
   
  Ajuntament 
 de Crevillent 

 
 
 
 

En Vicent Selva, Portaveu del Grup Municipal de 
que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat

Crevillent està patint durament una situació de crisi, amb una taxa de desocupació que ha fet 
descendir la capacitat de consum dels crevillentins i cr
deduïble que una part important de veïns i veïnes pa
municipi. 

És obligació de les administracions públiques, i evidentment entre elles dels ajunt
per garantir l'accés a la cultura com a eina de desenvolupament personal dels 

Crevillent compta amb una sèrie d'
o altres espais públics que estan sent infrautilitzats.

El nostre municipi no compta amb l’oferta d'
correspondria per la seua grandària i nivell de població, i molt més en è
d'oci i cultural resulta ser nul·la. 

Existeixen diverses alternatives d'
Crevillent sense suposar una despesa exagerada i fàcilment

 

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

1. Creació d'un cicle de cinema d'estiu a l'aire lliure, per a totes les edats, bé a la Casa 

de Cultura, bé a qualsevol emplaçament que es considere oportú i apte.

2. Implantació d'un cicle d'activitats destinades a conèixer el nostre patrimoni natural, 

com la serra i el Fondo, com marxes, tallers mediambientals, o altres que es 

consideren oportunes i adequades per a

3. Que es prenguen mesures similars, adequades a les 

 

Vots A FAVOR  8 (PSOE - COMPROMÍS 

Vots EN CONTRA  13 (PP) 

MOCIÓ “
 

del Grup Municipal de L’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 

28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent: 

Crevillent està patint durament una situació de crisi, amb una taxa de desocupació que ha fet 
r la capacitat de consum dels crevillentins i crevillentines, per la qual cosa é

rtant de veïns i veïnes passaran l'època de vacances estiuenques al 

És obligació de les administracions públiques, i evidentment entre elles dels ajunt
accés a la cultura com a eina de desenvolupament personal dels 

villent compta amb una sèrie d'infraestructures com la Casa de Cultura "José Candela Lledó", 
o altres espais públics que estan sent infrautilitzats. 

cipi no compta amb l’oferta d'oci i cultura, impulsada pel govern municipal, qu
correspondria per la seua grandària i nivell de població, i molt més en època estiuenca, on l'oferta 

teixen diverses alternatives d'oci i cultura que de baix cost que poden ajudar a donar vida a 
e suposar una despesa exagerada i fàcilment assumible, per l'

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS:

Creació d'un cicle de cinema d'estiu a l'aire lliure, per a totes les edats, bé a la Casa 

qualsevol emplaçament que es considere oportú i apte.

Implantació d'un cicle d'activitats destinades a conèixer el nostre patrimoni natural, 

com la serra i el Fondo, com marxes, tallers mediambientals, o altres que es 

consideren oportunes i adequades per assolir aquesta finalitat.

Que es prenguen mesures similars, adequades a les circumstàncies 

Crevillent, 

COMPROMÍS - L’ESQUERRA)  

 

“Activitats època estival

 

’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les atribucions 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 

28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 

Crevillent està patint durament una situació de crisi, amb una taxa de desocupació que ha fet 
evillentines, per la qual cosa és fàcilment 

n l'època de vacances estiuenques al 

És obligació de les administracions públiques, i evidentment entre elles dels ajuntaments, vetllar 
accés a la cultura com a eina de desenvolupament personal dels ciutadans. 

infraestructures com la Casa de Cultura "José Candela Lledó", 

oci i cultura, impulsada pel govern municipal, que li 
poca estiuenca, on l'oferta 

oci i cultura que de baix cost que poden ajudar a donar vida a 
assumible, per l'ajuntament. 

ACORDS: 

Creació d'un cicle de cinema d'estiu a l'aire lliure, per a totes les edats, bé a la Casa 

qualsevol emplaçament que es considere oportú i apte. 

Implantació d'un cicle d'activitats destinades a conèixer el nostre patrimoni natural, 

com la serra i el Fondo, com marxes, tallers mediambientals, o altres que es 

ssolir aquesta finalitat. 

 pròpies, a les pedanies. 

Crevillent, juny de 2011 

estival” 


