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Des de Compromís per Elx volem fer la nostra proposta política per tal de lluitar contra les 

quatre grans emergències del nostre municipi: la democràtica, l’econòmica, 

l’ambiental i la social. Cal fer-ho des de nous punts de vista, des d’una nova manera de 

governar, més participativa, més responsable, més eficient i més respectuosa amb l’entorn 

en el que vivim.

Per això des de Compromís per Elx actuarem sobre: 

Emergència democràtica: 

 Recuperarem el diàleg polític, després de quatre anys d’un govern autoritari que ha 

utilitzat les lleis per a reduir la qualitat democràtica. 

 Tornarem a donar sentit al diàleg en comissions i en el sí del ple municipal, fins i tot 

per sobre d’allò que la llei estipule. 

 Aprofundirem en les eines de participació ciutadana impulsades des de Compromís 

per Elx. 

 Impulsarem polítiques en matèria de responsabilitat social i transparència amb la 

finalitat de garantir un model democràtic on l’empatia i la intel·ligència col·lectiva 

tinguen un lloc transcendental. 

Emergència econòmica: 

 Volem trencar amb el model actual que solament pretén que les nostres empreses 

competisquen en el mercat econòmic a base de reduir la despesa salarial. 

 Apostem per un model productiu de qualitat, introduir ètica en el món econòmic i 

fomentar una cultura de consum responsable, per tal de lluitar contra les 

desigualtats, la pobresa i el patiment. 

Emergència ambiental: 

 Treballarem per a que Elx arribe a tenir equilibris de sostenibilitat ambiental que 

ens permeta mantenir el nostre patrimoni natural fora de pressions alienes a la 

conservació i promoció dels nostres paratges. 

 Posarem les bases per a aconseguir la sostenibilitat energètica amb la promoció 

d’un ús responsable de l’energia i la utilització de les energies renovables. 
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 Adequarem les infraestructures municipals al nou paradigma que provoca el canvi 

climàtic. 

 Incentivarem aquells sectors econòmics claus per la sostenibilitat ambiental i 

econòmica. 

Emergència social: 

 Impulsarem plans per a pal·liar de manera urgent la emergència social, de manera 

que s’atenga d’immediat a les persones en risc d’exclusió, els dependents reben 

una atenció de qualitat, la comunitat educativa compte amb instal·lacions dignes i 

els diferents col·lectius de malalts i discapacitats reben un tracte inclusiu per part 

de l’administració local.  

A Compromís per Elx considerem que un bon govern ha de ser capaç d’impregnar de 

valors i principis a totes les seues polítiques, i establir mecanismes de diàleg i rendició de 

comptes amb la ciutadania, per això impulsarem la implantació de pràctiques de 

RESPONSABILITAT SOCIAL en l’administració pública. Considerem que la seua 

implantació a la vida municipal resulta imprescindible, per dos motius: (1) establir el cercle 

virtuós de les polítiques responsables al nostre municipi per tal de millorar la qualitat 

democràtica i (2) com a factor econòmic atraient, degut de la necessitat de les empreses 

de mantenir un comportament socialment responsable.

Com hem dit la gestió municipal requereix de principis i valors, per això cal definir els 

principals principis d’una GESTIÓ RESPONSABLE a implantar: 

 PRINCIPI 1: RENDICIÓ DE COMPTES: Objectiu: prevenir la repetició d’impactes 

negatius involuntaris i imprevistos, a través d’un sistema de rendició de comptes 

davant la ciutadania. 

 PRINCIPI 2.TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ. Les administracions públiques 

han de revelar de forma clara, precisa i completa la informació sobre les polítiques, 

decisions i activitats de les que són responsables. 

 PRINCIPI 3: COMPORTAMENT ÈTIC. Implica el respecte per les persones, 

animals i el medi ambient i el compromís de tractar el impacte de les seues 

activitats i decisions amb les parts interessades, és a dir amb la ciutadania i actors 

socials i econòmics en sentit ampli. 

 PRINCIPI 4: RESPECTE PELS INTERESSOS DELS ACTORS SOCIALS I 

ECONÒMICS.L’administració pública ha de respectar, considerar i respondre als 

interessos de les seues parts interessades, encara que no siguin amb les 



pág. 3 

 

expectatives de la societat, als efectes de prevenir, modular i impedir impactes 

negatius en la societat. 

 PRINCIPI 5 i 6: RESPECTE AL PRINCIPI DE LEGALITAT I NORMES 

INTERNACIONALS. Com a contraposició a l’exercici arbitrari del poder. 

 PRINCIPI 7: RESPECTE ALS DRETS HUMANS. Les administracions públiques 

han de promoure el respecte dels drets humans. 

PROPOSTES CONCRETES D’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL ADAPTADA A LA 

RESPONSABILITAT SOCIAL. 

 Implantació de la Regidoria de Responsabilitat Social. 

1. Competències: Participació i responsabilitat social. Coordinar tota l’acció municipal 

per implementar les pràctiques derivades de la Responsabilitat Social i participació. 

2. Objectius: (1) Implantació de les pràctiques derivades de la Responsabilitat Social 

a tota l’organització (2) Control del desenvolupament del codi ètic. (3) Correcció de 

les males pràctiques (4) Implantació de les pràctiques derivades de la participació. 

 EL CODI ÈTIC de l’Ajuntament, dels seus membres i de les seves relacions amb 

tercers (ciutadans i contractistes). Aquest Codi Ètic actuarà com una mena de 

“Constitució Municipal” haurà de definir la manera en què els ciutadans volen que 

es comportin els actors implicats en l’Organització Política Municipal, en 

conseqüència, haurà de construir de manera participativa. Aquest Codi Ètic ha de 

construir conjuntament entre el CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT i el PLE, però 

també ha d’estar obert a tota la ciutadania. 

 L’ESTUDI D’IMPACTE SOCIAL. S’ha d’establir per ordenança municipal, la 

necessitat d’aprovar un Estudi d’Impacte Social per al desenvolupament de 

qualsevol projecte urbanístic d’iniciativa pública o privada o qualsevol altre projecte 

amb evident impacte sobre la ciutat, o davant de qualsevol contractació pública 

que tingui prevista una permanència superior al d’una legislatura. 

 La memòria anual de Responsabilitat Social. En nom a afavorir el control 

horitzontal de la pròpia administració, haurà de vigilar i valorar el compliment del 

Codi Ètic Municipal. 

 Potenciar la figura del Defensor del Ciutadà, als efectes d’establir un mecanisme 

de reclamació ciutadana àgil i que servisca per posar de manifest el incompliment 

del Codi Ètic. 

S’haurà de reformar el REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA per diversos 

motius: (1) Perquè la figura del DEFENSOR DEL CIUTADÀ sigui escollida directament pel 

CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT per un període de SIS ANYS, això per a una major 

independència, credibilitat social i una millor mediació social i (2) Per a més fer compatible 
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l’Ordenança Municipal amb els principis indicats aquí i també amb els instruments que 

s’indiquen, establint els mecanismes per a la creació i modificació del Codi Ètic i de 

l'ESTUDI D’IMPACTE SOCIAL. 

Davant la crisi, més participació. 

Els processos de participació ciutadana ara són més importants que mai. Perquè la 

participació ciutadana pot ser una palanca per fer front a la crisi. La participació en l’àmbit 

local permet sumar esforços individuals i col·lectius, convida a la creativitat, aprofita els 

recursos del territori i el coneixement que dóna la proximitat, genera sinergies i dinàmiques 

de progrés col·lectiu. 

Des de COMPROMÍS volem reivindicar la participació ciutadana i la millora de la qualitat 

democràtica per dues grans raons. En primer lloc perquè volem una ciutadania activa i 

compromesa amb els assumptes públics, perquè açò conforma una societat més crítica, 

responsable, autònoma i, en definitiva, més lliure. I en segon lloc perquè representa un 

factor essencial per al progrés social i econòmic de tota societat. 

 Elaborar un codi d'ètic pels regidors i regidores, càrrecs eventuals, en tots els 

òrgans i organismes públics, empreses, cossos operatius i àrees 

 Aprovar una acció integral pel bon ús dels diners públics. 

 Impulsar la transparència administrativa total més enllà de complir amb els ítem 

que marca Transparència Internacional en el seu premi anual: Qualsevol document 

de l’administració s’ha de considerar com a patrimoni públic, com a propietat de la 

ciutadania. 

 Millores en l’accés ciutadà a la informació que tenen en el seu poder. 

 Fer públic el patrimoni dels càrrecs públics i personal de confiança. 

 Garantir que els Organismes Autònoms i Empreses Municipals es regisquen pels 

mateixos principis de participació. 

 Garantir la pluralitat política en els òrgans de gestió, així com la representació de 

les persones usuàries i la representació sindical. 

 Ens comprometem amb la transparència i la informació en la xarxa. 

 Elaborar un pla de foment de l’associacionisme, amb un diagnòstic i avaluació de 

la realitat associativa a la ciutat, compartit amb les mateixes entitats. 
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 Promocionar i donar suport a la cooperació entre entitats, així com a la creació de 

plataformes o coordinadores d’entitats. 

 Contribuir a difondre i promocionar el teixit associatiu de la ciutat i les activitats que 

duen a terme. 

 Promocionar la participació en la gestió de serveis de proximitat (socials, sanitaris, 

esportius, culturals…) perfeccionant models que ja existeixen en els centres 

educatius (AMPA). 

 Facilitar la realització de consultes ciutadanes municipals impulsades per la 

mateixa ciutadania. 

 Elaboració del Pla municipal de participació que arreplegue l’estratègia global del 

govern en aquest àmbit, tenint presente tots els nivells, projectes i actors. 

 Impuls i desenvolupament del Reglament de Participació Ciutadana (Districtes, 

Defensa de la Ciutadania…). 

 Continuar impulsant el Pressupost Participatiu. 

 Celebració cada sis mesos d’un Ple Municipal on l’ordre del dia que es fixe amb 

propostes dels ciutadans, regulant el dret d’intervenció en els Plens per part dels 

veïns. 

