quinzenalment i serveixen per a conéixer de primera mà la situació
sanitària del departament i canalitzar les queixes, suggeriments i propostes de millora. També se'ns
indicava als alcaldes aquelles mesures i informació que havíem de transmetre per afavorir una millora
de la situació.
Després d'aquestes reunions, juntament amb la regidora de Sanitat, informàvem tots els portaveus dels
grups municipals (Govern municipal i Oposició) perquè tingueren també informació directa sobre com
estava evolucionant la situació sanitària.
Durant els moments més durs de la pandèmia, compareixia personalment els divendres per a
transmetre informació rellevant a la ciutadania i comunicar l'evolució de la pandèmia al departament i
al municipi a través de les xarxes socials i als diferents mitjans de comunicació locals.
Per primera vegada a la història de Crevillent, es va celebrar el Ple Ordinari per via telemàtica.

Cultura i oci en temps de pandèmia
No només l'Ajuntament va haver d'actuar en la part econòmica, social i sanitària davant de la pandèmia.
També ho va fer a la part cultural, festiva i d’oci.
Durant el 2020 van quedar suspeses la Setmana Santa i les Festes de Moros i Cristians, totes dues
declarades d'Interès Turístic Internacional. Durant la primera onada, en què hi havia més restriccions en
la mobilitat, des de l'Ajuntament i la mateixa societat civil es van dur a terme diverses iniciatives en
aquestes matèries, entre d'altres van destacar les següents:
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Projecció de vídeos sobre la Setmana Santa a la façana de l'Església de Betlem.



Decoració de carrers i balcons, amb concurs inclòs per a donar ànim a la població durant el
confinament. També durant el període en què s'haurien celebrat les festes.



Una de les iniciatives plantejades per part de l'Ajuntament que va tenir una acollida especial en
el moment més dur del confinament va ser emetre actuacions individuals i grups d'artistes locals
a través de les xarxes socials de l'Ajuntament.

Durant els mesos posteriors, i fonamentalment en l'època en què s'haurien d'haver celebrat les festes,
es va realitzar una àmplia programació d'actuacions musicals, teatre i cinema d'estiu, seguint les
limitacions indicades per la Conselleria de Sanitat. Es va poder comptar amb artistes de primer nivell
nacional i es va habilitar l'Auditori de la Casa de Cultura com a lloc de referència per a aquest tipus
d'actuacions.
El mateix Ajuntament va adquirir diferents màquines expenedores de gels amb termòmetre inclòs per a
l'accés a les diferents instal·lacions municipals. En el cas de l'Auditori es reforçava amb la presència de
Protecció Civil, DYA i Creu Roja. Es lliuraven mascaretes i se’n controlaven els accessos.
En l'any 2021, encara que no es van poder celebrar les processons, sí que es va poder realitzar una
exposició a l'Església de Betlem i al mateix Museu de la Setmana Santa. En Moros i Cristians es va poder
celebrar l'ofrena floral, la Missa Festera i una cercavila limitada amb un ampli dispositiu de seguretat per
a evitar aglomeracions.
També els museus van tenir cabuda durant la gestió municipal de la pandèmia, amb la realització de
diverses visites virtuals als museus de Crevillent.

Protegir les instal·lacions i el personal municipal
Durant tot el període de pandèmia es van haver de reorganitzar els serveis administratius en funció de
l'evolució de la pandèmia. A partir del maig del 2020 va començar la desescalada i l'atenció limitada de
forma presencial en alguns serveis. Amb anterioritat es va reforçar la senyalització sobre les
recomanacions sanitàries i fins i tot es va convenir amb l'IMED la realització de test ràpids i proves PCR
per al personal municipal que tinguera símptomes de contagi dela COVID o contacte estret, en plena
col·laboració amb els serveis de prevenció de MAZ, establint protocols en constant revisió a mesura que
es tenia més evidència científica.

Educació
Després de la suspensió presencial de l'activitat educativa, el setembre de 2020 va començar un nou
curs escolar que va obligar els centres educatius a reorganitzar accessos i reforçar la neteja i
organització de l'activitat, amb la creació de grups bombolla i entrades i eixides a diferents hores ia
diferents accessos.
L'Ajuntament va contractar vuit nous empleats del servei de neteja per a reforçar la higiene i desinfecció
als centres educatius. Va adquirir equips de depuració d'aire i va remetre mascaretes.
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Durant els dies previs es van estar supervisant els accessos i es van adoptar mesures per a evitar
aglomeracions a l'entrada i l’eixida de les escoles. En algun cas, fins i tot es va optar per restringir l'accés
en vehicle privat.

Esports
A partir del mes de juliol del 2020 es van començar a reobrir les instal·lacions esportives i la seua
activitat. També a les instal·lacions esportives es va haver de fer una neteja i desinfecció extraordinària,
es va habilitar senyalització i controls dels accessos.

