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En la societat actual, els municipis han de basar el seu desenvolupament en una sèrie d’eixos
fonamentals com la sostenibilitat ambiental i de gestió del territori, una economia d’oportunitats
capaç de mantenir la seua activitat al servei de les persones, l’equilibri social generador
d’inclusió per a tots, una xarxa de serveis públics eficients i un model cultural propi.
Des de Compromís-Elx entenem l’ajuntament com el conjunt de les persones del nostre
municipi que «s’ajunten» per a fer en comú allò que individualment queda fora del seu abast.
Per això, considerem que l’objectiu fonamental de la nostra acció de govern ha de ser la
millora i l’extensió de la qualitat de vida de les persones; fent del nostre municipi un lloc de
creixement d’oportunitats, d’opcions per al futur.
L’Ajuntament d’Elx ha de ser una entitat que sap adaptar-se a les necessitats i les demandes
del nostre temps i un contribuidor net al bé comú dels il·licitans i les il·licitanes. Entenem que el
municipi és la gent, les persones que hi viuen, estimen i treballem.
Vivim en un món altament insostenible tant des del punt de vista social, com des dels punts de
vista econòmic i ambiental; i això afecta a la vida de les persones amb major intensitat cada
dia. Per este motiu, a banda de la resposta imprescindible i inajornable que s’ha de donar a
este problema des d’altres nivells, és igualment imprescindible i inajornable donar una resposta
a nivell municipal, que és el nivell administratiu més pròxim a la ciutadania.
La darrera legislatura, des de l’Equip Govern, Compromís ha sabut donar resposta a alguns
dels problemes més urgents del municipi. Com les ajudes als sectors més vulnerables, la
participació ciutadana en la gestió municipal, la lluita contra les plagues que afecten al
palmerar, l’atenció als sectors econòmics i la seua adaptació als nous temps, la millora del
transport públic i la mobilitat o la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic i les
dependències municipals. A més, Compromís ha sabut també, introduir la idea de la necessitat
de modernitzar la gestió municipal i el propi municipi, promovent un projecte engrescador com
és Elx Capital Verda Europea 2030. Un projecte que inicialment va estar impulsat per
Compromís i que, finalment, ha estat acceptat per tot l’Equip de Govern com un projecte de
ciutat com a exemple de projecte de diàleg i de gestió conjunt de totes les forces municipals.
Per a Compromís, l’objectiu d’este projecte ELX2030 no pot ser altre més que la recerca de la
sostenibilitat en un sentit general i l’adaptació del nostre municipi al canvi climàtic que ja tenim
a sobre, les noves tendències de l’economia i el treball, més i millors serveis públics, accés de
les persones als drets socials (vivenda, seguretat, educació, atenció sanitària, etc) perquè
l'objectiu 2030 no és sols allò relacionat amb la sostenibilitat mediambiental, sinó que també
compta amb l’equilibri social i l’activitat econòmica, cultural i de gestió territorial. Això ens porta
a reinventar-nos com a municipi una vegada més. A fer les coses que ja fem, d’una manera
més eficient i més sostenible; i a fer-ne també d’altres que no s’han fet. A fer d’Elx un municipi
innovador que sap adaptar-se a les noves tecnologies i els nous temps, generant noves
oportunitats i creant llocs de treball d’alt valor afegit i que no deixen enrere a cap persona.
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Un municipi més just i més solidari on les oportunitats ho siguen de veritat i per a totes i tots; i
on les rendes de tot plegat, es distribueixen de manera equitativa, mitjançant ocupació estable i
de qualitat, amb una remuneració justa. Un municipi eficient que, al temps que genera riquesa,
és sensible a les necessitats d’aquelles persones o col·lectius que tenen necessitats
específiques i sap ajudar-los per a que no es queden enrere. És el que a Compromís
anomenem rescatar persones.
Al mateix temps, la mobilitat ha esdevingut un element fonamental en l’eficiència i la
competitivitat de les ciutats; i ho és també per a la seua sostenibilitat. Una mobilitat que no
sempre és física, de persones o productes. El nostre projecte de ciutat, inclou posar als
vianants al centre de la vida ciutadana i crear espais per a la comunicació entre les persones;
així com la millora del transport públic entre els diferents barris i partides. Inclou també el
foment d’espais i foros per a la cultura, i per a l’oci i el debat; i el foment de l’accés a les
tecnologies de l'informació i la comunicació.
Hem de ficar en valor i treure tota la rendibilitat possible als nostres museus i altres dotacions
culturals o educatives, centres socials i altres espais públics, edificis públics i privats... Cal
inventariar i organitzar tots aquests espais per a posar-los al servei de la ciutadania, com
elements culturals, educatius, d’oci, turístics, etc.; i reclamar la instal·lació a la nostra ciutat
d’una subseu del Museu Arqueològic Nacional (MAN) i demanar el retorn de la Dama.
Cal reintroduir la natura a la ciutat i posar en valor el que ja tenim. El palmerar ha de
convertir-se en un espai d’ús social que genera oportunitats i beneficis socials i econòmics.
S’han de posar en valor igualment el Camp d’Elx, les zones humides i tota la infraestructura
verda; i tot plegat s’ha de gestionar de manera eficient per a fer servir tots aquests espais en la
lluita front al canvi climàtic fent-los servir com en embornals de CO2 i com elements
paisatgístics i micro climàtics d’alt valor afegit.
El model turístic d’Elx te un dels millors patrimonis que no tenen la resta de municipis al voltant,
Elx té més de 9 quilòmetres de costa sense construir que han de continuar sent l’excepció
sostenible del litoral mediterrani, el nostre patrimoni cultural i ambiental es un referten propi i
indiscutible, per això el nostre municipi ha de aspirar a ser una ciutat per a viure i treballar, però
també per a ser visitada.
Un aspecte que hem de tenir en compte a la hora de pensar en el nostre municipi es la
vertebració territorial i la conexió amb els diferent nuclis urbans del municipi, es de vital
importància per al desenvolupament de la vida social que Elx evoluciona cap a una
descentralización de les infraestructures municipals, una filosofía de municipi basada en la
adequació, millora i creació dels espai públic municipals.
L’aposta de Compromís per Elx durant la present legislatura per la territorialitat ha sigut clara
amb l’elecció de les alcaldies de les pedanies, una mesura a la que no hem de renunciar i que
ha de constituir una línea a continuar en la propera legislatura, la reactivació de les juntes
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municipals veïnals que van caure en l’oblit, i un augment de l’atenció amb projectes de millora
de transport d’instal.lacions i de serveis.
Dins d’aquesta idea del futur del municipi des de Compromís apostem per una vertebració
continua que es vega reflectida en la reflexió “que el teu barri siga el centre” basada en els
principis del comerç de proximitat i la possibilitat de tenir uns infraestructures suficients en els
diferents barris i pedanies que aconseguisquen que la vida siga lo millor possible per a totes les
persones, unes actuacions com la construcció dels centres Socioculturals de les pedanies de
Torrellano, El Altet i Arenals amb una clara vocació de descentralització del serveis públic
municipals.
Des de Compromís per Elx proposem l’obertura d’un diàleg general i elaboració de propostes
d’articulació territorial i econòmica amb el municipi d’Alacant i el seu entorn, els altres municipis
de la comarca del Baix Vinalopó i ampliar el seu àmbit d’influència a la Vega Baja amb el
PATAE.
Aquest desenvolupament és necessari com a motor econòmic del sud que enfortisca la posició
d’Elx a la Comunitat Valenciana, un element clau en la estrategia de cara al futur, la creació
d’una comissió bilateral entre Elx i Alacant per a treballar en aquells assumptes que es
consideren de vital importancia estratègicament dins de les corresponents àrees funcionals.
Igualment, hem de ficar en valor aquelles relacions d’Elx amb el seu àmbit comarcal beneficiant
entre altres l’impuls de determinades actuacions com podría ser la col·laboració en el Parc
Natural del Fondo amb Crevillent, el treball conjunt amb Santa Pola de carácter mediambiental,
o l’impuls i l’incentiu de les nostres indústries.
En aquesta relació amb la resta de la comarca es de vital importancia contar amb una bona
conexión especialment per als joves que venen a desenvolupar tant accions formatives com a
cultural o lúdiques a Elx, es fa imprescindible que compten amb les millor connexions de
transport públic possibles dins de l'àmbit comarcal.
Elx s’ha de convertir en un element clau en el desenvolupament en la seua área de influencia,
tant amb la col·laboració amb Alacant, com amb Crevillent i Santa Pola o amb els pobles de la
comarcal de la Vega Baja on els vincles d’Elx amb la Vega Baja han sigut històrics al llarg dels
anys.
En aquest cas ens trobem amb una serie d’infraestructures que tenen una relació intercomarcal
que ens afecten de forma clara com la millora del tren de rodalies Alacant - Murcia, amb una
necessitat imperiosa de millora de l’infraestructura o la millora de les freqüències dels serveis
actuals o la creació de la conexión ferroviaria amb l’aeroport del Altet.
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O l’impuls d’activitat o traçats conjunts de vianants i bicicletes per el nostre litoral en relació amb
l’EuroVelo impulsat per Europa que siga complementaria a aquest projecte i que situe a Elx en
el centre de l'ús d’aquestes infraestructures com a element clau de àrees reactives i esportives.