 Implantació d’un Observatori de la Participació que juntament amb les associacions 

avalue i faça proposades de millora de la participació. 

Com a ciutat industrial que planteja el seu desenvolupament després de l’expansió 

econòmica produïda en els anys seixanta, Elx és causa i conseqüència d’un planejament 

urbanístic sense rigor tècnic. Amb un Plantejament General d’Ordenació Urbana 

(PGOU) que data de fa 17 anys, projectat en una època en què es pensava en el 

creixement infinit com a fi últim, ha quedat caduc i obsolet.

Des de Compromís per Elx plantegem un urbanisme, planejament urbà i habitatge diferent 

i inclusiu i proposem: 

a. Un urbanisme obert al ciutadà. 

 Finalitzarem el PGOU, obrint-lo a la participació ciutadana. L'adaptarem als criteris 

actuals de sostenibilitat en tots els àmbits i l’obrirem a la participació dels diferents 

col·lectius ciutadans. 
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 Prioritzarem la prestació de serveis públics a cada zona del nucli urbà, 

especialment als barris més deprimits amb l’objectiu d’eliminar l’infrahabitatge i la 

marginalitat. 

 Introduirem en el PGOU vigent els PLANS D’IMPACTE SOCIAL. que es 

desenvolupen en l’apartat de Responsabilitat social. 

 

b. L’habitatge com a dret i no com a negoci. 

Consolidarem el parc d’habitatge públic, fent que la nova oferta d’habitatges de 

protecció oficial vaja destinada al lloguer o a models de cessió de l’ús de l’habitatge 

que mantinguen la propietat pública. 

Exigirem el manteniment de prestacions socials pel que fa a les ajudes al lloguer que 

gestiona la Generalitat i impulsarem un programa d’ajudes a les famílies que tenen 

dificultats per a pagar les mensualitats 

L’Ajuntament ha d’estar al costat de la gent que pot patir un desnonament per no poder 

pagar la hipoteca i no dels bancs. Exigirem el compliment de la resolució aprovada en 

el Ple per part de la PAH per a pal·liar aquest problema i atallar-ho d’arrel. 

3. Rehabilitació, eficiència i sostenibilitat com a eixos urbanístics. 

4. Impulsarem la col·laboració amb la Generalitat per intervenir en els conjunts d’especial 

interès i d’àrees de rehabilitació. 

 PIMESA impulsarà de manera preferent el sector de la rehabilitació i de la 

intervenció en patrimoni edificat. 

 Elaborarem un mapa de necessitats de rehabilitació, a partir de la demanda 

establerta pel Pla Local d’Habitatge, per activar el mercat, incorporant en aquest 

pla integral de rehabilitació mesures d’eco-eficiència. 

Per a Compromís per Elx la lluita contra la desocupació i la promoció de l’activitat 

econòmica generadora de llocs de treball és la prioritat. A data de desembre de 2014 

disposàvem d’una població activa de 101.390 persones i una afiliació a la Seguretat Social 

de 69.567 persones, de manera que la taxa d’atur es situava en un 31,39% (31.823 
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persones). Més del 55% de les persones aturades (17.930) no cobra cap tipus de subsidi i 

els recursos d’estalvi propí i de la família ja s’han acabat. 

 Farem de l’Ajuntament d’Elx un agent actiu contra l’atur i per la generació 

d’ocupació sostenible i de qualitat des de cadascuna de les Regidories. 

 Fomentarem el diàleg entre els agents socials i econòmics del municipi i 

treballarem per la implicació de les institucions locals de tot tipus. 

 Exigirem més recursos de les administracions provincial, autonòmica, estatal i 

europea. 

 Reclamarem la descentralització de les polítiques d’ocupació al territori, potenciant 

aquest àmbit com instrument de planificació, de desenvolupament econòmic i 

d’interlocució. 

1. Redacció d’un pla estratègic de mesures urgents i de mitjà termini per l’Ocupació. 

2. Desenvolupament d’un pla de xoc contra l’atur juvenil i polítiques actives d’inserció 

i itineraris de suport integral a persones i col·lectius amb dificultats altes d’inclusió 

laboral. 

3. Reactivació del Consell Econòmic i Social amb una composició plural. 

4. Posada en marxa de programes de suport a l’economia verda, social i solidària 

5. Creació de plans de millora urbana i rehabilitació de barris i edificis com a espais 

de creació d’ocupació amb els incentius fiscals adequats. 

6. Reorientació de l’Oficina Municipal de l’Emprenedor per aconseguir una major 

interacció amb el teixit industrial i laboral local i afavorir noves iniciatives en 

l’economia social, del Bé Comú o de treball autònom en els sectors emergents i 

d’alt contingut mediambiental. 

7. Creació d’un Observatori Sociolaboral, amb participació del agents socials i del 

SERVEF, que actue com detector permanent de les necessitats del mon laboral del 

municipi. 

8. Creació de l’observatori de la Responsabilitat Social entre Ajuntament, sindicats, 

empresaris i UMH per promoure la Responsabilitat Social a les empreses . 

9. Implantació d’incentius en els processos de contractació pública que primen a les 

empreses que acomplesquen la Guia de Bones Pràctiques, que s’ha de redactar, 

en el marc del codi ètic de la ciutat. 

10. Impulsar la creació des de la Universitat i la Generalitat d’una Escola de Comerç i 

Negoci, d’un Centre Integral del Calçat (comptant amb INESCOP) i d’un Centre 

d’investigació i Formació Agrària. 

Per sectors: 
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Activitat industrial: Tractament especial al sector del calçat, donant suport a la 

investigació, a la qualificació i a la promoció i treballant per la legalització d’activitats, el 

foment de les bones pràctiques i la creació del museu del Calçat. 

Sòl industrial: Urgent revisió del PGOU actual amb avaluació racional de les necessitats 

de sòl dedicat a l’activitat industrial amb criteris d’idoneïtat i de sostenibilitat. 

Producció energètica: Foment de la implantació d’instal·lacions de producció particular o 

industrial d’energies netes (solar, biomassa, eòlica, etc) com a sector de generació 

d’activitat i ocupació així com de centres d’investigació lligats a la Universitat o altres 

institucions. 

Activitat Agrícola: Aprofundir en el potencial d’este sector apostant per la modernització 

agrícola, suport a la comercialització i consum de la producció local, especialment 

l’ecològica, així com la formació i investigació. 

Activitat comercial i de serveis: Apostar per la modernització dels mercats municipals i 

impulsar-los com a zones motors de comerç als diferents barris. Reorientació dels mercats 

ambulants com a complementaris de les xarxes comercials dels barris i pedanies. Plantejar 

IFA com a motor de dinamització i atracció del comerç a la zona i a l’exterior. 

Activitat Turística: Creació de marca turística pròpia que aprofite el potencial de turisme 

de platja i gastronòmic i també el de l’agroturisme i turisme mediambiental amb criteris de 

sostenibilitat. Posada en valor del turisme cultural i comercial. 

Activitat d’atenció social: Foment de l’activitat derivada d’una correcta atenció social que 

millore la qualitat de vida de les persones: aplicació de la llei de dependència, atenció a 

persones majors o afectades de malalties cròniques, així com serveis d’acompanyament, 

entre altres. 

HISENDA LOCAL 

Basarem la gestió de la Hisenda Local en la transparència, la honestedat, la sobrietat i la 

participació i buscarem la sostenibilitat pressupostària, social i mediambiental amb 

consensos amples als organismes de participació social i amb els agents socials implicats. 

1. Reclamarem la millora de les transferències directes de l’estat i optimitzarem les 

aportacions de la resta d’administracions, amb un organisme municipal transversal 

encarregat específicament del tema. 

2. Auditoria de les aportacions municipals a competències d’altres administracions. 

3. Auditoria del deute municipal reclamant uns tipus d’interès d’acord amb la situació 

actual del preu dels diners i una reestructuració de les obligacions derivades del 
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pla d’estabilitat que permeta a l’Ajuntament actuar decididament en la reactivació 

econòmica i la creació d’ocupació. 

4. Compromís de no incrementar la pressió fiscal global durant tota la legislatura i fer 

que les taxes i preus públics seguisquen criteris socials i mediambientals. 

5. Establirem un mecanisme de pagament als proveïdors que no supere els 15 dies 

des de la presentació de la factura una vegada acabada i certificada la prestació. 

6. Els criteris de confecció dels pressupostos municipals i el que corresponga a 

inversions es determinaran amb els Pressupostos  Participatius, sempre amb 

indicadors que faciliten el seu control i seguiment. 

7. Es concertarà amb les entitats cíviques i socials una Carta de Drets del 

Contribuent, que haurà de formar part del Codi Ètic de la ciutat. 

8. Les despeses en càrrecs polítics i de designació es publicaran a la web de 

transparència de l’ajuntament així com la resta de despeses municipals amb un 

nivell de detall que les faça totalment comprensibles. 

Una ciutat per a viure. 

El model de desenvolupament consumista dels darrers cent anys ha esdevingut 

insostenible i ha entrat en crisi en haver-se incrementant notablement les darreres dècades 

el nombre de consumidors potencials arreu del món i haver-se incrementat, més 

notablement encara, la petjada ecològica i la conseqüent producció de residus, que han 

desbordat les capacitats del planeta per a reciclar-los. Tot i les denuncies de les darreres 

dècades, cada dia resulta més difícil trobar aigua neta o aire respirable; i el canvi climàtic, 

els efectes del qual ja estem notant cada dia, ens aboca inexorablement cap a un mon que 

desconeixem i que som incapaços de preveure amb tota la seua complexitat. 

