
Informe d'actuació Àngels Perales 1er trimestre de 
legislatura (juny-setembre de 2015). 

El present informe es presenta al Col·lectiu local de l'Alcúdia de Crespins per a que aprove els 
primers tres mesos de gestió de la regidora  Àngels Perales Terol i per a que aprove les propostes 
de treball per al proper trimestre. 

En el  cas de la  regidoria  d’Àngels  Perales, cal  tenir  en compte que la  seua  és una  regidoria  
centrada en el manteniment de les infraestructures que proporcionen benestar i qualitat de vida 
a la ciutadania i en la gestió de determinats  serveis com  la recollida de residus, la neteja viaria, 
el mercat o l’enllumenat públic que són de gran interès per a la vida quotidiana. Es tracta, llavors, 
d’una regidoria a la que la gestió eficaç del recurs públic i l’atenció a demandes ciutadanes té un 
gran pes que és igual o superior a la del desenvolupament d’actuacions noves.  

Principals actuacions desenvolupades. 
 Atenció i resolució de demandes ciutadanes en relació al manteniment de serveis i espais 

públics.

 Reparació de la piscina de menuts del poliesportiu i resolució dels problemes derivats de 
la reparació planificada per l’equip de govern anterior que posava en perill els usuaris. 

 Compra de nous equipaments que permeten una atenció més digna en el cementiri i un 
treball més segur. 

 Inici d’un procés transparent d’adjudicació per el bar del mercat, amb un termini llarg per 
rebre propostes i al que pot participar qualsevol. 

 Implantació  d’un  nou  sistema  de  recollida  de  residus  al  mercat  que  redueix  costos  i 
millora l’entorn. 

 Reorganització del treball de la brigada municipal per tal de poder desenvolupar un millor 
servei.

 Implantació  d’un  sistema  de  voluntaris  a  determinats  serveis  municipals  que  permet 
alliberar a la brigada de segons quins treballs i dedicar-la a altres treballs al servei de la 
ciutadania.

 Manteniment i neteja de contenidors de residus i reubicacions parcials.

 Organització  d’un  mercat  de  segona  els  diumenges  que  aportarà  ingressos  al  poble  i 
afavorirà al sector de l’hostaleria per l’afluència de visitants.

Actuacions en progrés i propostes de futur. 
 Projecte de creació / condicionament d’un espai dedicat a cerimònies civils en el nostre 

poble (matrimonis, memorials, etc...).

 Creació  de  sistemes  de  recollida  de  residus  valoritzables  per  a  la  seua  venda  i 
aprofitament en fins socials municipals (bateries, residus metàl·lics, etc... ) 

 Projecte de redistribució dels contenidors del poble per oferir un servei més eficaç i de 
millor qualitat. 

 Campanya de formació i conscienciació sobre els residus: Producció, dipòsit i gestió. 

 Reparació i condicionament dels edificis en perill de ruïna del cementiri. 