Equilibri social i participació
El nostre Compromís amb l’atenció a les persones en una situació més vulnerable, a aquelles
que més necessiten de l’administració i el bon govern, ha estat uns dels pilars fonamentals de
la nostra tasca a l’Ajuntament d’Elx. Les nostres propostes i els diferents pressupostos i
partides municipals impulsades han anant reflectint el nostre ferm i constant compromís amb
les persones. Així, per exemple, l’Ajuntament d’Elx va a aprovar de manera pionera les ajudes
per al pagament de l’IBI, una partida que ha anat augmentant any darrere any i que ara
aplega als 900.000 euros de pressupost i até anualment a més de 6.000 famílies. Igualment,
s’ha pujat l’import de les ajudes al pagament de l’aigua a 250.000 euros i, a més, s’han signat
convenis amb Generalitat i Iberdrola per a que a les persones que no puguen pagar la llum i
estiguen tramitant ajudes municipals no se lis talle.
Compromís ha contribuït així a superar l’emergència social provinent de les polítiques de
retallades gràcies al treball municipal i a l’important pujada en diferents pressupostos, com és el
cas de Benestar Social, que ha passat de 6,3 a 8,3 milions d’euros; les ajudes d’emergència,
que han augmentat de 1,7 a 2,1 milions; així com l’increment de les partides per a Menjador
Social (165.000 euros) i menjar i activitats d’estiu per a xiquets (140.000). El nostre compromís
amb les dones i contra la violència de gènere també ha quedat palès en els pressupostos
municipals, passant dels vergonyosos 2.500 euros consignats en època del PP als actuals
135.000 euros.
Compromís ha contribuït decididament a que les persones que es troben en situació de
vulnerabilitat puguen ara trobar al seu abast les oportunitats que li permeten una vida digna al
nostre municipi. Aquesta ha sigut una important aposta política, que s’ha tornat possible gràcies
a la tasca de Compromís, al temps que s’ha millorat la qualitat democràtica de la vida
municipal, la transparència i l'accés de la ciutadania als serveis municipals

Atenció a les persones
No hi ha situacions personals iguals, però certament hi ha parts de la nostra societat que
compten amb situacions de partida i possibilitats molts diferents. Una de les tasques
fonamentals de l’administració pública és la d’ajudar a superar eixes dificultats, especialment en
el cas de persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat. Per això el projecte polític de
Compromís es concreta en àrees tan importants com ara la infància, la joventut, les persones
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majors, la diversitat funcional i les persones migrants, així com la incorporació ferma del
feminisme i els drets LGTBQ+ dins de l’acció de govern.
Compromís es proposa també l’estudi sobre la possible creació d’una targeta de caràcter
solidari que, d’acord a criteris d’assoliment de condicions d’igualtat, proporcione descomptes i
ajudes a persones en situació de vulnerabilitat i amb condicions semblants a les que
actualment gaudeixen les persones jubilades del municipi.

Cura de la infància
Elx serà una ciutat educadora. Des de l’Ajuntament coordinarem les diferents institucions que
tenen relació amb la infantesa, a més de posar les mesures necessàries que tenim al nostre
abast perquè les persones en aquestes edats puguen créixer en entorns segurs i
estimulants.
D’acord amb la Conselleria d’Educació volem aconseguir que hi haja oferta pública
d’escolarització per tots els xiquest i xiquetes de 2 anys i augmentar la oferta per les edats
inferiors amb ajudes a les famílies amb dificultats. Les instal·lacions estaràn dotades amb els
recursos necessaris per poder realitzar l’estimulació necessària que permeta el correcte
desenvolupament psíquic-motòric tan important a les primeres edats. Igualment, impulsarem la
col·laboració amb entitats com ara “La Mama d’Elx”, Salud Infantil i altres entitats socials que
tracten temes d’infància.