És tan angoixant la situació que no podem demorar ni un minut més l’adopció de mesures 

que ens permeten pal·liar esta situació i avançar cap a la sostenibilitat. Una sostenibilitat 

ambiental que és indestriable de la sostenibilitat social, la sostenibilitat econòmica, i la 

sostenibilitat política. Una recerca de la sostenibilitat, en definitiva, que ens ha de permetre 

corregir els excessos del liberalisme que ens ha abocat a la greu crisi que estem patint. 
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Això implica el foment de la solidaritat i la convivència, la reducció del consum i el canvi en 

les maneres de consumir. Lluitar contra el canvi climàtic a la recerca del desenvolupament 

sostenible. Foment de l'ecologia urbana per un entorn saludable. Protecció ambiental de 

l’entorn. Fer d'Elx una Reserva de la Biosfera. Crear el Consell Municipal del Medi 

Ambient: per la participació ciutadana, la informació i l’educació ambiental. Una gestió del 

palmerar consensuada i participativa. Una mobilitat accessible a totes les persones.  

L’aigua és un recurs limitat, gestió d'un cicle integral de l’aigua. La gestió i control dels 

residus com a eina de la sostenibilitat. El control de la contaminació acústica i atmosfèrica. 

1. Desenvolupar un pla d’eficiència energètica de les dependències i serveis municipals, 

encaminat a disminuir la despesa energètica per habitant any rere any; mitjançant les 

auditories energètiques i els recanvis tecnològics pertinents. 

2. Dissuadir l’ús de l’automòbil a la ciutat amb el foment d’espais per a vianants, una 

política de pàrquings  perifèrics que permeta aparcar en llocs de fàcil accés i el foment del 

carril bici i el transport col·lectiu. 

3. Foment del consum de productes de proximitat i la compra en el petit comerç que 

redueix les despeses de transport, crea ocupació i fomenta la xarxa social i la convivència 

ciutadana. 

4. Foment de l’eficiència energètica dels habitatges, mitjançant la gestió d’ajudes de la 

rehabilitació energètica d'habitatges en base a la millora de l’aïllament tèrmic i la 

instal·lació de sistemes eficients d’il·luminació, calefacció i refrigeració. 

5. Desenvolupar una política de taxes en favor de l’eficiència energètica i la reducció del 

consum d’energia i els impactes consegüents sobre la salut de les persones i del medi 

ambient. 

6. Promoure un urbanisme al servei de la sostenibilitat, basat en les característiques de la 

ciutat compacta mediterrània, generadora d’espais públics de qualitat. 

7. Promoure la cultura de la sostenibilitat entre la ciutadania mitjançant l’educació 

ambiental orientada a la reducció del consum, la reutilització i el reciclatge. 

8. Potenciar la formació del funcionariat en els temes arreplegats a l’Agenda 21 Local i a la 

Carta d’Aalborg. Principis, fonaments, objectius… 

9. Potenciar el paper dels serveis municipals de medi ambient, com a principal garantia de 

l’aplicació i desenvolupament de l’Agenda 21 Local i la Carta d’Aalborg, reforçant la seua 

transversalitat en la gestió municipal. 
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10. Aplicar els criteris de l’Agenda 21 Local i la Carta d’Aalborg a l’ordenació territorial i a la 

planificació urbanística. 

11. Seguir els criteris marcats tant a l’Agenda 21 Local com a la Carta d’Aalborg en el 

disseny de dotacions com zones verdes, tractament d’aigües residuals, pàrquings, transit, 

transport públic, carril bici, arreplegada selectiva de RSU, il·luminació de la via pública, 

qualificació energètica d’edificis, etc. 

12. Millorar el condicionament del llit del Vinalopó com a gran espai verd que, al temps que 

millora la qualitat de l’aire i millora la qualitat visual del paisatge urbà, serveix d’espai per a 

l’oci i l’esport dels ciutadans i és punt de trobada dels diferents barris de la ciutat. 

13. Incrementar la vegetació autòctona en tot el llit del Vinalopó al seu pas per la ciutat, 

introduint la palmera com espècie dominant amb la finalitat de donar continuïtat als horts i 

millorar la qualitat paisatgística. 

14. Incrementar els espais verds als barris i les pedanies, amb dotacions per a l’esplai, 

l’esport, i els jocs infantils. 

15. Eliminar l’ús d’herbicides per a la gestió de la vegetació, tant a la via pública com als 

jardins, el llit del Vinalopó i els horts de palmeres. 

16. Revisar l’ordenança per a la protecció front al soroll amb la finalitat de millorar la 

qualitat ambiental i el descans dels ciutadans. 

17. Afavorir la cohesió social mitjançant l’atenció i la protecció social, la igualtat 

d’oportunitats i l’accessibilitat en l’ús de la ciutat per part de tots els col·lectius. 

18. Adoptar una moratòria urbanística en el litoral i zones no consolidades amb una 

redefinició del creixement de la ciutat compatible amb la protecció del medi natural. 

19. Redactar un Pla d’Ordenació de Recursos que permeta protegir el Camp d’Elx evitant 

la seua desaparició per processos urbanístics i permetent la conservació del paisatge 

agrícola i la potenciació de noves activitats econòmiques compatibles amb estos objectius, 

com el desenvolupament del turisme rural, cultural i mediambiental de qualitat. Este pla 

inclourà la recuperació i posada en valor d’horts i altres espais agrícoles, arquitectura 

tradicional, estructures de regadiu d’interès, arbrat singular, etc. amb una visió unitària i 

integral. 

20. Redactar un Pla d’Ordenació de Recursos Naturals de les serres i zones humides, amb 

la finalitat de protegir-los de tot tipus d’actuació que supose la seua degradació 



pág. 12 

 

paisatgística o mediambiental; i amb la finalitat de potenciar les activitats de recuperació i 

els usos científics, educatius, recreatius i turístics, entre d’altres. 

21. Augmentar la propietat municipal en les zones declarades d’Especial Interès Ecològic, 

amb la finalitat de poder establir polítiques actives de conservació i potenciació dels seus 

valors naturals compatibles amb el seu ús públic ordenat. 

22. Posada en marxa d’un Pla de Revegetació i Protecció de Sòls en els monts de 

propietat municipal. 

23. Impulsar la recuperació ambiental de la Serra d’El Molar i les Dunes de La Marina, 

habilitant espais per a l’ús públic ordenat i respectuós amb l’entorn, amb la finalitat de 

constituir un focus d’atracció per al turisme ecològic de qualitat. 

24. Fer un veritable Pla Especial de Protecció de Paratge Natural Municipal del Clot de 

Galvany i les Dunes de l’Altet, Arenals i El Carabassí. 

25. Impulsar l'elaboració i l’aplicació d’un Pla Integral de Sanejament del Riu Vinalopó i la 

recuperació de la zona del Pantà d'Elx, mitjançant el consens ciutadà i la implicació de les 

diferents administracions. 

26. Creació d’una xarxa de Corredors Verds que comuniquen els espais d’interès 

mediambiental. 

27. Pla d’Ordenació de Recursos Naturals del Litoral per a protegir-los d’aquelles 

actuacions urbanístiques que suposen una degradació ecològica o mediambiental, amb 

especial atenció a l’ordenació de l’ús turístic del “sol i platja” sota criteris estrictes de 

sostenibilitat i màxim respecte als valors i recursos naturals. Se buscarà la potenciació del 

turisme de qualitat i la desestacionalització d’esta activitat en relació als valors 

mediambientals del litoral. 

28. Reforçar la Unitat Mediambiental de la Policia Municipal i el servei local d’inspectors de 

medi ambient. 

29. Potenciar l’ús de vegetació autòctona, especialment estalviadora d’aigua, en la 

jardineria urbana; i amb la palmera com a element paisatgístic dominant. 

30. Potenciar l’ús de materials reciclats i introduir criteris mediambientals en la política de 

compres i en la valoració dels concursos d’adquisició de materials i adjudicació d’obres i 

serveis. 
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31. Revisar les ordenances urbanístiques per a potenciar la construcció ecològica 

(aïllaments tèrmics, bioclimatització, us de fonts energètiques sostenibles, etc.) 

32. Elaborar una ordenança de protecció del cel nocturn que combine les mesures 

d’eficiència energètica amb el control de la contaminació lumínica. 

33. Zona Humida del Fondet de la Senieta mitjançant la seua inclusió en el Catàleg de 

Zones Humides de la Comunitat Valenciana. 

34. Declaració de Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i Lloc Ramsar, per a 

complex humit Bassars-Clot de Galvany i Fondet de la Senieta, Aigua Amarga el Pantà 

d’Elx. 

35. Declaració de Llocs d’Interès Comunitari (LIC) per a la totalitat de l’àmbit geogràfic 

d’estos espais i per a la totalitat del nostre litoral. 

36. Declaració del Pantà d’Elx i les serres dels seus voltants i el riu Vinalopó com a 

Paratge Natural Municipal, coordinant esta declaració i la posterior gestió amb el municipi 

d’Asp. 

37. Protegir i recuperar el ric patrimoni hidràulic històric lligat al Pantà d’Elx, la Sèquia 

Major del Pantà, la Sèquia de Marxena i l’Assut dels Moros, comunitats de regants que 

venen funcionant de manera continuada des de l’Edat Mitjana fins l’actualitat. 

38. Impulsar del reconeixement per la UNESCO com a Reserva de la Biosfera per a la 

totalitat del terme municipal, basant-nos en l’existència de diversos espais naturals 

protegits com el Fondo, les Salines, El Clot de Galvany i altres susceptibles de protecció, 

com el mencionats més amunt; i amb l’existència també del Palmerar d’Elx ja reconegut 

per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat; a més d’elements culturals singulars 

com els jaciment ibèric de l’Alcúdia, el Misteri d’Elx també declarat Patrimoni de la 

Humanitat i un valuós patrimoni hidràulic i industrial encara per protegir i recuperar. Això 

implicarà també fer un catàleg de bones practiques per a les activitats agrícoles, 

industrials, turístiques, etc. en relació a la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic. 

