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En Josep Candela i Muñoz, Portaveu del Grup Municipal de 
atribucions 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

L’etapa de 0 a 3 anys és un període de temps al qual es produeixen grans canvis evolutius en els infants. En 
este sentit la pedagogia ha avançat moltíssim en allò que pertoca a l’estimulació i aprenentatge a edats 
primerenques. Les Escoles Infantils avui dia han evolucionat de les escoles
centre que es concreten amb les més noves teories de competències clau també per als més menuts. Un 
aprenentatge també afectiu que fa honor a
Conilla” qui a una cova del Barri de la Salut exercia en estes escoletes primigènies fent d’una manera humil un curós 
treball en favor de la infantesa crevillentina, tractant d’es
dels més menuts de les famílies dels barris. 

Reconèixer la feina dels educadors és imprescindible en la història de tota evolució humana, com la de 
reconèixer la que avui dia també s’imparteix de
dels estaments públics o per iniciatives privades. És la tasca dels governants també saber ampliar l’oferta en la 
mesura de les possibilitats i atenent al context del lloc on vivim. Eix
una reclamació que no és nova i que demostra un greuge comparatiu amb totes les poblacions veïnes que ens 
envolten. Pel que fa a l’educació infantil a Crevillent no existeix ni tan sols un centre públic que at
de l’etapa de 0 a 3 anys. L’impuls que des dels primers governs democràtics van projectar per tenir estes 
infraestructures no es van veure materialitzades amb el temps. La qual cosa ens ha portat a una carència estructural 
mentre que la resta de poblacions construïen i obrien estes escoles infantils de titularitat municipal. Només donant 
una ullada al mapa veiem com Elx, Albatera, Fondó de les Neus, Asp, Montfort del Cid, Novelda, San Isidro, Dolores, 
Catral, Callosa de Segura, Guardamar, Ro
complementen l’oferta privada. 

 L’educació és un dret i com a tal hem de garantir les seues possibilitats independentment de la capacitat 
econòmica de la casa on nasca una crevillentin
famílies que han demandat este servei perquè es puga oferir d’una manera inclusiva i és el treball de les institucions 
protegir este servei necessari per a les famílies treballadores.
Crevillent amb les seues característiques socials i grandària de població és perfectament plausible la coexistència 
d’escoletes públiques i privades, deixant en mans dels progenitors l’elecció del sistem

Un organisme com l’Ajuntament de Crevillent i la seua situació econòmica pot assumir les despeses com ho 
han fet altres d’esta instal·lació i un mostreig dels pressupostos de gestió de les ciutats veïnes ho demostra. També 
la localització d’este servei pot donar-se des de la reconversió de centres ja existents, rehabilitació d’edificis en desús 
o buscar el finançament necessari com han fet altres poblacions conjuntament amb Conselleria per erigir
planta. Es tracta per tant, i necessàriament, d’una qüestió de voluntat política i de destinar recursos que s’entenguen 
com a prioritaris socialment. Un procés que no haurà de ser unilateral i comptar amb la comunitat educativa per fer 
d’este projecte un element innovador i no només

MOCIÓ “Per a la Creació d
 

del Grup Municipal de L’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar 
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 
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

L’etapa de 0 a 3 anys és un període de temps al qual es produeixen grans canvis evolutius en els infants. En 
este sentit la pedagogia ha avançat moltíssim en allò que pertoca a l’estimulació i aprenentatge a edats 
primerenques. Les Escoles Infantils avui dia han evolucionat de les escoles-guarderia a desenvolupats projectes de 
centre que es concreten amb les més noves teories de competències clau també per als més menuts. Un 
aprenentatge també afectiu que fa honor a les antigues “obres de cagons” com, entre d’altres,  la de la “Tia Maria la 
Conilla” qui a una cova del Barri de la Salut exercia en estes escoletes primigènies fent d’una manera humil un curós 
treball en favor de la infantesa crevillentina, tractant d’estimular moltes vegades des de la precarietat les habilitats 
dels més menuts de les famílies dels barris.  