Oportunitats a la joventut
La joventut, actualment, presenta una sèrie de problemes com són no poder emancipar-se,
associada a la precarietat laboral, el sexisme, el consumisme, la mancança d’alternatives
d’oci saludable, dificultats davant algunes especialitats formatives, entre altres. Des de
l’Ajuntament d’Elx continuarem impulsant programes d’accés a l’experiència laboral com
Avalem Joves, assessorament per l’accés a la vivenda, ajudes als desplaçaments als
estudiats que hagen d’anar a altres municipis per fer estudis i, amb el Consell Local de la
Joventut, un Pla Elx Jove plurianual dotat amb un mínim de 300.000 euros a l’any.
Persones majors
Caminem cap a una societat en la que cada vegada n’hi ha més persones majors amb
problemes no sols físics, sinó d’aïllament social, ja siga per tindre dificultats d’accessibilitat en
les seues vivendes, com per la pèrdua dels lligams familiars. L’Ajuntament fomentarà un
envelliment actiu que permeta gaudir d’aquesta etapa vital en les millors condicions possibles,
creant i programant activitats d’oci i esport per a les persones majors del nostre municipi en

7

col·laboració amb associacions i entitats. Agilitzar les tramitacions de l’atenció a la
dependència, més oferta d’activitats al la xarxa de Centres Socials, reclamar major dotació de
places residencials, foment del cooperativisme de 3ª edat, etc. Tot astó en estreta
col·laboració amb el Consell Municipal de Persones Majors.
Pel que fa a l’aïllament social que viuen moltes persones majors, volem treballar en dos
vessants, la primera amb la creació d’una Oficina d’Informació i Assessorament sobre
adequació i accessibilitat per a vivendes de persones majors i depenents, i una segona amb
un programa municipal de cohousing, que incloga la construcció d’un parc d’edificis amb
vivendes de lloguer social compartides. Una primera actuació és la de la construcció de l’Edifici
Intergeneracional projectat amb els Fons EDUSI Elx.
Diversitat funcional i àmbit sociosanitari
L’Ajuntament d’Elx col·laborarà i es coordinarà amb les diverses associacions que treballen la
diversitat funcional al municipi i ajudarà a l’aplicació de la nova Llei Valenciana de Serveis
Socials per fer extensives les seues determinació a totes les persones del municipi que ho
necessiten. Volem fomentar la inclusió de les persones menors d’edat d’aquest col·lectiu en
activitats d’oci i esports, motiu per qual els nous parcs infantils inclouran gronxadors adaptats,
les instal·lacions esportives tindran espais específics per a la pràctica d’esports alternatius i
implementarem el pla d’accessibilitat municipal que millorarà no sols l’accés a tots els edificis
municipals per part de la ciutadania, sinó l’ús de mitjans telemàtics per realitzar les diverses
gestions administratives i de comunicació, implementant l’ús d’un llenguatge administratiu més
senzill i accessible. Farem un pla d’obres de millora de l’accessibilitat de les vies públiques
amb un pressupost mínim de 150.000 euros anuals.
Per altra banda, en l'actualitat prop d'una cinquantena d'entitats sociosanitàries d'Elx
compten amb seus disseminades al llarg de tot el terme municipal. Aquestes associacions,
que atenen persones usuàries afectades per diferents malalties i síndromes, estan situades en
instal·lacions que presenten condicions totalment dispars, des de la titularitat municipal a la
propietat privada, des de la correcta accessibilitat a la necessitat de millores.
Aquesta situació provoca, entre altres problemes, una atenció desigual depenent de les
possibilitats de l'espai, encara tractant-se d'entitats que treballen des de l'àmbit sociosanitari
malalties com el càncer, l'esclerosi, l'alzheimer, el parkinson, el dany cerebral, la discapacitat
psíquica, etc. És més, la dispersió de locals i seus provoca tant la duplicitat d'alguns serveis
com l'absència de d'altres.
Es fa urgent, doncs, un canvi i millora en l'actual model d'infraestructures per a aquest tipus
d'entitats; un model que no solament permeta un salt qualitatiu respecte a les instal·lacions,
sinó que, a més, facilite compartir serveis destinats a les persones usuàries, com pot ser
l'atenció professional en psicologia, fisioteràpia o tramitació d'ajudes.
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En el marc d'aquesta important necessitat, al mateix temps que aprofitant recursos com són els
fons EDUSI, Compromís per Elx proposa la creació d’Elx Campus Sociosanitari, un campus i
hotel d'entitats sociosanitàries a construir en una parcel·la de 11.074 m2 situada molt prop de
les instal·lacions esportives i la piscina coberta de Carrús. El pressupost, estimat en uns 3,8
milions d'euros, seria a càrrec dels Fons EDUSI una vegada s'haja alliberat eixa partida
destinada inicialment a un Centre Cultural en els antics terrenys de Jayton i ara s’ha oferit com
a lloc d’establiment de l’Auditori i Centre de Congressos de la Diputació d’Alacant.
Aquest projecte, que ja ha sigut presentat a diferents entitats, ha constatat que un dels grans
beneficis serà el contacte constant entre professionals de les entitats i també entre les pròpies
persones usuàries, de manera que es donen a conèixer projectes, serveis i activitats,
permetent la col·laboració i treball conjunt. És així com una instal·lació inicialment destinada a
la ubicació de serveis es constitueix com un focus de coneixement i relacions, un autèntic
campus que permet la realització d'activitats formatives comunes, l'organització
d'esdeveniments, la col·laboració multidisciplinària, etc. És més, la proposta de Compromís es
completa amb la imprescindible planificació de la mobilitat cap a eixe campus sociosanitari,
incloent el servei d'autobús i d'aparcament accessible.

Persones migrades
En Compromís creiem que la igualtat d’oportunitats és clau per ma antindré cohesionada la
societat. L’Ajuntament d’Elx ha de facilitar l’accés als serveis socials bàsics en el procés
d’acompanyament de les persones migrades. Col·laborarem amb el treball de l’Oficina Pangea
de la Conselleria de Polítiques Inclusives amb el protocol d’acollida, amb suport lingüístic i
cultural, on també es realitze una orientació i seguiment sociolaboral.
Conjuntament amb Elche Acoge i altres entitas relacionades es desenvoluparan activitats als
àmbits educatius, econòmics i sociocomunitaris per poder respondre a la diversitat social que la
immigració aporta a la nostra societat. A més, crearem espais d’encontre intercultural i
enfortirem els ja existents, i posarem en marxa processos de desenvolupament comunitari als
barris més desfavorits i amb major índex de població immigrant.

Feminismes
El feminisme és igualtat i busca acabar amb totes les discriminacions que pateixen les dones
pel simple fet de ser-ho. Des de l’Ajuntament volem aplicar aquest principi en totes les
polítiques municipals. Cal per tant innovar, impulsar i implementar el Pla d’Igualtat Municipal
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que considere els problemes de les dones, com problemes de tota la ciutadania, i realitzar un
enfocament holístic i transversal per a pal·liar i solucionar els seus efectes. Actualitzarem en els
primers sis mesos de legislatura, amb la participació de les entitats interessades, els objectius a
desenvolupar i els dotarem pressupostàriament. Farem efectiva la participació d’Elx en el Pla
Valencià Contra la Violència de Gènere.
Des de l’Ajuntament, Compromís impulsarà una borsa de vivendes tutelades per a què dones
maltractades i els seus xiquets o xiquetes, tinguen assessorament sociolaboral i psicològic
que les ajude a eixir endavant i refer les seues vides. Disposarem a Casa de la Dona del
personal necessari format promoció de la igualtat, el qual gestionarà la creació i funcionament
de grups de dones, i la realització de campanyes de sensibilització destinades a diferents
col·lectius que formen part de la nostra societat, així com per a l’atenció psicològica d’aquelles
dones en risc de pobresa.
També implementarem una activitat extraescolar gratuïta de educació extraescolar per a
l’alumnat i les seues famílies en cooperació amb el cicle formatiu de grau superior en promoció
d'igualtat de gènere del IES Victoria Kent.