39. Implementar un sistema d’informació ambiental que permeta l’accés còmode i 

immediat a la citada informació per part del ciutadà, mitjançant l’ús de panells electrònics 

en la via pública, terminals d’informació en biblioteques, centres educatius i punts 

d‘informació públics, pàgina web amb possibilitat de descàrrega de documents amb 

informació d’interès. 
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40. Recuperar el Consell Municipal del Medi Ambient, eliminat en l’actual legislatura, 

millorant i ampliant la representació d’amplis sectors socials i augmentant les seues 

competències i fomentant la participació. 

41. Crear una xarxa d’aules de la naturalesa en espais d’interès ecològic com les Dunes 

de La Marina-Serra d’El Molar, riu Vinalopó-Pantà d’Elx i el Palmerar. 

42. Crear un Centre de Recursos i Documentació per a l’Educació Ambiental que siga 

referent a nivell estatal i done servei a l’ampla comunitat educativa del municipi. 

43. Crear un Fòrum Mediambiental comarcal en el que s’impliquen les diferents 

administracions (local, autonòmica i estatal) i els diferents sectors socials, per a debatre i 

consensuar actuacions mediambientals d’interès per a la comarca. 

44. Potenciar la participació ciutadana a través de les possibilitats de les noves 

tecnologies: consultes ciutadanes sobre temes ambientals, denuncies, etc. 

45. Consensuar un pla de mínims en la lluita contra el morrut roig per a la seua aplicació 

immediata i com a mesura de xoc davant el greu risc que pateix el Palmerar en aquest 

moment. 

46. Consensuar una estratègia de lluita entre totes les administracions i tots els sectors 

implicats en el món de la palmera i la ciutadania; amb plans d’acció concrets i avaluats 

periòdicament, amb formació per al personal que els han d’aplicar, amb ajudes per aquells 

propietaris privats que no puguen fer front a les despeses que representa la lluita contra el 

morrut; i amb capacitat sancionadora per aquells propietaris que incompleixen les 

directrius del pla. 

47. Instar la revisió de la Llei del Palmerar per a fer-la operativa amb la finalitat de garantir 

la salvaguarda efectiva del palmerar. Això inclou la revisió de la composició i funcions del 

Patronat del Palmerar per a fer-ho més participatiu, més transparent i més eficient en el 

compliment de les seues funcions. 

48. Redactar un Pla Especial de Protecció del Palmerar que potencie l’ús agrícola 

d’aquest, tant com a horts urbans com per l’agricultura ecològica; així com els seus usos 

recreatius, educatius, culturals i turístics. Este pla obligarà a la gestió dels horts de 

palmeres amb les tècniques de gestió tradicionals reconegudes per la UNESCO com a 

Patrimoni de la Humanitat; i limitarà les possibilitats de construir en els horts de palmeres 

exclusivament a aquelles necessitats derivades directament de l’ús agrícola dels horts. 

49. Fer un Pla d’Ordenació de Recursos dels horts de palmeres per a garantir la protecció 

de tots els elements susceptibles de protecció i, en el seu cas, de restauració; i afavorir l’ús 
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agrícola dels horts. D’aquesta manera es podrà atendre tant la demanda de creació d’horts 

urbans per al conreu particular dels ciutadans en microparcel·les, com la demanda de sòl 

per a l’agricultura ecològica. Es podrà atendre igualment altres demandes d’ús dels horts, 

com el turisme, oci, cultural, etc. 

50. Prosseguir amb l’exclusió del transit rodat del centre urbà i determinats carrers d’El 

Raval, El Pla, Carrús i Altabix, a excepció de l’accés a pàrquings i els serveis de 

manteniment i emergència. Això inclou el tancament al tràfic privat de la Corredora, 

permetent el pas de bicicletes i els serveis públics com autobusos, taxis i vehicles 

d’emergències. 

51. Realitzar un pla d’ampliació de voreres, especialment en carrers comercials que encara 

mantenen voreres estretes tant al centre com als diferents barris de la ciutat i els nuclis 

urbans de les pedanies. 

52. Pla per a dissuadir la velocitat dels automòbils a l’interior de la ciutat, especialment als 

carrers estrets. 

53. Millorar la senyalització del carril bici i ampliar els trams existents; fomentant al mateix 

temps el seu respecte pels conductors de vehicles motoritzats i els vianants. 

54. Continuar amb la implantació del servei de BiciElx incrementant el nombre d’estacions i 

afavorir l’ús de la bicicleta amb una política de tarifes adient. 

55. Reforçar el servei urbà d’autobusos amb l’augment del nombre de línies i incorporant a 

diferents nuclis urbans del camp, centres d’activitat econòmica, industrial, comercial, oci, 

aeroport, IFA, universitat i altres centres educatius. 

56. Completar la línia d’autobús urbà circular al llarg de l’Avinguda de la Llibertat, 

l’Avinguda del Ferrocarril, L’Avinguda de la Universitat, l’Hospital General, la 

Circumval·lació Sud, l’Avinguda Alcalde Ramón Pastor, l’Aljub. 

57. Implementar la política de bonificacions i serveis gratuïts de transport públic per a 

determinats col·lectius (estudiants, aturats, persones amb minusvalideses, etc.) 

58. Realitzar un pla de substitució progressiva de l’actual flota d’autobusos urbans per 

vehicles que facen servir combustibles menys contaminants, com biocombustibles, 

electricitat, etc. 

59. Instar a la Generalitat la construcció d’una línia de tramvia entre Crevillent i Alacant que 

done servei a la Universitat, Torrellano, el Parc Empresarial de Salades, l’aeroport i les 

diferents àrees industrials, comercials, d’oci, etc. del recorregut. 
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60. Instar al Govern de l’Estat la electrificació del ferrocarril entre Alacant i Múrcia, amb 

connexió a l’aeroport i que s’estudie el desdoblament de la línia i el soterrament al seu pas 

per la ciutat, tant al Pla de Sant Josep com a Altabix. 

61. Desdoblar progressivament la N340 entre el casc urbà d’Elx i la rotonda d’IFA, 

convertint-la en un bulevard. 

62. Implantació de la xerojardineria i sistemes de regadiu d’alta eficiència en tota la 

jardineria pública. 

63. Realització d’un pla d’infraestructures i serveis necessaris per a l’ús de les aigües 

depurades per al rec de zones verdes i horts de palmeres i per al funcionament de les 

fonts públiques. En qualsevol cas, cal eliminar l’ús d’aigua potable per al rec de jardins i 

s’ha de reutilitzar totes les aigües depurades. 

64. Promoció de l’ús de mecanismes i sistemes estalviadors d’aigua, cisternes, aixetes, 

etc. recolzats amb campanyes d’educació ambiental sobre la matèria. 

65. Fomentar l’estalvi d’aigua mitjançant el manteniment de les instal·lacions i una política 

de preus que incentive l’estalvi. 

66. Establiment d’un sistema efectiu de control i penalització del consum injustificat d’aigua 

potable per al seu us en jardins i piscines privades. 

67. Completar la xarxa de clavegueram en els nuclis urbans de les pedanies i 

urbanitzacions. 

68. Implementar el control dels vessaments al clavegueram i fora d’ell, implantant 

polítiques actives d’ajuda a les empreses per a l’ús de sistemes de producció nets i 

estalviadors d’aigua, així com sistemes de depuració propis. 

69. Posar en marxa programes de sensibilització i conscienciació per a que el conjunt de 

les persones comprenguen la importància que te la gestió adequada dels residus, 

prioritzant la reducció i la reutilització front al reciclatge; i posant de manifest la greu 

problemàtica que genera el no seguiment d’estos principis. 

70. Millora de la recollida selectiva domiciliària, complementada amb la recollida selectiva 

en contenidors específics. 

71. Reobrir els ecoparcs que el govern del PP ha tancat i seguir creant-ne de nous a La 

Marina, Torrellano, L'Altet, Els Bassars, l’Algoda-Matola, Altabix i el Pla-El Raval. 
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72. Reforçar el servei d’inspecció mediambiental i de neteja incloent-hi els caps de 

setmana. 

73. Crear d’una planta de reciclatge de residus vegetals dedicada fonamentalment al 

tractament de les restes de la poda de les palmeres i de l’arbrat i vegetals en general, per 

a la posterior elaboració de compost d’ús agrícola. 

74. La realització d’un mapa sònic del municipi, tant de la ciutat com dels nuclis rurals i, en 

especial, a Torrellano i l’Altet. 

75. Revisar l’ordenança per a la protecció front al soroll amb la finalitat de millorar la 

qualitat ambiental i el descans dels ciutadans. 

76. Implementar les mesures de vigilància i control de les fonts emissores de soroll. 

77. Ús de capes asfàltiques per a reduir el soroll dels automòbils 

78. Instal·lació de pantalles sòniques, preferentment verdes, en les zones amb problemes. 

79. Ampliació i millora de la Xarxa de Control de la Contaminació Atmosfèrica, incloent hi 

l’estudi de bioindicadors. 

80. Foment de l’ús de vehicles que facen servir combustibles menys contaminants, com 

biocombustibles, electricitat, etc. al transport urbà, serveis de neteja, parc mòbil municipal. 

Animalisme 

Compromís per Elx vol aconseguir una ciutat en la qual tots tinguem cabuda, però  no 
solament una ciutat en la qual no existisca el maltractament animal ni l'abandó, sinó una 
 ciutat en la qual els animals, a més, siguen feliços. Lluitarem pels drets dels  animals fins 
a aconseguir que Elx siga una ciutat lliure de crueltat animal. Per a açò, proposem les 
següents propostes: 

1. Facilitarem que en la legislació urbanística existisca la possibilitat d'obtenir la  declaració 
de nucli zoològic per a promoure l'establiment de protectores ja que en la seua labor les 
protectores d'animals respecten la vida dels mateixos i, per contra, en les gosseres se 
sacrifiquen. 

2. Campanyes municipals anuals d'esterilització felina i canina amb la col·laboració de la 
Generalitat. 

3. Aplicació d'un PEF (Pla d'Esterilització Felina) en les colònies de gats del  carrer que 
protegisca tant als felins com als voluntaris/as. Protegir als col·laboradors i permetre que 
puguen alimentar als gats amb pinso sec (que no embruta ni atrau a altres animals, com 
per exemple els petits rosegadors i insectes). 