Reconèixer la feina dels educadors és imprescindible en la història de tota evolució humana, com la de 
reconèixer la que avui dia també s’imparteix des de les escoles de tot nivell educatiu ja siguen gestionades per part 
dels estaments públics o per iniciatives privades. És la tasca dels governants també saber ampliar l’oferta en la 
mesura de les possibilitats i atenent al context del lloc on vivim. Eixe context quan parlem de Crevillent ens denota 
una reclamació que no és nova i que demostra un greuge comparatiu amb totes les poblacions veïnes que ens 
envolten. Pel que fa a l’educació infantil a Crevillent no existeix ni tan sols un centre públic que at
de l’etapa de 0 a 3 anys. L’impuls que des dels primers governs democràtics van projectar per tenir estes 
infraestructures no es van veure materialitzades amb el temps. La qual cosa ens ha portat a una carència estructural 

ta de poblacions construïen i obrien estes escoles infantils de titularitat municipal. Només donant 
una ullada al mapa veiem com Elx, Albatera, Fondó de les Neus, Asp, Montfort del Cid, Novelda, San Isidro, Dolores, 
Catral, Callosa de Segura, Guardamar, Rojals, per nomenar alguns, tenen estes instal·lacions que donen oferta i 

L’educació és un dret i com a tal hem de garantir les seues possibilitats independentment de la capacitat 
econòmica de la casa on nasca una crevillentina o crevillentí. Més encara després d’una època de crisi, són moltes les 
famílies que han demandat este servei perquè es puga oferir d’una manera inclusiva i és el treball de les institucions 
protegir este servei necessari per a les famílies treballadores. És moment, doncs, de repensar que en una ciutat com 
Crevillent amb les seues característiques socials i grandària de població és perfectament plausible la coexistència 
d’escoletes públiques i privades, deixant en mans dels progenitors l’elecció del sistema per als seus fills.

Un organisme com l’Ajuntament de Crevillent i la seua situació econòmica pot assumir les despeses com ho 
han fet altres d’esta instal·lació i un mostreig dels pressupostos de gestió de les ciutats veïnes ho demostra. També 

se des de la reconversió de centres ja existents, rehabilitació d’edificis en desús 
o buscar el finançament necessari com han fet altres poblacions conjuntament amb Conselleria per erigir

i necessàriament, d’una qüestió de voluntat política i de destinar recursos que s’entenguen 
com a prioritaris socialment. Un procés que no haurà de ser unilateral i comptar amb la comunitat educativa per fer 
d’este projecte un element innovador i no només assistencial al nostre poble. 

Per a la Creació d’una Escola Infantil 
Pública” 

 

’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les 
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 
la següent: 

L’etapa de 0 a 3 anys és un període de temps al qual es produeixen grans canvis evolutius en els infants. En 
este sentit la pedagogia ha avançat moltíssim en allò que pertoca a l’estimulació i aprenentatge a edats 

guarderia a desenvolupats projectes de 
centre que es concreten amb les més noves teories de competències clau també per als més menuts. Un 

les antigues “obres de cagons” com, entre d’altres,  la de la “Tia Maria la 
Conilla” qui a una cova del Barri de la Salut exercia en estes escoletes primigènies fent d’una manera humil un curós 

timular moltes vegades des de la precarietat les habilitats 

Reconèixer la feina dels educadors és imprescindible en la història de tota evolució humana, com la de 
s de les escoles de tot nivell educatiu ja siguen gestionades per part 

dels estaments públics o per iniciatives privades. És la tasca dels governants també saber ampliar l’oferta en la 
e context quan parlem de Crevillent ens denota 