LGBTQ+
Elx és un municipi inclusiu i orgullós de la seua diversitat. Des de l’Ajuntament continuarem
promovem l’Elx Diversa i campanyes de sensibilització i conscienciació on treballarem les
diferents realitats sexuals, trencant els estereotips associats. Donarem suport a la cultura
LGBTQ+ i als projectes engrescadors i emprenedors que aquest col·lectiu realitza en el nostre
municipi.
A més, elaborarem plans municipals d’educació afectiu-sexual i diversitat i 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 LGTBQfòbia.
També donarem suport al desenvolupament, coordinació i funcionament del teixit associatiu
LGTBQ+ i promoció dels intercanvis entre les administracions de l’Estat i l’associacionisme
LGTBI d’Elx.
Tanmateix, promourem campanyes antidiscriminatòries, juntament amb els sindicats i
organitzacions empresarials, dins l’àmbit laboral, especialment en tallers i fàbriques.

Drets socials i convivència
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Salut
L’Ajuntament coordinarà amb les diverses institucions i associacions del municipi la promoció
de la salut de la nostra ciutadania mitjançant l’alimentació sana, l’esport i l’oci saludable.
Per a les persones majors crearem grups i tallers d’envelliment actiu, Elx també serà un
municipi cardioprotegit. Fomentarem la creació de grups estables per a la pràctica d’esports i
per a la realització d’activitats d’oci saludable. També impulsarem campanyes periòdiques
sobre alimentació saludable i consum de proximitat.

Esports
L’esport l’entenem com un dret de la ciutadania, tot el món ha de tenir garantit el seu dret a
d’accés a la pràctica. L’esport és una eina d’inclusió socials, motiu pel qual promourem l’esport
escolar que no discrimine i oferisca lloc a pràctiques tradicionals i locals. Fomentarem la
pràctica d’esport femení del nostre municipi. Les diverses instal·lacions municipals han
d’actualitzar els seus horaris d’acord a les noves necessitats de la nostra ciutadania i aquestes
són la intensificació de la pràctica esportiva per la vesprada-nit i els caps de setmana, per tant
fomentarem la pràctica d’esport nocturn com alternativa d’oci saludable.
Ampliarem i millorarem les infraestructures esportives del municipi amb la participació de les
entitats representatives, impulsarem l’esport base i, també, les possibilitats de
professionalització dels clubs així com la complementarietat de l’esport de salut amb el de
competitivitat.
A més, destinarem 2 milions de € a l’ampliació i millora de les instal·lacions esportives i creació
d’un poliesportiu adaptat per a les activitats de les persones amb diversitat funcional.
Oci
L’oci ha de conviure amb els descans del veïnat als diferents barris i pedanies del municipi,
motiu per qual volem promoure un oci sostenible, l’adaptació dels horaris de les diferents
instal·lacions municipals a les noves necessitats de la ciutadania, les biblioteques i les
instal·lacions esportives en un horari especial, on monitors i monitores socioculturals
realitzen una tasca de dinamització. Des de les regidories implicades, programarem diferents
activitats d’oci no sols en el medi urbà, sinó també en la natura, fomentant el coneixement i el
gaudi del nostre patrimoni natural. Volem ampliar la xarxa de senders que recorren el nostre
municipi, ja siga a peu o en bicicleta i que aquests connecten amb els municipis veïns. Des de
l’Ajuntament és necessària una coordinació amb el teixit associatiu i les diferents institucions,
com la UMHE, que permeta la promoció i difusió de les seues activitats, intentant el no
solapament de les mateixes.
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Seguretat
La Junta Local de Seguretat ha de ser el element principal de la coordinació del diferents
cossos de seguretat i s’ha de reunir amb regularitat per avaluar l’evolució dels diferents element
que composen la seguretat ciutadana al municipi. Polícia Municipal, Bombers i el Servei
d’Emergències desenvoluparan plans de prevenció en totes les seues vessants amb
participació ciutadana i implicació de la societat. Promourem, xarrades on les persones
expertes en seguretat indicaran com actuar en els diversos problemes que ens afecten:
ciberseguretat, autodefensa per a dones, educació vial, tinença de mascotes, seguretat
alimentària o seguretat en les eixides al medi natural, drogodependències, etc. Per un altra
banda, és vital la actualització permanent i la pràctica de simulacres dels diferents plans
d’emergències.

Educació
Volem que Elx siga un municipi educatiu i volem coordinar des de l’Ajuntament una xarxa de
treball on els centres educatius del municipi puguen desenvolupar projectes en comú que
integren l’entorn on cadascu s’ubica i fomenten la participació no sols de la comunitat educativa
sinó també del veïnat.
L’etapa de l’educació infantil és molt important i renovarem i innovarem en els projectes
educatius de les escoles infantils municipals en col.laboració amb la Conselleria d’Educació i
els equips educatius implicats, dotant de nous recursos a les mateixes i fomentant
l’actualització permanent de les persones funcionàries que hi treballen en aquestes, ja que si
adeqüem els mètodes d’ensenyament i el coneixement de la psicologia infantil a la realitat
neurobiològica, estarem millorant el procés d’aprenentatge i el desenvolupament maduratiu
dels xiquets i xiquetes d’Elx que acudeixen a les nostres escoletes.
Donarem un impúls definitiu al Pla Edificant d’infraestructures educatives per a acabar amb les
aules que estàn en “barracons” i dotar de les noves construccions i de la remodelació
d’aquelles que mostren deficiències. El manteniment de centres i les ajudes a la igualtat de
oportunitats seràn prioritats municipals com s’ha fet amb la col·laboració municipal a la posada
en marxa de Xarxa Llibres, els menjadors escolars, el transport, etc.
La xarxa educadora de la ciutat permetrà que tots els centres educatius puguen realitzar
projectes intercentres que revertisquen en la millora de la cohesió socials dels barris i
pedanies on s’ubiquen, amb suport per part de l’administració i que fomenten els lideratges de
les persones menors d’edat. Per un altra banda, des de l’Ajuntament impulsarem la creació i
proporcionarem materials educatius que tracten aspectes locals, que es compaginaran amb els
currículums oficials, permetent a la població que acudeix als nostres centres educatius la
recepció d’una formació integrada sobre el nostre entorn.
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Compromís Elx promourem convenis de col·laboració amb l’Escola Oficial d’Idiomes que
permitisca l’ampliació cada vegada més diversificada de cursos formatius d’idiomes, atenent als
d’espanyol per a estrangers, idioma que encara no es dóna a aquest centre, i l’ampliació dels
grups de valencià. Apostem per l’ampliació del Conservatori de Música als terrens colindants
de la UMHE.
Elx ciutat universitària és un objectiu per aconseguir. Les col·laboracions amb les activitats de
la UNED i d’altres actuacions universitàries al nostre municipi son fites a implementar amb
major intensitat i la relació UMHE-Municipi s’ha de desenvolupar aconseguint realment una
imbricació a tots els nivells. Proposem que les instal·lacions municipals del Convent de les
Clarisses es destinen a seu universitària i al desenvolupament d’activitats.
El paper de les Escoles Permanents d’Adults i de l’educació no formal al nostre municipi i per
això, des de l’Ajuntament impulsarem la creació d’una escola d’animació social i ambiental
on qualsevol persona puga formar-se en dinamització social i ambiental, a més de rebre una
actualització permanent per a aquelles persones que ja són animadores socials o monitores
socioculturals, ambientals, etc.