Es formarà a aquelles persones que desitgen formar part de la xarxa de 
col·laboradors/alimentadors, per a açò obtindran un carnet de col·laborador després d'un 
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curs formatiu gratuït. Sanitat realitzarà un control sanitari de les colònies, procurant la 
desparasitació externa i interna, així com la detecció d'animals amb símptomes de malaltia. 

4. Es realitzaran campanyes de conscienciació per a evitar l'abandó dels animals 
i fomentar la seua adopció. 

5. Incrementarem els controls sobre els comerços on es venen animals: els animals que es 
venen en botigues procedeixen generalment de granges, molts d'ells estrangers, en els 
quals els animals viuen sense cap tipus de condicions higièniques ni sanitàries. A més, són 
explotats durant tota la seua vida per a vendre les seues cries. Tampoc les condicions en 
les quals viuen en les tendes són adequades, la seua exposició i exhibició en aparadors és 
inadmissible. Incrementar els controls sobre els comerços on es venen animals evitaria la 
cria indiscriminada, el maltractament i l'abandó, així com la seua venda i cria il·legal. A més 
evitaria la proliferació d'espècies que no pertanyen al nostre ecosistema i que, després del 
seu abandó, són letals per a la fauna i flora autòctones. 

6. Farem més estrictes els requisits per a l'obtenció dels permisos de caça i registre dels 
gossos de caça, per a evitar que quan el gos ja no puga caçar acabe abandonat, penjat o 
tirotejat. Aquest registre permetrà sancionar al caçador i retirar-li el permís de caça. 

7. Desincentivarem tots aquells espectacles que incloguen animals i que els suposen 
sofriment, mitjançant les modificacions legals oportunes. 

8. Denominar com a “Animal-friendly” alguna de les platges del municipi, perquè 
les mascotes puguen fer ús i gaudir de les mateixes, habilitant a més un àrea en  el qual hi 
haja fonts amb aigua potable i papereres per a recollida d'excrements. 

9. Creació d'un major nombre de parcs per a gossos ja que els que existeixen actualment 

són insuficients. 

 

A Compromís per Elx volem situar l’agricultura al centre de les polítiques ambientals i 

socials, per tal de promoure un canvi cap a un desenvolupament més sostenible, equitatiu i 

equilibrat. 

Comptem amb un espai rural de gran valor que es concreta en una rica cultura agrícola i 

hidràulica, a la que se sumen el patrimoni arquitectònic i gastronòmic i un evident potencial 

en l’àmbit del turisme sostenible. El repte de les administracions públiques passa per 

protegir els valors naturals i culturals amb l’activitat rural i l’ús social del territori. Per això, 

entenem que les polítiques municipals han de fer-se des del punt de vista del 
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desenvolupament sostenible i donant coherència a la diversitat d’activitats del Camp d’Elx, 

a través d’un pla d’usos des dels punts de vista urbanístic, agrícola, cultural, turístic i de 

l’habitabilitat. 

1. Determinar què part del terme municipal s’ha de destinar a l’agricultura en els pròxims 

20/30 anys, fixant les categories de protecció associades a l’ús agrícola. 

2. Promoció dels valors afegits en els productes rurals, recolzant la imatge de marca del 

Camp d’Elx. 

3. Suport a la comercialització i consum de la producció local, especialment de la 

producció ecològica. 

4. Establiment d’un banc de terres local per facilitar l’arrendament o compra-venda de 

parcel·les abandonades per part d’agricultors joves o en actiu. 

5. Implantació de subvencions municipals, a través de la Diputació Provincial, a 

explotacions agràries en perfecte estat de cultiu. 

6. Incentiu des de l’àmbit municipal la modernització de les explotacions agràries i nous 

cultius. 

7. Suport municipal per a que la magrana mollar reba la distinció de Denominació d’Origen 

Protegida. 

8. Posada en valor i conservació del patrimoni hidràulic, mantenint els sistemes de reg 

tradicionals i defensant la xarxa de sèquies i assarbs com a eixos vertebradors del territori. 

9. Recuperació de la ruta de l’Aigua. 

10. Posada en marxa canals d’assessorament per a la rehabilitació d’antigues 

construccions del Camp d’Elx i construcció d’obra nova. 

11. Promoció dels béns immobles inclosos al Catàleg de Béns Immobles Etnològics de la 

Comunitat Valenciana. 

12. Aprovació del Catàleg d’Elements Vegetals Singulars que permeta la seua 

conservació. 

13. Pla de Promoció del Camp d’Elx en les escoles. 

14. Visibilitzar en major mesura el turisme rural dins de la marca Turisme d’Elx. 
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15. Coordinar i completar les diferents ofertes turístiques del municipi tenint en compte la 

potencialitat del turisme rural, un fet que, a més, ajudaria a augmentar la xifra de 

pernoctacions a Elx. 

16. Millorar les connexions mitjançant transport públic des del casc urbà fins a punts 

d’interès situats en el Camp d’Elx: El Parc Natural del Fondo, El Pantà, el Clot de Galvany, 

el museu de l’Alcúdia o el museu agrícola de Pusol, entre altres. 

17. Millorar la senyalització de les vies i camins del Camp d’Elx. 

18. Garantir una correcta neteja d’aquestes vies i una correcta distribució dels contenidors 

de residus. 

19. Treballar pel reconeixement de la fitoevaporació com a sistema de depuració de les 

aigües. 

El que Elx no apostara pel turisme en els decennis dels 60 i 70 ha permès que els seus 

recursos hagen arribat al dia de hui en gran part intactes, conformant un potencial turístic 

de gran atractiu per a les noves demandes que sorgeixen arreu d’Europa. Ens trobem amb 

distints productes turístics: urbà, cultural, medi ambiental, arqueològic, d’especialització, de 

calçat, sense oblidar-nos del turisme de sol i platja. Elx ofereix tot un seguit de possibilitats 

que entrarien dintre de paràmetres d’exigència i qualitat i que ens obliga a ser 

respectuosos amb el llegat que és, en definitiva, el nostre factor principal de diferenciació 

respecte a altres municipis pròxims i la nostra major garantia d’èxit futur. 

CREAR MARCA TURÍSTICA 

 Senyalitzar adequadament el circuit turístic urbà amb la inclusió de tot aquells 

elements d'interès. 

 Millorar la connexió amb transport públic des de la ciutat a L’Alcúdia i als espais 

naturals i platges. 

 Realitzar un Pla Especial de Recuperació de la Façana Marítima, amb la solució al 

problema dels habitatges que ocupen la platja i que suposen un inconvenient greu 

per a la promoció turística de la zona. 
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 Assegurar la senyalització i els accessos des de la variant al nucli de La Marina i 

L'Altet per incentivar la parada i estada dels conductors. 

 Els nous desenvolupaments urbans han de contemplar zones peatonals, 

equipaments o obres, sempre amb actuacions que milloren l’habilitat i el respecte 

al medi ambient. 

 Millorar la vinculació i la connexió amb Elx, amb un transport públic adequat que 

fera la ruta Els Arenals del Sol, l’Altet, Aeroport, Torrellano, Elx durant tot l’any i 

amb una freqüència elevada, com a actuació prioritària. 

 L’apertura d’una Oficina d’Informació Turística a l’Altet (N-332), almenys en 

temporada alta i Setmana Santa. 

 Impulsar la creació de guies turístics locals en diversos idiomes per aquells grups 

que així ho requeresquen. 

Des de Compromís per Elx considerem la cultura com un dret ciutadà i un instrument per a 

iniciar el viatge cap a la societat del coneixement, canviant així el paradigma social, 

ecològic, econòmic i també cultural. Una transició que deixe arrere la cultura com a 

sinònim de despesa, d’oci i entreteniment, basada únicament, en la mercantilització 

economista del producte cultural i la construcció de grans contenidors culturals. I aposte 

perquè els conceptes cultura i cohesió social siguen indestriables. La cultura és un sector 

estratègic per a una economia social al servei de la ciutadania i un jaciment d’ocupació de 

qualitat, amb valor afegit i sostenible. 

No es tracta, com ocorre actualment, de fer la programació d’un teatre o de diversos 

espais públics, sinó que l’objectiu de les polítiques culturals ha de ser l’aprofitament màxim 

del talent dels creadors i de les infraestructures culturals pròpies, necessitem impulsar un 

model de cultura creadora.  

Per una estratègia dialogada. 

Per la defensa del nostre patrimoni. 

Per unes dotacions culturals més aprofitades. 

Per la promoció de la cultura creativa. 
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1. Desenvolupament d’un pla estratègic cultural de la ciutat. Definició 

d’expectatives,impactes socials, prioritats, inventari d'infraestructures barri per barri i 

pedania per pedania, propostes i marc de seguiment i desenvolupament del mateix. 

2. Introducció dels informes d’impacte social. Per a un millor desenvolupament de les 

polítiques abans d’executar-les o en execució i per al seguiment i control dels impactes en 

els ciutadans i en els actor socials. Cal avaluar si les polítiques estan aconseguint les 

finalitats esperades o no, donant peu a definir les correccions oportunes, per tal de millorar 

l’impacte social de les mateixes. En este sentit, la política de preus públics haurà de tindre 

la seua importància en el marc d’estos informes. 

3. Pla de rehabilitació i recuperació del Patrimoni Històric-Artístic. Inventariar, catalogar, 

protegir i potenciar el patrimoni industrial, artístic, arquitectònic i històric propi. Recuperació 

d’edificis singulars com a dotacions públiques, principalment, culturals o socials. 

4. Reivindicació continua del retorn permanent i definitiu de la Dama d’Elx al MAHE i 

creació d’un centre d’interpretació de la cultura Ibèrica. Cal nomenar arqueòleg municipal, 

per donar sentit a esta reivindicació històrica, així com impulsar l’estudi i el coneixement de  

L'Alcúdia, arribant als convenis i acords oportuns amb la Universitat d’Alacant i la UMH. 