una reclamació que no és nova i que demostra un greuge comparatiu amb totes les poblacions veïnes que ens 
envolten. Pel que fa a l’educació infantil a Crevillent no existeix ni tan sols un centre públic que atenga la demanda 
de l’etapa de 0 a 3 anys. L’impuls que des dels primers governs democràtics van projectar per tenir estes 
infraestructures no es van veure materialitzades amb el temps. La qual cosa ens ha portat a una carència estructural 

ta de poblacions construïen i obrien estes escoles infantils de titularitat municipal. Només donant 
una ullada al mapa veiem com Elx, Albatera, Fondó de les Neus, Asp, Montfort del Cid, Novelda, San Isidro, Dolores, 

jals, per nomenar alguns, tenen estes instal·lacions que donen oferta i 

L’educació és un dret i com a tal hem de garantir les seues possibilitats independentment de la capacitat 
a o crevillentí. Més encara després d’una època de crisi, són moltes les 

famílies que han demandat este servei perquè es puga oferir d’una manera inclusiva i és el treball de les institucions 
És moment, doncs, de repensar que en una ciutat com 

Crevillent amb les seues característiques socials i grandària de població és perfectament plausible la coexistència 
a per als seus fills. 

Un organisme com l’Ajuntament de Crevillent i la seua situació econòmica pot assumir les despeses com ho 
han fet altres d’esta instal·lació i un mostreig dels pressupostos de gestió de les ciutats veïnes ho demostra. També 

se des de la reconversió de centres ja existents, rehabilitació d’edificis en desús 
o buscar el finançament necessari com han fet altres poblacions conjuntament amb Conselleria per erigir-los en nova 

i necessàriament, d’una qüestió de voluntat política i de destinar recursos que s’entenguen 
com a prioritaris socialment. Un procés que no haurà de ser unilateral i comptar amb la comunitat educativa per fer 

Escola Infantil 
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Donat el context polític actual és evident que no correspondrà a l’actual corporació el desenvolupament d’un 
projecte de tal magnitud, però amb esta proposta d’acord ens donem l’oportunitat de deixar plasmat en paper i 
sessió plenària la voluntat d’un poble assumida pels seus representats i de la qual esperem que en faça ús la futura 
corporació entrant, quedant així reflectides les postures expressades per les diferents opcions polítiques de la 
pluralitat crevillentina i que amb este pacte es done per signat.

 

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

1. L’Ajuntament de Crevillent, feta la lectura del context social i educatiu de la localitat, es 
compromet a impulsar l’obertura d’una Escola Infantil 
 
 

Vots A FAVOR  12 (PSOE - COMPROMÍS 

Vots EN CONTRA  9 (PP) 

 

Donat el context polític actual és evident que no correspondrà a l’actual corporació el desenvolupament d’un 
projecte de tal magnitud, però amb esta proposta d’acord ens donem l’oportunitat de deixar plasmat en paper i 

ió plenària la voluntat d’un poble assumida pels seus representats i de la qual esperem que en faça ús la futura 
corporació entrant, quedant així reflectides les postures expressades per les diferents opcions polítiques de la 

amb este pacte es done per signat. 

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

L’Ajuntament de Crevillent, feta la lectura del context social i educatiu de la localitat, es 
compromet a impulsar l’obertura d’una Escola Infantil Pública per a l’etapa de 0 a 3 anys. 

Crevillent, 

COMPROMÍS - L’ESQUERRA – C’S)  

 

Donat el context polític actual és evident que no correspondrà a l’actual corporació el desenvolupament d’un 
projecte de tal magnitud, però amb esta proposta d’acord ens donem l’oportunitat de deixar plasmat en paper i 

ió plenària la voluntat d’un poble assumida pels seus representats i de la qual esperem que en faça ús la futura 
corporació entrant, quedant així reflectides les postures expressades per les diferents opcions polítiques de la 

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

L’Ajuntament de Crevillent, feta la lectura del context social i educatiu de la localitat, es 
per a l’etapa de 0 a 3 anys.  

Crevillent, 14 març del 2019 

 

 