Dret a l’habitatge
La Llei valenciana per la Funció Social de la Vivenda té com a objectiu fer efectiu el dret a
un habitatge assequible, digne i adequat i donar resposta a la demanda ciutadana al generar
polítiques públiques d'habitatge, ampliar el parc públic, així com evitar, en la mesura de les
competències de la nostra autonomia, els desnonaments dels sectors més desafavorits de la
nostra societat. S'aconsegueix així un avanç històric en fer efectiu un principi constitucional en
un vertader dret, vinculant la propietat de l'habitatge a la seua funció social. Aquesta nova
norma concep l'habitatge com un servei d’interès general i aproxima el dret de l'habitatge als
pilars bàsics de l'Estat de Benestar, després de la sanitat, l'educació o la dependència.
L’Ajuntament d’Elx ha de sumar-se decididament a aquesta funció pública de la vivenda,
promovent la construcció d’acord a criteris socials, ja siga a través de mitjans propis (per
exemple mitjançant PIMESA) o de promocions socials de particulars. D’igual manera s’ha de
desenvolupar una política activa en el cas dels solars públics i particulars disposats per a
construir, però que ara per ara estàn contribuint a la pujada de preus del lloguer i la compra (la
concreció d’aquest projecte està desenvolupada en l’apartat de Construcció dins de “Generació
d’Oportunitats Econòmiques”).
Per altra banda, s’ha de recordar xifres com que a Elx només el 15,3% dels habitatges
construïts en els anys 50 tenen ascensor, el 22,5% de les dels anys 60 i un 58% en les
construccions a partir dels anys 70. A més, es xifra en 21.630 els habitatges sense ascensor
amb més de quatre plantes, la qual cosa suposa un 25% del total d'habitatges. Per tot això
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Compromís per Elx proposa la creació d'una Oficina Única d'Atenció a la Rehabilitació i
Accessibilitat de l'Habitatge per a centralitzar els tràmits i les ajudes per a la rehabilitació
d'habitatges i instal·lació d'ascensors en el marc d'un pla pluriennal d'ajudes.
La proposta és destinar 2 milions d'euros a l'any i la funció de l’Oficina seria encarregar-se de
l'atenció i tramitació de les ajudes; la redacció d'estudis sobre immobles, rehabilitació i
accessibilitat; i comptarà amb pressupost municipal plurianual i personal propi.

Participació i solidaritat
Elx necessitava recuperar la participació de la ciutadania en les institucions municipals, era una
emergència democràtica en 2015. Al llarg d’aquesta legislatura amb mecanismes recuperats i
nous s’ha possibilitat una millora de la qualitat de l’espai democràtic i un afavoriment de les
relacions de la ciutadania amb les institucions municipals.

Oficina d’atenció a la ciutadania OMAC
Apropar l’Ajuntament a les persones gràcies a la descentralització administrativa és un fet per
l’extensa xarxa d’oficines d’atenció a la ciutadania que existeix en els diferents barris i
pedanies, el Servei d’Atenció Telefònica 010 i el nou servei WhatsApp 010. Aquesta legislatura
s’ha fet un esforç per augmentar i garantir la qualitat del servei més utilitzat per la ciutadania,
destinant més personal, augmentant els horaris d’atenció i sumant una nova oficina OMAC.
Amb l’arribada de l’administració electrònica és necessari dissenyar un nou model d’OMAC
Digital que done resposta a la nova relació entre la ciutadania i l’administració municipal, un
model que acompanye a les persones i supere l’escletxa digital de la població que no tinga
educació digital o mitjans digitals per a la seua interrelació amb les institucions municipals o
d’altres àmbits.

Smart City
Elx Smart City és un projecte que consolidarà al nostre municipi com a un municipi plenament
digitalitzat, amb la creació d’una xarxa municipal de wifi obert que facilitarà la connectivitat de
totes les persones en els espais públics i municipals, amb l’objectiu d’evitar que haja una
escletxa digital de les persones amb vulnerabilitat econòmica per la falta d’accés a Internet.
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L’educació en les noves tecnologies de la població ha de formar part també del projecte
digitalitzador del municipi i per tant, es dedicaran recursos a l’habilitació d’eines i formació que
ajuden a l’alfabetització digital de totes les persones que ho necessiten.

Administració electrònica
L’administració electrònica a Elx va de la mà del nou model d’oficines OMAC i del projecte de
Smart City, la obligació legal d’implantar mecanismes de relació digital entre la ciutadania i
les administracions públiques és una oportunitat per a fer els serveis públics més
transparents, participatius, segurs, eficaços i àgils.
L’Ajuntament es dotarà d’unes gestions electròniques que seran més fàcils per a la ciutadania,
que optimitzaran els recursos públics, generant estalvis en temps i dedicació de mitjans
econòmics, humans i materials. Serà també una oportunitat per a fomentar la participació de la
ciutadania en la cogestió municipal i la corresponsabilitat en els serveis municipals.
El personal municipal es formarà per acompanyar a la ciutadania en aquest nou model
administratiu per a evitar que les persones amb vulnerabilitat econòmica, social, digital o de
qualsevol altre tipus queden excloses del mateix.