5. Pla per la difusió de la cultura de l’oasi, associada al nostre Palmerar Patrimoni de la 

Humanitat. 

6. Protecció, foment i recuperació de les tradicions pròpies, aquelles què ens fan únics al 

món. Caldrà desenvolupar un catàleg propi de tradicions d’Elx i fomentar el seu 

coneixement entre la ciutadania. 

7. Protecció i promoció de la cultura associada al camp d’Elx. 

8. Museus: Fomentar el coneixement de la xarxa de museus de la ciutat. Dissenyant un pla 

específic per al coneixement dels museus, on es definisquen les seues pròpies necessitats 

així com el seu encaix en la ciutat. 

9. Sales i espais culturals: Millorar l’accessibilitat de la ciutadania en general als espais 

culturals, facilitant espais per assajos, així com fomentar el seu ús entre els creadors i 

també, garantir que tinguen el corresponent espai dins de l’oferta pública cultural de la 

ciutat. Fomentar i dissenyar a cada barri i pedània plans d’acció culturals. Que incloguen 

actuacions a l’aire lliure i l’ús dels centres socials. 

10. Fomentar l’autogestió d’espais culturals per part dels propis creadors, per tal de 

complementar l’oferta cultural municipal. 
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11. Reactivar l’oferta cultural de l’Escorxador. 

12. Biblioteques: Cal definir un Pla per a renovar i millorar el fons literari i audiovisual de 

les biblioteques. Cal fomentar el coneixement de les biblioteques entre els ciutadans, 

establir un mapa de biblioteques, i en el seu cas millorar i ampliar la seua presència barri a 

barri i pedania per pedania. Definir i impulsar plans d’animació per al foment de la lectura 

entre els infants i la tercera edat. 

13. Llengua: Cal impulsar l’ús creatiu i cultural del valencià, dotant d’espais propis a tots 

aquells creadors que en facen ús, a més de la creació i/o recuperació de concursos i 

premis en diversos àmbits. S’haurà d’impulsar i fomentar l’oferta generalista del valencià 

als principals espais i festivals de la ciutat, per tal de crear una oferta cultural apropiada a 

la necessitat social existent. 

14. Festivals i premis: Definir, dintre del pla estratègic cultural, un pla per als festivals, on 

es tinga en compte el seu impacte social i econòmic, així com el seu finançament i la seua 

necessitat vista l’oferta cultural global. 

15. Cinema: Protegir i promocionar el festival de Cinema d’Elx, arribant als acords que 

calguen amb la CAM per possibilitar la seua continuïtat. Millorar la filmoteca, oferint 

programació en VOS. 

16. Literatura: Recuperació del premi de literatura Ciutat d’Elx. 

17. Festival Medieval: S’haurà d’introduir al festival la necessitat de fomentar al carrer 

activitats tradicionals valencianes, per cert pròpies de la nostra cultura: muixerangues, 

dimonis, correfocs, etc. 

18. Creació de l’Oficina d’Iniciatives Culturals, per tal de fomentar la participació activa dels 

creadors, tant en la recuperació d’espais com en la seua pròpia gestió. L’objectiu a mitjà i 

llarg termini seria la creació d’espais autogestionats pels propis creadors, amb 

l’assessorament municipal que puga ser necessari. 

19. Impulsar un laboratori d’artistes. Per a fomentar una millor formació a tots nivells i 

sobretot per fomentar l’existència d’una pedrera artística. Es desenvoluparan cursos de les 

diferents arts, aprofitant les infraestructures existents a cada barri. 

20. Fomentar una taula sectorial cultural amb la UMH per tal de millorar la implicació de la 

nostra universitat en la vida cultural de la ciutat. 

21. Comunicació cultural: Caldrà definir una estratègia de comunicació cultural a la ciutat, 

tant per a la oferta pública com a la oferta privada. S’haurà de contemplar la creació de 
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webs i apps municipals on els ciutadans tinguen un ràpid accés a l’oferta d’oci cultural. En 

este sentit, caldrà també impulsar el bon ús de l’Agenda Municipal a les ràdios i televisions 

locals. Creació d’una AGENDA CULTURAL, per coordinar propostes dels centres culturals 

independents, les programacions de l’Ajuntament, les programacions de barris i pedanis, 

exposicions, cinema, etc. 

Uns dels reptes de la nostra ciutat és saber mirar-se i interpretar-se a ella mateixa, en este 

sentit la recuperació del nostre patrimoni industrial o arquitectònic juguen un paper 

fonamental. 

Una de les icones que imaginem és la fàbrica dels Ferrández, situat a un paratge natural 

que també requereix d’una intervenció urgent. Com sabeu es tracta d’una antiga fàbrica de 

ceràmica ara en desús i que requereix d’una adequada protecció per tractar-se d’una icona 

de la industrialització de la ciutat. 

Este edifici, com d’altres, podria impulsar la cultura creativa a Elx, sent un referent creatiu 

que podria servir per a projecció de tot tipus d’artistes locals, o també com a espai per al 

debat o per iniciar tot tipus de projectes relacionats amb la cultura. 

1. Cal establir un inventari i un catàleg d’edificis d’interès a través del Pla de rehabilitació i 

recuperació del Patrimoni Històric i Artístic. 

2. Una vegada definits, al Pla de rehabilitació, els projectes d'interès per la ciutat, serà 

necessària l’elaboració de plans d’impacte social i ambiental per avaluar la conveniència 

de desenvolupar un determinat projecte, segons siguen els costos econòmics i el retorn 

social de la inversió, així com valorar les vies de finançament per tal de traure el projecte 

endavant (ja siga d’iniciativa pública o privada amb col·laboració pública). 

3. Pla de gestió dels espais recuperats. En el mateix pla de rehabilitació, s’haurà de 

contemplar les possibles formes de gestió de l’espai cultural recuperat. A Compromís per 
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Elx, volem impulsar l’autogestió per part d’artistes locals d’estos diversos espais, per tal de 

seguir fomentant la creativitat i complementar l’oferta cultural municipal d’una forma molt 

més dinàmica. 

A estos plans s’hauran de definir: 

(1) les formes de gestió concreta de cada espai; (2) les diferents disciplines artístiques i 

culturals associades a cada espai de conformitat al que s’haja indicat al pla de 

rehabilitació; (3) els costos i despeses associats a la gestió; (4) els preus públics associats 

a la cessió de l’espai; (5) les normes associades a un bon ús de l’espai, tant normes 

ambientals com d’accés al públic. 

L’esport és una activitat social universal i al mateix temps un instrument d’equilibri 

personal. 

La seua pràctica s’ha de garantir a tothom siga quina siga la seua condició social, 

econòmica o personal. La pràctica de l’esport ha d’acompanyar l’ésser humà des de la 

infantessa fins la tercera edat, es tracta d’un element educatiu i de salut de primer 

psicofísica. L’esport és una eina d’integració social per tots els col·lectius sense distinció. 

1. Adaptar les instal·lacions esportives municipals a les exigències d’un Pla d’Estalvi 

Energètic i de l’Aigua. 

2. Descentralització de les activitats esportives als barris i pedanies, aprofitament de les 

instal·lacions existents a col·legis públics en horari de vesprada i caps de setmana. 

Utilització dels monitors esportius municipals. 

3. Pla d’equipaments esportius, que incloga les necessitats de gestió, manteniment i 

autofinançament de les mateixes i foment de la gestió participativa d’instal·lacions 

esportives. 

4. Potenciar el creixement i desenvolupament d’entitats esportives a través de convenis 

globals de col·laboració. 
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5. Prioritzar programes esportius adreçats a col·lectius ciutadans que actualment no 

practiquen cap esport. 

6. Elaboració anual d’un PROGRAMA O PLAN D’ACTIVITATS ESPORTIVES que han 

d’intentar cobrir una ampla oferta per tots els sectors socials. També es valorarà a este pla 

la dotació d'instal·lacions esportives a zones verdes i places públiques de la ciutat, a tots 

els barris i pedanies. 

7. Potenciar l’esport escolar als instituts. 

8. Creació de programes d’activitats físic esportives i culturals per a l’estiu. 

9. Potenciar els equips mixts en les categories d’iniciació esportiva. 

10. Potenciar i ampliar l’activitat esportiva a l’àmbit educatiu. 

11. Fomentar la pràctica de l’esport en funció de les necessitats personal i no de 

competitivitat, oferint varietat de modalitats i promoció del medi i el seu respecte. 

12. Garantir la igualtat en la pràctica de l’esport entre l’home i la dona. Fomentar la pràctica 

esportiva femenina. 

13. Incentivar a les associacions esportives que apliquen pràctiques d’igualtat de gènere. 

14. Assegurar la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania per la pràctica esportiva, 

especialment entre col·lectius que puguen trobar majors dificultats. En esta línia s’han de 

realitzar programes en cooperació amb els sectors socials implicats i els gestors dels 

equipaments esportius. 

15. Desenvolupar programes de salut a través de l’esport, adreçats al tractament de 

patologies específiques en coordinació amb els serveis sanitaris. 

16. Fomentar l’adequada formació dels monitors esportius, mitjançant cursos i altres 

fòrums formatius. Fer especial èmfasi en el concepte esport-salut. 

17. Estimular els usos de les instal·lacions esportives escolars més enllà de l’horari lectiu 

per a la pràctica de l’esport i la necessària iniciació esportiva. 

18. Fomentar les pràctiques esportives a l’aire lliure, al carrer i als espais públics oberts, 

places, parcs, platges, amb la instal·lació d’elements per a la seua pràctica. En este sentit 

és important considerar el llit del riu Vinalopó com una altra instal·lació esportiva i caldrà 

dotar-la a l’efecte de l’equipament necessari. 
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19. Garantir la dotació d’equipaments esportius públics, que permeta atendre les 

necessitats de tota la ciutadania i de totes les pràctiques esportives que es promouen a 

Elx. 