Arriba la vacuna
L'abril del 2021 se sol·licita a l'Ajuntament la col·laboració per a instal·lar un centre de vacunació
municipal que servirade suport a la vacunació massiva de tota la població segons franges d'edat.
L'Ajuntament decideix per a aquest propòsit habilitar el Pavelló Félix Candela, i es decideix encomanar a
IFA la instal·lació de l'equipament (estand, sistema elèctric, senyalització i mobiliari). A més, per part del
servei d'Informàtica, es va gestionar la xarxa per als equips electrònics. En temps rècord es deixa equipat
i preparat per a iniciar la vacunació a primers d'abril.

Es van senyalitzar els accessos i es va comptar amb la col·laboració de la Creu Roja i Protecció Civil, que
van servir de suport als sanitaris. Es van instal·lar diverses carpes i es va decorar el pavelló per a deixarlo més acollidor. A més, es va realitzar una desinfecció per l'empresa CTL de tota la instal·lació municipal
i es va dotar d'equipaments com nevera, aigua, cafeteres, etc. per al personal col·laborador i el personal
sanitari. Es va reforçar el servei de neteja i la recollida de RSU sanitari.
Es van mantenir diferents reunions amb els responsables sanitaris i de vacunació del departament abans
de la instal·lació i durant el procés de vacunació, que van revisar tot el preparatiu.
Tot l'equipament i la logística va ser assumida per l'Ajuntament i el Departament de Salut es va fer
càrrec de la vacunació.
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2a, 3a, 4a, 5a i 6a onada
Són moltes les mesures adoptades en aquests dos anys, el que s'ha exposat fins ara només és una
mostra de les més significatives, fonamentalment en el moment més dur pel que fa a les restriccions a la
mobilitat de la ciutadania ia la incertesa per falta d'evidència científica. A mesura que anava
evolucionant la pandèmia i les successives onades, aquesta administració acomodava la seua activitat i
adoptava aquelles mesures preses per altres administracions.
En qualsevol cas, si bé és cert que durant el mes de març i abril de 2020 l'activitat administrativa es va
reduir considerablement pel confinament i les dures restriccions de mobilitat, a partir d'aquesta data la
gestió ordinària de l'administració es compatibilitzava a bon ritme amb la pròpia gestió extraordinària
de la pandèmia tot adaptant-se a una normalitat diferent, fonamentalment combinant teletreball,
atenció virtual, atenció presencial, activitats amb mesures preventives i limitacions.

Les coses que hem aprés
Tota administració i tot govern no voldria haver de gestionar una situació tan complexa, dramàtica i amb
unes conseqüències complicades de preveure, però també tot govern, siga primerenc o tinga
experiència, ha d'assumir la seua responsabilitat i afrontar tots els vessants que genera governar. Les
emergències són un dels vessants.
El primer mes de pandèmia va ser molt dur de gestionar per diverses raons, la primera perquè
pràcticament ens trobàvem sols. Totes les empleades i empleats públics es trobaven a casa fent
teletreball sempre que era possible. Tots els que vam formar el Govern Municipal vam haver de fer front
a moltes tasques logístiques amb les nostres pròpies mans i no sabent amb exactitud allò a què ens
estàvem exposant.
La responsabilitat és una qüestió de la qual es parla poc, fins i tot per a la ciència política. Com sempre
he defensat, els polítics i les polítiques som persones amb vocació pública, però també persones que
necessiten gestionar les seues emocions i els seus sentiments. La responsabilitat i el pes que això
comporta també cal saber gestionar-ho. A la responsabilitat de prendre decisions que afecten els altres
en un tema com aquest, en què va la vida de les persones, se li sumava que la informació moltes
vegades era contradictòria, cosa normal en enfrontar-nos davant d'un fenomen desconegut. A això se li
afegia també que t'estaves enfrontant a alguna cosa que et podia afectar a tu mateix i a la teua família.
Una cosa semblant vam viure uns mesos abans amb la DANA, encara que amb la certesa de veure
físicament a què t'estàs enfrontant.
Més dur, si és possible,va ser fer una gestió d'aquest tipus, quan saps de les teues limitacions en
recursos,tot i que no pots deixar de pensar si pots fer alguna cosa més.
Sens dubte la ciutadania estava en una situació pitjor, viure una cosa que mai no havia vist, i sobretot la
incertesa sobre el que els podia passar en l’àmbit sanitari i en l’àmbit econòmic.
Sí que és veritat que el millor de tot açò és haver adquirit experiència, fortalesa i sensibilitat davant de
les emergències.
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A tenir en compte
La gestió de la DANA i la gestió de la pandèmia ha posat de manifest com n'és d'important la gestió
pública dels recursos essencials. Tenir una administració forta i un estat de benestar consolidat permet
minorar les conseqüències negatives davant de crisis sanitàries i climàtiques.
Però també ha posat de manifest algunes debilitats del sistema i de les nostres administracions.
En primer lloc, s'ha demostrat que les administracions més properes a la ciutadania tenen un paper
fonamental en la gestió de les coses. M'explique, hem estat capaços de posar en pràctica i en fets
aquelles mesures que emanaven d'altres administracions que eren les competents en la gestió sanitària
de l'emergència.
Qui feia complir les normes limitatives de la
mobilitat? La policia local bàsicament.
Encara que amb insuficiència estructural
d'agents, teníem més recursos que les
Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat. En
canvi, aquests tenien la gestió primera
d'aquestes normes.
La neteja i desinfecció d'instal·lacions
municipals, accessos a instal·lacions d'altres
administracions i centres sanitaris, centres
educatius, vies públiques i mobiliari eren a
càrrec dels serveis municipals.
L'atenció dels serveis socials que necessitava més recursos per fer front als col·lectius vulnerables es
gestionava des dels Ajuntaments.
Inclús pel que fa al material sanitari i EPI, van ser més àgils els ajuntaments per adquirir-los i distribuirlos que altres administracions.
Fins i tot la pròpia vacunació, ja que l'èxit de vacunació de la primera i segona dosi ha tingut a veure
amb la proliferació de centres de vacunació municipals.
En definitiva, les administracions locals són les formiguetes, les que arriben més ràpid a la població que
ho necessita. En canvi, ens trobem amb nombrosos problemes de tutela i limitacions per adaptar-nos a
nous escenaris.
Actualment, la taxa de reposició d'efectius i la tutela financera, a través de limitacions econòmiques i
pressupostàries, i la manca de finançament, segueixen sent un llast per adaptar les nostres
administracions a les necessitats i demandes de la ciutadania.
Un exemple que ve al cas. La gestió de les emergències requereix l'elaboració, la implementació i
l'operatiu en aquesta matèria, per la qual cosa cal disposar de tècnics d'emergències als municipis. Tot i
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això, aquest servei no està finançat per cap administració malgrat ser una competència pròpia dels
municipis en matèria de protecció civil.
Disposar de més personal tècnic per a un ajuntament, a dia de hui, és una odissea.
S'hauria de plantejar seriosament, per part dels legisladors, un canvi important en les competències i el
finançament de les entitats locals en la línia de retornar l'autonomia local i el principi de subsidiarietat
consagrada a la Carta Europa de l'Autonomia Local de 15 d'octubre de 1985, subscrit per Espanya el
1988.
Aquest principi indica que l'exercici de les competències a l'administració pública s'ha d'atribuir a la més
propera al ciutadà, per això cal que es tinga dret i capacitat per a gestionar de manera efectiva la major
part de les competències possibles i correspon, al contrari, a les administracions autonòmica i central el
control de la legalitat. I tot això només és possible si el reconeixement constitucional a l'article 140 és
efectiu també en la legislació bàsica i reglamentària. Perquè, fins ara, l'autonomia local s'acosta més a
un principi rector sense vinculació jurídica i, per tant, a l'arbitri del govern de torn, que no pas a un
precepte vinculant de caràcter constitucional.