Pressupostos participatius
Recuperats aquesta legislatura són l’eina de democràcia directa que permet que la ciutadania
decidisca sobre una part del pressupost municipal. Barris i pedanies han vist com les seues
dotacions municipals i espais públics han augmentat en nombre i qualitat gràcies a les
propostes dels veïns i veïnes. Del milió d’euros del primer any hem passat a 1.150.000 € de les
dues últimes edicions. Amb una participació total de més de 10.000 persones entre totes les
edicions i fases de participació, els pressupostos participatius estan consolidats com a una eina
participativa fonamental del municipi.
Farem un augment progressiu de la seua partida econòmica fins a l’establiment d’un
percentatge fixe del pressupost municipal d’inversions. L’objecte de les propostes als
pressupostos participatius seran la realització de noves dotacions als barris i pedanies. Per a
una major qualitat de la participació de la ciutadania el desenvolupament i execució de d’un
cicle del pressupost participatiu serà bianual per afavorir el temps per a la reflexió, debat, acord
i seguiment de la ciutadania sobre les actuacions que vagen a realitzar-se.
El Pressupost Participatiu ha d’ajudar a la consecució de l’objectiu d’Elx 2030, per això les
actuacions proposades per la ciutadania hauran d’estar en concordança amb els objectius de
l’estratègia per a l’obtenció de la capitalitat verda europea.
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Consultes ciutadanes
Durant aquesta legislatura la ciutadania ha sigut consultada en cada modificació o nova norma
legal posada en marxa fent possible la seua implicació en les decisions que l’afecten i donant
sentit a la participació ciutadana en la cogestió dels assumptes municipals.
Incorporar la consulta a la ciutadania en les matèries que puguen afectar-los serà més senzill
amb l’administració electrònica i és una oportunitat que no pot ser desaprofitada perquè
legitima les polítiques municipals i coresponsabilitza a totes les persones en la presa de
decisions.

Portal de Transparència
L’Ajuntament és més transparent que fa quatre anys, hem passat dels nivells més baixos de
transparència als més elevats de tot el territori valencià. Es continuarà complint amb els
paràmetres marcats per Transparència Internacional i ampliant l’accés de la ciutadania a tota la
informació que siga generada per part de l’Ajuntament, publicant-la en formats de llicències
lliures.

Consells Municipals
Tenim un gran nombre de consells municipals de participació sectorials que dóna bona
resposta a la diversitat de la ciutadania. Amb la participació en ells d’un gran conglomerat de
teixit associatiu, entitats socials, econòmiques, universitats i col·legis professionals, els consells
són fonamentals en les polítiques municipals.
Crearem el Consell de la Infància i l’Adolescència per a que la veu dels més menuts i joves
siga tinguda en compte en les polítiques municipals, que en molts casos determinaran el futur
del nostre municipi i per tant el seu propi.

Desenvolupament de la Llei de Grans Ciutats
Elx és una gran ciutat i com a tal està obligada a la creació d’òrgans territorials
descentralitzats.
Proposem la creació, en la propera legislatura, d’organs de gestió desconcentrada per impulsar
i desenvolupar la gestió dels assumptes municipals i la seua millora, que comptaran amb un
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membre de l’equip de govern de la corporació municipal, una estructura tècnica funcionarial i
una dotació pressupostaria adequada a les seues competencies i responsabilitats.

Consulta veïnal sobre els representants pedanis
Aquesta legislatura ha sigut la primera vegada que els veïns i veïnes de les pedanies van ser
consultats democràticament sobre quina persona volien que fora el pedani o pedània. Ha
representat un pas democràtic que considerem irreversible i que en la legislatura vinent
tornarem a repetir obrint una nova consulta a la ciutadania sobre les seues preferències
respecte de la persona que ha de ser pedani o pedània.

Solidaritat
Elx és un municipi solidari que treballa per aconseguir els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) establerts per la ONU i, conseqüentment, proposem arribar al 0,7% de
pressupost per solidaritat durant la legislatura i treballar conjuntament amb el Consell
Municipal de Cooperació per determinar prioritats i fórmules de col·laboració.

Desenvolupament econòmic i ocupació
El treball i presència de Compromís tant en el govern municipal com en autonòmic ha retornat a
les persones al centre de l'acció política, també en economia i ocupació. El projecte econòmic
amb el qual Compromís va concórrer a les passades eleccions s'ha transformat en un pacte
social en l'àmbit laboral i per la generació d'oportunitats, particularment en sectors de població
abans amenaçats per la crisi i l'abandonament per part de l'administració pública, com van ser
els joves, les persones majors i les dones. Ha significat, a més, una labor política i
administrativa que s'ha oposat a les polítiques de retallades i ha impulsat serveis públics
universals i de qualitat.
Compromís ha fixat els seus objectius en programes de formació específica per a sectors de
població especialment vulnerables a la precarietat laboral, així com ajudes a la contractació a
través dels programes Avalem Joves, Avalem Experiència i Avalem Territori. Igualment des de
les administracions autonòmica i municipal s'ha avançat decididament en la transformació del
model econòmic fonamentada en el coneixement, la innovació i la internacionalització, a
més del principi de sostenibilitat, tant ambiental com productiva i social. Aquest impuls
econòmic està, a més, reflectit en dues estratègies públiques d'àmbit autonòmic i local: el
Document d’Elx, que va establir les bases per a la transformació del model econòmic del
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territori valencià, i l'estratègia ELX 2030, model rector del desenvolupament futur del municipi
d’Elx.
Fruit d'aquestes estratègies i la labor política és la major quantitat econòmica amb la qual
mai ha comptat l’Ajuntament d’Elx per a polítiques d'ocupació: en quatre anys el govern
autonòmic, a través de la Conselleria d'Economia gestionada per Compromís, ha invertit 11
milions d'euros per a la formació i l'ocupació a Elx. D'igual manera la Llei d'Àrees
Industrials impulsada per la mateixa Conselleria ha permès que pressupost autonòmic es
destinarà a les infraestructures industrials del nostre municipi, particularment a les àrees de
Torrellano i Carrús, avançant així cap al model de Municipi Industrial Estratègic que
contempla la legislación valenciana.
Amb tot això, l'acció autonòmica ha contribuït al fet que Elx continue sent el motor econòmic i
industrial de la província. Des de 2014 en el municipi s'han creat més de 2.000 empreses
noves, aconseguint el rècord de 17.016, i les vendes de sòl industrial a Elx Parc Empresarial
sumen més de 80 milions d'euros d'ingressos en el que va de legislatura. Igualment, en
aquesta legislatura, entre agost de 2015 i març de 2019, la desocupació a Elx va passar del
31,35% al 22,69%, un avanç significatiu d'11 punts però amb el qual no pot acontentar-se un
govern progressista que, a més ha d'atendre molt especialment a la qualitat i estabilitat
d'aqueixa ocupació, principal desafiament dels pròxims anys. Les justes relacions laborals i les
correctes condicions de treball tornen a estar en la cruïlla, suposant un dels grans reptes a
afrontar al costat d'altres desafiaments com són la necessitat d'atracció i retenció del talent
jove, l'actual feminització de la precarietat, l'envelliment demogràfic, els processos de
globalització i digitalització i el canvi climàtic.
Enfront de tot això l'ambició política que impulsa Compromís pretén conformar governs capaços
d'augmentar el benestar de la ciutadania i la seua renda per càpita, generar més i millors
ocupacions de qualitat, elevar la competitivitat empresarial en el marc d'una economia
global i augmentar l'equitat social a través de fórmules com el cooperativisme i l'Economia
social, al mateix temps que el desenvolupament de la Responsabilitat Social Corporativa.
També són objectius econòmics de Compromís elements que fins ara no han rebut l'atenció
necessària, com és el cas de la confiança i reputació del teixit econòmic, al mateix temps que el
vincle entre formació i empresa i la sostenibilitat en termes m
 ediambientals.
En definitiva, el model rector de l'economia d’Elx ha de ser el de formes productives i laborals
basades en la sostenibilitat, la innovació, la internacionalització, la creativitat i
digitalització. És a dir, les característiques fonamentals de l'estratègia ELX 2030 que
Compromís ha contribuït a impulsar en la present legislatura i ha de culminar-se en les
següents. D'igual manera aquestes polítiques només seran possibles amb el convenient
finançament, particularment autonòmica i estatal. Si bé els Pressupostos Generals de l'Estat
han continuat marginant a Elx i al conjunt de la província d'Alacant, la inversió del Govern del
Botànic en el municipi d'Elx s'ha situat en 44 milions d'euros un suport que significa
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pràcticament el doble dels 16,7 milions que el govern conservador del PP va aconseguir per a
Elx en tota l'etapa anterior.