20. Recuperació d’esports i jocs autòctons. 

21. Pla de foment de l’esport base, dialogat amb els clubs esportius de la ciutat. 

Des de Compromís per Elx volem que el valencià siga més estimat, més útil, més nostre, 

perquè el valencià forma part de la nostra identitat, Elx no s’entén sense el valencià, sense 

ell no tindríem un dels nostres Patrimonis de la Humanitat, el Misteri. Més valencià, per a 

cohesionar-nos com a societat. Més valencià per a integrar a totes les persones que vivim i 

viurem a Elx. 

– Normalització del valencià en la Corporació Local. 

– Promoció del valencià en el teixit associatiu, fester i esportiu d’Elx. 

– Impuls al valencià en l’activitat comercial, hostalera i d’oci. 

– Col·laboració amb les institucions educatives i lingüístiques que promouen el valencià. 

1. Aplicació del Reglament de Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Elx a tota 

l’activitat de la Corporació Local. 

2. Campanyes de conscienciació lingüística i incentivació de l’ús del valencià al 

comerç, hostaleria, oci i carrer. 

3. Nova Oficina de Promoció Lingüística que s’encarregue de la dinamització del 

valencià dins de la Corporació Local i elabore una oferta de cursos per a tota la 

ciutadania. 
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4. Visibilització del valencià en les nostres festes i actes culturals. 

5. Ajudes al teixit associatiu per a l’utilització del valencià en les seues comunicacions 

i identitats corporatives. 

6. Prioritzar la comunicació institucional i administrativa de l’Ajuntament en valencià. 

7. Desenvolupament en valencià de tallers, cursos, conferències, congressos, esport, 

dins de l’oferta municipal. 

8. Impuls a l’escolarització en la línia en valencià. 

 

 

 

 

La igualtat és ara per ara formal en molt temes però la nostra reivindicació es que passe a 

consolidar-se com a efectiva. 

Compromís per Elx ja va ser pioner en el suport a la igualtat a la nostra ciutat. Considerem 

primordial donar veu i suport a qualsevol moviment de lluita per afavorir els drets civils i 

col·lectius de les persones, consolidar tant els avanços socials con afavorir la consecució 

d’estos. 

Igualtat de Gènere 

1. Dotarem de contingut la Regidoria de la Dona perquè actue com a impulsora i 

coordinadora de les accions que s’implementen, així com gestora d’estes. 

2. Dotarem de més competències el Consell Municipal de la Dona 

3. Afavorirem el reconeixement de figures femenines a la ciutat dotant nom de carrers, 

centres socials, educatius, etc. 

4. Prohibició de missatges sexistes per part de l’Ajuntament i establiment d’un codi de 

llenguatge inclusiu i no sexista, promovent també mitjançant campanyes institucionals. 
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5. Pla de suport i visibilització de l’assetjament sexual, sobretot entre el col·lectiu de dones 

immigrants. 

6. Pla de xoc a la violència de gènere creant un pla municipal per a atallar aquesta greu 

problemàtica social, establint programes de prevenció en centres educatius, millorant la 

coordinació en l’atenció a les dones víctimes i la implicació de totes les administracions i 

entitats ciutadanes, incrementar el nombre de cases d’acollida i centres d’urgència per a 

casos de maltractament, disseny i realització de programes d’inserció en el món laboral, 

programes formatius i de suport psicosocial per a dones víctimes de maltractaments. 

Igualtat LGTBI 

1. Vetllarem perquè tots els centres educatius respecten la diversitat afectiu- sexual, 

promovent una educació sexual que supere amb els continguts heterosexistes actuals, 

oferint a tots els professionals i a les AMPAS programes de prevenció de la LGTBIfòbia. 

2. Donarem suport al desenvolupament, coordinació i funcionament del  teixit associatiu 

LGTBI i promoció dels intercanvis entre les administracions de l’Estat i l’associacionisme 

LGTBI d’Elx. 

3. Promourem campanyes antidiscriminatòries, juntament amb els sindicats i 

organitzacions empresarials, dins l’àmbit laboral, especialment en tallers i fàbriques. 

4. Promourem campanyes enfocades a una sexualitat plena i responsable i de solidaritat, 

educació i prevenció per lluitar contra les ETS i la SIDA durant tot l’any. 

Les polítiques de benestar social són un dels elements imprescindibles en l’acció de 

govern de qualsevol administració pública, i si ens referim als ajuntaments -l’administració 

més propera a la ciutadania- han de ser un dels seus eixos fonamentals. 

– Donarem al sistema públic de serveis socials la màxima de les consideracions per ser el 

que assegura el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la seua 

vida. 
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– Implementarem diferents àrees perquè el benestar social i la urgència social en la qual 

estan immerses moltes famílies il·licitanes siga atallada i tractada adequadament. 

Atenció Social Integradora 

1. Garantirem a tots i totes l’ús de la ciutat i els seus serveis com un bé comú. 

2. Treballarem per evitar la marginació dels col·lectius amb risc i recuperar per a la vida 

normal de la ciutat tots els drets als sectors actualment més marginats. 

3. Exigència davant l’administració autonòmica i central d’un pla de renda mínima 

garantida i un programa de reinserció i d’atenció social. 

4. Creació del consell municipal del Benestar Social com a òrgan fonamental de 

participació dels grups socials de l’àrea. 

5. Desenvolupament d’una Carta de Drets Socials, com a manera d’expressar que 

solament per ser ciutadà es tenen uns drets socials. 

6. Elaboració de plans integrals d’actuacions per barris i aposta per un model comunitari 

d’actuació, incorporant en els programes elements de solidaritat i democràcia participativa. 

7. Increment de la despesa social en el pressupost municipal. 

8. Potenciació i planificació de l’equip d’educadors socials per cada barri, la funció del qual 

siga acostar els serveis socials als barris. 

9. Participació de les entitats socials i de defensa dels consumidors en la gestió i 

planificació dels equipaments, infraestructures i serveis de caràcter públic. 

Una ciutat amable que responga a la crisi social 

1. Construcció de centres soci-culturals: a la zona del cementeri, al Pla- Sector 5é, Cor de 

Jesús-Bisbe Siuri, San Antón-Ciutat Jardí i zona del camp de futbol. 

2. Millora de la dotació professional i dels equips que intervenen en situacions d’infància 

amb risc. 

3. Garantir que hi haja places necessàries en els diversos sectors especialitzats dels 

centres de dia, residències, etc. 

4. Extensió del format d’escoles d’estiu a tots els períodes en els quals hi haja més d’una 

setmana de vacances escolars. 
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5. Promoció d’un centre o bé pisos tutelats per a l’allotjament de joves de més de 16 anys 

amb problemes d’inadaptació social, d’exclusió social o amb famílies desestructurades. 

6. Aprofundir en la intervenció amb les toxicomanies, prioritzant la prevenció, elaborant 

estratègies per a la reducció dels problemes socials associats a la droga. 

 Volem fer d’Elx un model de convivència, fonamentat en la valoració de la diversitat 

cultural, en la interculturalitat, en la igualtat de drets i oportunitats. Elx, com a ciutat 

compacta i integradora, també ho ha de ser per a aquelles persones que vénen de 

fora, especialment les extracomunitàries, donant una nova dimensió al concepte de 

ciutadania. 

 La ciutat solidària amb els seus ciutadans no pot ser aliena a la situació de les 

persones del seu entorn, més pròxim o més llunyà. Elx pot fer una important 

aportació, promovent fòrums de ciutats per a la pau i el desenvolupament, tant en 

l’àmbit europeu o mediterrani, com a nivell internacional. 

 Compromís de destinar el 1% dels ingressos municipals a solidaritat internacional, 

potenciar la xarxa d’entitats solidàries i el CCD. 

 Elaborar, a través de processos participatius, plans estratègics locals, amb tal de 

donar coherència, coordinació i planificació a les polítiques de cooperació i 

orientar-les cap al compromís i la transformació. 

 Prioritzar els projectes que fomenten accions que garantisquen la sostenibilitat, la 

igualtat d’oportunitats o la justícia social i els processos de pau. 

 Reactivar la política d’agermanaments i acords d’amistat entre ciutats i impulsar 

l’agermanament internacional entre escoles, associacions veïnals i socials, i 

centres de salut, 

 Compromís de compres de l’administració municipal amb les xarxes de comerç 

just. 

 Promoure la sensibilització ciutadana, especialment en l’àmbit educatiu. 

 Realització de cicles de formació i cooperació, així com jornades, seminaris, 

cursets, etc, tant per a entitats i ONG com para cooperants en general. 

 Potenciació del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. 
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 Foment del comerç just, com a forma de solidaritat activa, amb la introducció en 

tots els àmbits de l’administració municipal. 

 L’Ajuntament d’Elx augmentarà la dotació municipal per a programes de 

cooperació al desenvolupament, tendint a aconseguir l’1,5% al final de la 

legislatura. 

Les polítiques de joventut han de formar part d’un projecte integral que done resposta al 

marc actual i a les necessitats de la joventut il∙licitana. Son necessàries polítiques 

afirmatives de la condició juvenil, polítiques que donen eixida a les aportacions dels joves i 

que situen en igualtat de condicions amb la resta de ciutadans a l’hora de prendre 

decisions sobre l’entorn, els afers públics, la vida de la nostra ciutat en definitiva. Els 

objectius generals de Compromís per Elx en matèria de joventut giren al voltant de la 

facilitació de la ciutadania activa dels joves, del seu desenvolupament social i de la 

promoció de la dimensió internacional. 

Les nostres propostes: 

 Impulsarem la interdepartamentalitat i la transparència en la gestió de les polítiques 

de joventut. 

 Posarem en funcionament el alberg juvenil com a tal. 

Associacionisme i participació: 

 Donarem suport al Consell de la Joventut d’Elx per al foment de l’associacionisme i 

la participació social dels joves en la presa de decisions municipals que afecten al 

col∙lectiu. 

Ocupació: 

 Fomentarem l’ocupació juvenil mitjançant la consolidació de l’escola municipal 

d’animació i educació en el temps lliure com a referent de l’educació no formal de 

la comarca. 