CONSIDERACIONS FINALS DE LA MEMÒRIA

El reglament municipal estableix que l’alcalde ha d’unir a la convocatòria del Debat de l’Estat del
Municipi una memòria.
Aquesta memòria no té la pretensió de ser una relació detallada de cadascuna de les activitats i les
mesures adoptades en aquesta legislatura. Realment el que es planteja és una memòria de l'any
anterior. Com que és la primera vegada que es realitza, he considerat oportú fer un repàs des de l'inici
de la legislatura amb la idea que en debats posteriors ia circumscriure's a l'últim any, sense necessitat de
fer un repàs de tot el que ha passat des del juny de 2019.
És veritat també que, encara que no pretenia ser tan exhaustiu, reconec que ha acabat sent una
memòria més extensa del que esperava. No obstant això, no cal entrar a tots i cadascun dels detalls de
cada activitat a cada regidora, ja que el costum al nostre municipi ens marca realitzar dues memòries
anuals de caràcter semestral per a la seua incorporació a sengles revistes de la Setmana Santa i de
Moros i Cristians. A més, la televisió local fa una àmplia difusió de l'activitat municipal iles notes de
premsa allotjades al web institucional completen aquesta memòria de manera més detallada, per a qui
li interesse saber més sobre assumptes que no estan en aquesta memòria.
La meua pretensió amb aquest document és també detallar allò que entenc que pot ser rellevant i reflex
de l'activitat d'aquest Govern municipal. Com es pot comprovar, ha estat molta i intensa. Pot semblar
que portem una dècada al Govern, però la realitat és que no arriba a tres anys, incloent-hi una
pandèmia que ens ha obligat a canviar prioritats ia derivar recursos en la protecció de les persones i en
la recuperació d'una crisi. Un canvi no provocat per decisions polítiques, sinó per una crisi sanitària que
ningú no podia preveure i que, sens dubte, ha tingut una repercussió important en l'esdevenir d'aquesta
Corporació.
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I encara que siga una memòria de l'alcalde, com s'ha pogut comprovar, sempre parle del Govern
municipal, ja que aquest Govern del qual tinc la satisfacció i l'orgull de presidir és, abans que res, un
equip i un únic Govern plural format per tres grups polítics, en el qual el consens i la col·laboració és un
dels seus principis i valors. S'està demostrant com n'és d'important l'estabilitat i la confiança en
moments difícils i ho estem aconseguint.
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