Lluita contra la precarietat
Les noves formes econòmiques, especialment influïdes per la digitalització de les transaccions
i els serveis però mantenidores de desequilibris en les relacions laborals, han de respondre a
condicions de treball legals, justes i sostenibles. Els nous oficis i empreses no es poden
sumar, com l'estan fent, a l'antiga precarització que ha marcat en bona mesura la nostra
indústria i serveis. A més, aquesta absència d'estabilitat laboral i falta de remuneració justa,
repercuteix especialment en els sectors més vulnerables, particularment joves i dones,
contribuint així a la perpetuació de la precarietat.
Actualment es detecta la irrupció de pretesos nous models de negoci que obliguen les persones
treballadores a proporcionar els mitjans i eines (ja siguen instal·lacions físiques, mitjans de
transport, infraestructura tècnica, etc.), encobreixen relacions laborals, com és el cas de falsos
autònoms, o competeixen en condicions desiguals amb sectors prèviament regulats. Abans
de res això cap una acció vigilant de l'administració pública, a través de la regulació i el
control, que conjugue l'impuls de les noves formes econòmiques amb el fre a les antigues
maneres d'explotació i precarització laboral.
Igualment s'ha d'atallar la falta de qualificació com a element fomentador de la precarietat
laboral. Actualment es considera que cap a l'any 2020, només el 15% de les ocupacions seran
per a persones sense cap qualificació, mentre que el 35% del mercat laboral correspondrà a
població amb estudis superiors (formació professional de grau superior i estudis universitaris)
i un 50% de la contractació estarà ocupada per persones amb estudis mitjans (FP de grau
mitjà i batxillerat).
Per tot això la inversió en formació per a poder aconseguir aqueixa taxa de persones titulades,
serà una prioritat fonamental en el canvi de model econòmic i de garantia de cohesió social. En
això jugaran un paper fonamental els centres formatius, així com el teixit empresarial, la
representació de les i els treballadors i l'administració pública, a través de l'impuls de la FP
Dual, el Centre de Referència Nacional del Calçat implantat en l'IES Sixto Marco, així com el
futur Centre de Disseny en Moda i Calçat.
Els plans municipals d'Ocupació han de seguir, igualment, el model marcat pels programes
Avalem autonòmics. Aquests s'han conformat com el millor vincle entre el teixit productiu, les
empreses que defineixen necessitats específiques no cobertes en el mercat laboral;
l'administració pública, que organitza aqueixa formació concreta, i les persones
treballadores, que adquireixen els coneixements necessaris, a més d'una ajuda per a la seua
contractació d'una manera estable. D'aquesta manera s'atén d'una forma molt efectiva les
noves necessitats del teixit productiu, al mateix temps que s'aconsegueix trencar amb el cercle

19

viciós de persones joves que no troben la seua primera ocupació al no tindre experiència i de
persones majors que no troben ocupació en mancar de coneixements específics.
Això sí, la implantació dels programes Avalem precisa d'una gestió pública veritablement
eficaç i bolcada sense ambages al benestar públic. No va ser aqueixa la situació que ens
trobem en 2015, quan l'administració valenciana va estar a punt de perdre les ajudes del Fons
Europeu que financen els programes *Avalem: dels 33 milions atorgats l'administració del PP
havia gastat únicament 70.000 €, és a dir, el 0,21% del pressupost. Això no solament va
provocar l'amenaça de la retirada de les ajudes europees sinó que, a més, motivava que les
empreses privades no confiaren en els pagaments de Generalitat, aquestes no contractaren a
persones en desocupació que formaven part del programa de Garantia Juvenil, etc.
Afortunadament la situació es va revertir i ja en 2017 les subvencions europees van ascendir a
un total de 82 milions d'euros.
Igualment, cal assenyalar la important capacitat d'influència induïda que sobre el mercat laboral
té la contractació pública. La implantació de clàusules socials en els contractes púbics, així
com l'establiment de clars criteris d'equitat, conciliació i responsabilitat social, així com de
qualitat del treball, estabilitat de la contractació i remuneració justa, fomenten la seua
ràpida extensió a l'empresa privada que treballa amb l'administració pública i la seua
consegüent adopció per part de la resta del teixit econòmic.
Finalment, cal recordar que entre les formes jurídiques destinades a conformar una societat
empresarial hi ha algunes que han destacat, particularment en els anys de crisis, com
especialment fomentadores de la qualitat de l'ocupació, de l'estabilitat de les relacions
laborals i de la corresponsabilitat social. És el cas de les empreses socials i les
cooperatives, formes mercantils que fomenten tant la cultura empresarial com les justes
relacions laborals i la presa de decisions, al mateix temps que s'adapten perfectament als nous
models econòmics derivats de la globalització, la digitalització, la creativitat i la innovació.
En suma, en referència als mecanismes i accions de lluita contra la precarietat labora i a favor
de l'ocupació estable, poden fixar-se les següents mesures:
●

●

●

●

Detecció i control de la precarietat: Observatori i detecció de la precarietat laboral en
oficis tradicionals i nous model de negoci, així com la seua regulació normativa i sanció
administrativa.
Pacte per la Formació: Pacte social entre centres formatius, teixit econòmic,
representants de les persones treballadores i administració pública per a elevar, a través
de la formació, la qualificació professional.
Centres de referència: Implantació de centres referencials en formació per a la
producció i innovació industrial, com és el cas del Centre de Referència Nacional en
Calçat i el Centre de Disseny de Calçat i Moda.
Plans Avalem: Implantació de plans municipals d'ocupació coordinats amb el reeixit
model autonòmic dels programes Avalem, que vinculen empresa i persones
treballadores a través de formació útil i de qualitat, a més d'ajudes a la contractació.
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●
●

Clàusules socials en la contractació pública que fomenten la qualitat i estabilitat de
l'ocupació, així com la seua extensió al conjunt del teixit econòmic.
Empreses basades en l'ocupació estable: Impuls del cooperativisme i les empreses
socials com a forma més adequada d'estabilitat laboral i adaptació a l'àmbit global i
digital.

