
El present informe es presenta al Col·lectiu local de l'Alcúdia de Crespins per a que aprove els primers tres 

mesos de gestió del regidor Pepe Garrigós Gallego i per a que aprove les propostes de treball per al proper 

trimestre.  

 Per primera vegada el pressupost municipal detallat s'ha penjat al web per a que tot ciutadà que 

ho estime oportú puga saber a que es dediquen els diners públics.  

 S'està exigint a les empreses que contracten amb l'ajuntament que part de la seua plantilla estiga 

conformada per persones en risc d'exclusió social.  

 S'està assessorant ja a famílies endeutades per tal d'ajudar-les a resoldre la problemàtica que 

viuen.  S'està fent de forma informal, tot i que s'està buscant la forma de fer-ho més formal . 

 El consell de seguretat ciutadana s'integrarà dins el Consell de Participació que s'està posant en 

marxa.  En breu es convocarà una junta de seguretat ciutadana (a la que participen 

administracions i cossos de policia de la zona).  

 S'està renegociant amb les empreses d'abastiment públic (segurs, escola d'estiu, informàtica, 

papereria...) la millora de preus. S'ha creat un sistema transparent que permetrà adjudicar, amb 

preferència per a preferències locals, a les que oferten un preu més baix amb major qualitat de 

servei. El procediment es posa en marxa a dos mesos de la caducitat de cadascun dels contractes 

vigents per a donar temps a preparar les ofertes.  

 Ja s'han habilitat les bonificacions per a persones i famílies amb problemes pel que fa a les taxes i 

serveis municipals.  

 Ja s'aplica la tarifa plana mensual de taxes per aquells que ho soliciten. 

 Ja s'ha demanat que l'església pague l'IBI. 

 S'està fent un inventari de bens i recursos municipals per tal de saber que és el que tenim 

exactament i valorar nous aprofitaments i usos.  

 S'està negociant amb la diputació la recuperació del servei d'Agència de Desenvolupament Local 

que recolzaria l'aparició de noves empreses i treball al poble.  

 L'any proper es contactarà amb entitats de banca ètica i cooperativa per a que recolzen 

emprenedors locals i establir convenis al respecte.  

 S'està negociant amb SOLVIA i altres grans propietaris per tal de cooperar en l'atracció d'habitants 

per als edificis buits al nostre poble.  



 S'està preparant una ordenança fiscal que penalitzarà als bancs i grans propietaris d'habitatge 

buit amb recàrrecs per a que traguen al mercat a baix preu les seues propietats o contribuïsquen a 

pagar els costos que generen. 

 S'estan renegociant els contractes d'abastiment d'electricitat i aigua de l'ajuntament per abaratar 

costos i poder lliurar fons a altres qüestions.  

 

 


