
AGRICULTURA

1. Des  d'EUPV-ERPV  sempre  ens  hem  preocupat  per  treballar  en  favor  de  l'agricultura 
ecològica i per recuperar els espais agrícoles. En eixa línia, al llarg de la present legislatura 
hem presentat diverses iniciatives, entre elles i que considerem més important, la creació 
d'un banc de terres. L'actual govern local, finalment, ha decidit aprovar-ne la seua creació, 
però, i malgrat que votàrem a favor, amb importants deficiències. El nostre grup demanava 
que s'incloguera una sèrie de complements per avançar en la línia de fer de l' agricultura un 
sector  d'importància,  sostenible  i  respectuós  amb el  medi  ambient,  però  també  eficient. 
Juntament amb les propostes que férem no tenim cap problema, sempre que no existisca cap 
impediment legal insalvable, incorporar aquesta proposta al nostre programa de govern.

2. Aquesta resposta guarda relació, i continua, amb l'anterior. Un dels punts que demanàvem a 
la nostra moció per crear el  Banc de Terres era la de que l'administració contractara un 
especialista agrícola per assessorar en esta línia a aquells que decidiren treballar la terra, 
evidentment també des del punt de vista agroecològic, a més d'oferir eixida comercial als 
productes ecològics que es treballen al nostre poble, amb la creació d'un mercat periòdic, pot 
ser mensual, de productors locals i ecològics, així com abastir els menjadors escolars d'estos 
productes.

3. L'acceptem. 
4. Pràcticament contestada a la pregunta 2.
5. Ídem
6. Ídem
7. La primera part d'esta proposta pot tindre dificultats legals, donat que la llibertat de comerç 

impedix que l'administració local impedisca l'intercanvi de productes que siguen legals. La 
segona part de la mateixa, és perfectament factible, conjugant-la amb l'esmentat més a dalt, 
respecte de la creació d'un mercat de productes locals.

8. Sempre que fora legalment possible es podria fer. També es podrien signar convenis amb 
associacions, cooperatives o altres entitats per què no haja de ser estrictament necessari que 
es faça baix la direcció de l'administració.

9. Contestada més a dalt.

COMENTARIS

Per  veure  la  proposta  concreta  sobre  el  Banc  de  Terres,  podeu  accedir  a  la  nostra  web, 
www.somesquerra.com , a la secció “mocions” ( http://somesquerra.com/mocions-2/ ) i analitzar-la, 
així com complementar-la, per millorar-la, amb aquelles aportacions que cregueu convenients.

AIGUA
Aquesta part de les propostes ha de ser tractada i analitzada amb molta cura. Per dos motius: l'actual 

http://www.somesquerra.com/
http://somesquerra.com/mocions-2/


gestió  per  part  d'una  empresa  privada,  HIDRAQUA,  del  servei  d'aigua  potable,  sanejament  i 
clavegueram,  així  com  que  pel  que  respecte  a  rambles  i  barrancs,  és  la  CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÀFICA DEL SEGURA que té les competències en gran part de les matèries vinculades a 
estos espais.

Així que ens permetem respondre  a este apartat d'una forma un tant lliure, sense seguir l'esquema 
de les propostes.
Respecte a la gestió de l'aigua i de les obres vinculades, així com plans d'estalvi, és necessari primer 
enfrontar el tema des de la qüestió de la gestió. 
Les propostes que plantegeu han d'anar vinculades a que l'Ajuntament recupere i municipalitze el 
servei de l'aigua, tal i  com s' ha fet en altres llocs, perquè únicament així es pot gestionar este 
necessari element avantposant els interessos generals, i incloem ací els de caràcter mediambientals, 
als interessos particulars de les empreses que pugnen per oferir este servei. Així, EUPV-ERPV hem 
estat en contacte amb el Grup Municipal IU -Alcañiz donat que allí han aconseguit tirar enrere un 
contracte que hipotecava el futur del poble per les pròrrogues del contracte, també amb Aquagest, 
ara Hidraqua, que l'a juntament havia signat de forma irregular, i d'una forma pareguda a la que s'ha 
fet al nostre poble, on l'empresa ha obtingut pròrrogues per tal de gestionar l'aigua fins a meitat del 
segle XXI.
Per tant, és necessari implantar les propostes que feu respecte a l'estalvi i a les obres vinculades a  
este servei,  però el  primer haurà de ser,  quasi  necessàriament,  recuperar el  servei.  Per suposat, 
compartim la necessitat de planificar mesures de control i estalvi d'aigua, molt més tenint en compte 
que les condicions climatològiques al nostre poble.
Respecte a allò vinculat a les rambles, ens comprometem a pressionar a la CHS, així com a treballar 
conjuntament per trobar fórmules per a intentar aprofitar les aigües de les Rambles, així com a 
garantit la neteja de tots els barrancs, per, a més, evitar accidents i desgràcies.