 Donarem suport als joves emprenedors mitjançant el disseny de programes 

innovadors en el camp de l’auto-ocupació juvenil, la promoció de l’auto-empresa i 

la facilitació de recursos per als joves. 

Educació no formal: 
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 Reobrirem els centres juvenils amb treballadors qualificats, amb horari estable i 

amb una oferta educativa i d’oci en el temps lliure que apoderar als joves en el seu 

camí cap a l’autonomia personal. 

 Fomentarem el voluntariat internacional i els intercanvis juvenils amb el programa 

Erasmus +. 

Salut: 

 Promourem la salut natural mitjançant la pràctica continuada d’esports i la creació 

de grups estables de joves als centres juvenils. 

Cultura i oci: 

 Recuperarem l’Espai @ctiu, programa d’oci nocturn dels cap de setmana. 

 Potenciarem les creacions i exhibicions artístiques locals en els espais municipals. 

 Desenvoluparem una oferta cultural i d’oci que potencie la nostra cultura, 

respectant les diferents sensibilitats i minories socials que integren la societat 

il∙licitana. 

 Promourem i facilitarem l’accés dels joves a l’oferta cultural de la ciutat. 

 Inclourem els nous llenguatges artístics en la programació municipal. 

 Oferirem activitats de vacances per a joves mitjançant la concertació amb el teixit 

associatiu juvenil, assegurant alhora l’accés a l’oferta als ciutadans amb menys 

recursos econòmics i més dificultats per a la inserció social. 

Des de Compromís per Elx proposem una nova visió de la sanitat pública, una visió que 

tinga en compte la veu dels professionals de la sanitat, dels pacients i de la ciutadania en 

general, fomentant la participació i l’eficiència com a elements centrals de la millora 

permanent dels serveis sanitaris públics. Fer una sanitat pública que siga propera, 

universal i de qualitat és un dels millors cohesionadors socials que existeix i que ens 

permet parlar d’una democràcia per a tots i totes. 

 Incrementar la col·laboració entre les dues àrees de salut d’Elx: Elx-Hospital 

General i Elx-Crevillent. Però, en definitiva, treballar per suprimir esta dualitat de 

gestions i fer de gestió pública les dues àrees. 

 Promoure la participació efectiva de la ciutadania en els plans sanitaris, projectes 

de millora de la salut, polítiques de prevenció i de promoció d’hàbits saludables. 
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 Farem d’Elx una ciutat saludable on es facilite l’adquisició i el desenvolupament 

d’hàbits saludables en la vida quotidiana. 

Una sanitat amb la veu de tota la societat 

1. Creació del Consell de la Salut d’Elx. Amb representació dels pacients, 

associacions de malalts, associacions de professionals sanitaris, Ajuntament i 

administració sanitària. Elaboració de propostes, avaluacions i assessorament 

sobre l’activitat a les dues àrees de salut d’Elx. 

2. Posada en marxa de l’Oficina de Defensa del Pacient que servirà per a la gestió de 

les queixes per mal funcionament dels serveis sanitaris. 

3. Foment de les associacions de pacients i els grups d’ajuda mútua. Fan una 

important labor amb els pacients i de prevenció entre la població sana. 

4. Demanarem que el personal sanitari estiga format en l’atenció als pacients amb 

discapacitat física i que existisca material sanitari adaptat a ells per a garantir un 

tractament digne a aquests pacients 

5. Elaboració d’un mapa de necessitats d'infraestructures mèdiques i els recursos 

humans que calguen per posar-les en funcionament. 

6. Reclamarem un nou centre de salut públic a l’empresa gestora de l’àrea Elx-

Crevillent, encarregat de diverses funcions de prevenció i control. 

7. Exigirem la fi de les derivacions de pacients a hospitals o centres privats per part 

de l’Hospital del Vinalopó. 

8. Establirem un servei d’ambulàncies 24 H per a les pedanies. 

9. Posarem fi al tancament de plantes i perduda de llits disponibles en els hospitals 

durant l’estiu. 

Una ciutat saludable 

1. Presentarem un Pla contra la Contaminació Atmosfèrica. 

2. Ordenança Municipal contra la Contaminació Acústica. 

3. Posarem en marxa el Pla de Mobilitat Urbana Saludable. 

4. Augment dels equipaments esportius als barris i promoció de l’esport com a factor 

de millora personal. 

5. Adherirem Elx a la Xarxa de Ciutats Saludables de la Organització Mundial de la 

Salut (OMS). 

6. Pressupostarem partides destinades al foment de la investigació mèdica. 

7. Impulsarem la col·laboració dels grups d’investigació de la Universitat Miguel 

Hernández amb altres equips d’investigació biomèdica. 
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Per a Compromís per Elx l’educació és fonamental per a la societat, és la mesura que 

ens permet tindre un tipus de societat o un altre. Volem una societat de prosperitat per a 

totes les persones i l’educació és l’eina fonamental per a compensar les desigualtats 

socials i econòmiques. Una societat que inverteix en educació està invertint en el seu futur. 

Nosaltres volem que eixe futur siga democràtic, participatiu, que promoga els valors 

solidaris i de cohesió social. Volem un futur on des de la igualtat de totes les persones es 

respecte la diferència. Per això, des de Compromís per Elx defensem l’educació pública, 

l’única que aconsegueix acomplir els objectius d’una educació de qualitat, gratuïta, laica i 

valenciana. 

 Dotar Elx d’infraestructures educatives de qualitat, que puguen satisfer eixes 

necessitats ciutadanes. 

 Mantenir un diàleg obert amb i entre tots els sectors de la comunitat educativa 

(pares i mares, mestres, professorat, estudiants, Ajuntament i Conselleria) en el 

qual, des del coneixement de les expectatives de cadascú, tots puguem contribuir 

a enfortir el sistema educatiu públic a Elx. 

 Revertir en benefici de tota la societat el potencial educatiu d’Elx. 

1. Reivindicar la construcció dels centres educatius pendents d’Elx, entre ells la 

construcció d’un nou institut públic en el barri de Nou Altabix-Universitat en els 

terrenys que l’actual Ajuntament volia destinar per a un CIS, i les ampliacions 

pendents. 

2. Creació d’un nou conservatori de música. 

3. Demanar a la Conselleria la no realització de nous concerts amb centres privats i 

que les places escolars que falten siguen cobertes mitjançant la creació de noves 

unitats escolars publiques, tot i respectant els concerts existents fins la seua 

finalització. 

4. Reclamar a la Conselleria d’Educació una ampliació en l’oferta de places de 

l’Escola Oficial d’idiomes. 

5. Transformar el Consell Escolar Municipal en un òrgan representatiu real de la 

comunitat educativa d’Elx que gestione amb transparència i responsabilitat social. 

6. Treballar des de l’Ajuntament d’Elx per arribar a acords amb la Conselleria 

d’Educació per posar en marxa una vertadera xarxa d’escoletes públiques de zero 

a tres anys. 
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7. Garantir places per als estudiants en els seus barris i districtes tant en l’educació 

primària com secundària. 

8. Estendre a tots els centres les aules matineres i posar en marxa el desdejuni a 

l’escola per als alumnes de famílies que estiguen en dificultats econòmiques i risc 

d’exclusió social. 

9. Garantir l’extensió dels programes d’educatius plurilingües en valencià a la ciutat 

(oferta equilibrada a tots els barris) i, sobretot, al camp d’Elx. 

10. Garantir escoles en els períodes de vacances per conciliar la vida laboral i familiar. 

11. Facilitar l’associacionisme de mares i pares, proveint-los de tots els recursos que el 

consistori puga disposar. 

12. Implantarem un programa d’ajuda a la cerca d’ocupació per als estudiants que 

acaben un cicle formatiu. 

13. Millora i ampliació del servei de neteja dels centres avaluant les condicions de 

l’empresa adjudicatària. 

14. Demanarem l’ampliació de l’oferta de cicles formatius i batxillerat en les modalitats 

de semipresencials i nocturn, per afavorir la conciliació laboral, familiar i formativa. 

15. Millorar l’educació en les escoles per a persones adultes amb un Pla de Formació 

Adulta i ampliació dels centres i oferta d’EPA. 

16. Promoure programes i activitats per a les persones amb necessitats educatives 

especials. 

17. Aprofitar el potencial de la UMH, la UNED i el CEU San Pablo, amb col·laboracions 

entre estes institucions i les entitats i empreses del municipi. 

 

Des de Compromís per Elx proposem l’obertura d’un diàleg general i elaboració de 

propostes d’articulació metropolitana, territorial i econòmica amb el municipi d’Alacant, els 

altres municipis de la comarca del Baix Vinalopó i ampliar el seu àmbit d’influència al Baix 

Segura 

PROPOSTES CONCRETES 

Eix Elx / Alacant: 
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● Promoció d’una Comissió Permanent Alacant / Elx per a l’estudi de matèries d’interès 

comú, així com la planificació d’accions concretes en matèries de competència municipal. 

● Prioritzar la finalització de la Via Parc i planificar altres actuacions estratègiques que 

afavoreixin la connectivitat entre Alacant i Elx. 

Comarcal Baix Vinalopó: 

● Creació d’un acord per incentivar la producció artesanal i manufacturera a la comarca 

(calçat, cànem, catifes) 

● Millores en la freqüència i ampliació de línies de transport universitari i educatiu a nivell 

comarcal. 

Intercomarcal Alacantí / Baix Vinalopó / Baix Segura: 

● Millores en Trens de rodalies Múrcia / Alacant: 

– Millora en freqüències de serveis actuals; 

– Increment notable en freqüència i qualitat en connexió amb Elx; 

– Connexió amb Aeroport. 

● Litoral: restriccions a trànsit rodat i creació d’una senda de vianants i bicicletes per tot el 

litoral, acordant amb municipis limítrofs les connexions i potenciació d’ús per a activitats 

recreatives i esportives., Turístiques 

 

 

 