ESPAIS NATURALS

1. L'aplicació de l'Agenda 21 a Crevillent és una qüestió que hem demanat reiteradament tant a 
la comissió d'Ecologia i Medi Ambient, com a la de Foment Econòmic i Turisme, donat que 
ha  de  ser  un  vehicle  transversal  destinat  tant  a  la  protecció  del  medi  ambient  com al 
desenvolupament  de  sectors  econòmics  que  siguen  compatibles  amb  la  sostenibilitat, 
especialment quan vagen dirigits a l'àmbit turístic. Per tant, l'Agenda 21 és una qüestió de 
primera importància.

Respecte  a  l'avaluació  de  la  contaminació,  sincerament,  no  ens  ho  havíem plantejat  de  forma 
general, però sí, i ho demostra la nostra lluita contra la planta de residus, en determinats llocs del 
terme municipal. Però considerem que és una bona proposta.

2. És assumible.
3. És assumible. Com ja hem comentat més a dalt, hem treballat per protegir el Paratge del  

Fondo de les agressions, com és l'existència d'ABORNASA. Ens hem posicionat en contra 
de  actuacions  que  podien  significar  un  risc  per  al  parc  de  Sant  Gaietà,  apostant  per 
mantindre'l el més protegit possible de la intervenció humana i de la pressió antròpica.

4. A primera  vista,  i  segons els  espais,  això  sembla  que  hauria  de  ser  una  actuació  de  la 
conselleria. Per part de l'Ajuntament Local es podria pressionar en eixa línia.

5. Respecte al  Fondo, creem que les nostres actuacions, fins i  tot  judicials, deixen clara la 
nostra posició ;).

6. Com  hem  assenyalat  abans,  tot  allò  referent  als  barrancs  correspon  a  la  Confederació 
Hidrogràfica. Pressionarem per fer el millor treball possible.

7. Apostem  per  la  creació  d'una  anella  verda  i  així  com  recuperar  espais  verds,  molt 
especialment al centre del poble, amb un espai com és la Rambla, que mai no hauria d'haver 
deixat de ser verd per convertir-se en gris.



8. La major part de qüestions relacionades amb la caça corresponen a Conselleria. La caça, 
malauradament,  no  es  pot  prohibir.  Nosaltres  apostem per  fer  de  la  caça  una  activitat 
sostenible,  reduïda a  determinats espais  i  sempre respectant  la  natura,  així  com la  resta 
d'usuaris,  establint  les  limitacions  que,  legalment,  puguen establir  des  de l'administració 
local.

9. ÍDEM 
10. L'assumim
11.  Crec que ja està contestada.

SERRA DE CREVILLENT
1. Actuacions d'eixe tipus les contemplem al nostre programa.
2. D'acord
3. Sí
4. Contestada abans.
5. Sí
6. Sí. A més considerem imprescindible la participació ciutadana en aspectes relacionats amb 

el medi ambient, especialment de les associacions, per la qual cosa este tipus d'activitats es 
faran sempre contant amb la seua opinió.

GESTIÓ ENERGÈTICA
1. Ho contemplem al nostre programa
2. Ídem
3. Ho assumim
4. Sempre i quan no existisquen traves legals, ho assumim.
5. En sembla absolutament raonable i necessari. De fet, ho hem proposat a plenaris.

MOBILITAT SOSTENIBLE

1. Ho contemplem al programa
2. Ídem
3. IDEM

PARCS I JARDINS
1. La nostra idea va encaminada a aconseguir un poble més verd, recuperant espais, com per 

exemple la Rambla. Per tant, és assumible
2. Si és possible fer-ho legalment, ho farem. A més, com que pretenem recuperar el servei de 

manteniment  de  jardins  per  part  de  l'Ajuntament,  intentarem reduir  al  màxim  possible 
productes tòxics.

3. No sabem si és possible legalment.



PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1. EUPV-ERPV  contempla  anar  més  enllà  dels  pressupostos  participatius.  Pretenem  fer 

assemblees de barris i referèndums sobre temes d’importància de caràcter vinculant. De fet 
el nostre programa s’ha elaborat seguint eixe esquema.

2. Sí
3. Sí

RESIDUS
1. Sí.
2. Sí
3. Pot contemplar-se. Cal recordar que tenim una planta pública de tractament de residus a Elx, 

on Crevillent hauria d’enviar els seus residus. Si és possible, ho farem.
4. Si
5. Sí
6. Sí
7. Sí
8. Sí. És una postura que hem defensat als debats sobre ordenances fiscals.
9. Sí
10. Sí
11. És acceptable, no obstant això, el nostre grup defensa la recollida selectiva en origen. És a 

dir, el porta a porta, pel que probablement no seria necessari.
12. Igual  que  la  resposta  anterior.  Si  fem  recollida  porta  a  porta,  serà  necessari  menys 

contenidors.
13. 13. Sí, en la línia de l’esmentat abans.
14. Sí, si és compatible amb el porta a porta. També volem bonificar la taxa en funció del que es 

recicle.

URBANISME
1. Sí. Ens comprometem a tots eixos punts, però sobretot a que l’urbanisme es faça amb la 

major participació veïnal possible, escoltant necessitats i prioritats. L’urbanisme ha d’anar 
dirigit a facilitar la vida de les persones i donada les característiques socioeconòmiques de la 
realitat actual, hem de replantejar la qüestió dels polígons.

2. Contestat abans.
3. Sí
4. Sí. Tenim la intenció, a més, de recuperar la rambla com a zona verda.
5.  Hem d’estudiar la legalitat d’una actuació d’eixe tipus. Si no és possible, si que intentarem 

bonificar  d’alguna  manera  aquelles  construccions  que  complisquen  uns  estàndards  en 
qüestió de sostenibilitat.

6. Sí.
7. La nostra intenció és recuperar les coves de Crevillent. Fer un gran museu obert, però amb la 

flexibilitat  necessària  perquè es  mantinguen habitades.  La millor  forma de conservar  és 
utilitzant.

8. Sí és possible jurídica i econòmicament, sí. En tot cas podem oferir assessorament per poder  
sol·licitar subvencions a altres administracions.

CULTURA
1. Exigirem la construcció del Teatre a Conselleria. Si no ho fa, repensarem la idea i farem un 

teatre adequat a les necessitats del nostre poble,  des de l’Ajuntament.
2. Sí
3. Sí
4. Sí.

LLENGUA
Les dos propostes estan contemplades al nostre programa. Cal recordar que el nostre ha sigut l’únic 



grup que ha fet del valencià la seua llengua vehicular de forma constant

MUSEUS
1. Sí. A més contemplem un museu etnogràfic i de l’estora,probablement a la fàbrica gran.
2. Sí.
3. ÉS una opció. Contemplem signar convenis amb persones o associacions que disposen de 

coves i que puguen ser utilitzades.
PATRIMONI

1. Sí
2. Sí. De fet ho hem demanat al plenari amb una moció
3. Sí
4. Sí
5. És el que hem defensat. Proposàrem crear el centre de joventut utilitzant espais històrics, i 

fer centres polivalents amb esta fórmula a tots els barris.
6. Sí
7. Sí
8. Sí
9. Sí