Generació d’oportunitats econòmiques i laborals
L'impuls econòmic de l'Elx dels pròxims anys ha de suposar l'aprofitament de les nostres
característiques diferenciadores en un món global, així com la generació d'oportunitats lligades
a la fixació del talent i treball en el territori, l'aprofitament de l'extens teixit de pimes i el nou
horitzó que marcaran la digitalització i les noves tecnologies. Tot això mentre es reforcen les
relacions de treball basades en els drets laborals, la remuneració adequada i la qualitat del
treball
Indústria i servindústria
Elx, municipi d'eminent tradició fabril i industrial, presenta en el seu terme geogràfic importants
referents d'àrees industrials, com són Elx Parc Empresarial, el polígon de Carrús, la carretera
de Crevillent i fins i tot el conjunt d'activitats econòmiques que defineix el Camp d’Elx. Així, per
exemple, el suport a les àrees industrials a nivell autonòmic i local té en el nostre municipi clars
exponents com és el cas d'Elx Parc Empresarial, on se situen actualment 1.400 empreses i
treballen més de 13.500 persones, i la seua ampliació, fixada en un pressupostos superior als
186 milions d'euros. En la mateixa s'inclou la construcció del Campus Tecnològic d’Elx,
punta de llança de l'economia innovadora i digital sufragada amb fons propis del municipi. Això
sí, en una economia global no té sentit la falta de correspondència entre projectes vinculats
funcionalment, com és el cas del Districte Digital. El projecte impulsat per la Generalitat
Valenciana ha de tindre un clar reflex a Elx a través d'ajudes a la implantació d'empreses, la
dotació d'infraestructures i l'aprofitament de sinergies territorials.
Aqueixa coordinació institucional i funcional ha d'elevar-se també al vincle entre el teixit
econòmic i el centre superior de formació i investigació que suposa la Universitat Miguel
Hernández d'Elx, que ostenta la tercera posició en el rànquing estatal referit a innovació i
desenvolupament tecnològic. La indústria i serveis d'Elx requereixen elevar la seua capacitat de
transformació i expansió gràcies a serveis i programes universitaris com són el Parc Científic,
la Fundació Quorum i la Nau de la Innovació, així com el vincle directe amb els diversos
departaments universitaris. En tot això jugarà un paper fonamental l'increment de la relació i
presència de la UMHE en el municipi d'Elx, particularment a través de la instal·lació d'una seu i
l'organització de programes i convenis, també en matèria econòmica, que vinculen al teixit
econòmic il·licità amb l'àmbit universitari.
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A més, la pròxima legislatura ha de ser la de posada en marxa dels projectes pioners que la
Conselleria d'Economia, a través de la Direcció General d'Internacionalització, ha destinat a
Elx. Concretament la Llei d'Atenció a la Inversió, servei autonòmic amb participació municipal
que permet atendre preferentment aquelles propostes d'inversió econòmica que responen a
criteris de creació d'ocupació estable, coresponsabilitat laboral i sostenibilitat ambiental. Aquest
servei permet la reducció a la meitat de temps dels tràmits administratius per a la
implantació en el nostre territori de noves empreses. Igualment la Direcció General també
implantarà a Elx el projecte pioner de reinversió per part d'empreses estrangeres, de
manera que es facilitarà que indústries de capital forà compten amb els al·licients administratius
i tècnics necessaris per a invertir directament en les seues delegacions ací implantades.
L'impuls autonòmic a la indústria i a la servindústria (serveis vinculats a l'exportació, la
internacionalització, el màrketing, el disseny, la innovació, etc.) es fixa especialment en la Llei
d'Àrees Industrials que, a més de fixar ajudes per a la tecnificació i modernització de les
infraestructures, permet la classificació en àrees d'excel·lència, pas necessari per a la
implantació de projectes pioners en matèries com la digitalització i la despesa energètica, sent
aquestes algunes de les condicions fonamentals per al futur i competitivitat de la indústria.
L'economia altament basada en la manufactura i transformació requereix de maquinària i
energia, sent aquest un dels factors que més contribueixen al seu encariment. La indústria d'Elx
requereix d'un pla de diversificació energètica que vincule el seu desenvolupament a les
energies renovables, particularment al solar; a les fonts alternatives i a la sostenibilitat de la
seua producció, objectius tots ells marcats també en l'estratègia ELX 2030.
Sobre aquest tema cal assenyalar la fonamental contribució d'una bona gestió pública al
benefici comú, també en l'àmbit econòmic i empresarial. És, per exemple, el cas de la
Institució Firal Alacantina (IFA) que, fins a l'arribada del nou govern municipal i autonòmic,
era, a més d'una màquina de perdre diners, una rèmora de futur incert i escassa utilitat per al
teixit empresarial. En aquesta legislatura ha torne a la senda de la rendibilitat duplicant els
seus ingressos fins als 2,4 milions d'euros però, sobretot, guanyant en patrimoni immaterial:
saber-se útil i necessària per a la societat i economia que la sosté. És així com s'ha passat de
celebrar 10 activitats anuals a superar les 60 actuals, camí que ha de mantindre's en la pròxima
legislatura.
Per tot això podem concloure algunes de les principals propostes a desenvolupar en matèria
d'indústria en els pròxims anys:
●

●

Ampliació Àrees Industrials: Ampliació de la superfície útil d'acord als criteris
d'excel·lència definits per la Llei d'Àrees Industrials, el finançament municipal de 186
milions d'euros i les ajudes contemplades en la normativa i pressupostos autonòmics.
Campus Tecnològic: Creació del Campus Tecnològic d’Elx i el seu vincle, en
correspondència d'ajudes, dotació d'infraestructures i generació de sinergies, amb el
Districte Digital de la Comunitat Valenciana.
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●

●

●

●

Universitat-Municipi-Empresa: Vincle efectiu entre el teixit econòmic, el municipi d'Elx
i la Universitat Miguel Hernández d'Elx a través dels seus programes de serveis
d'innovació i desenvolupament tecnològic i la seua implantació en una seu urbana.
Internacionalització: Implantació a Elx dels programes oferits de manera pionera per la
Direcció General d'Internacionalització: Punt d'Atenció a la Inversió i programa de
reinversió d'empreses estrangeres.
Energia: Implantació de programes i ajudes per a la diversificació energètica, la cerca
de fonts alternatives que contribuïsquen a la sostenibilitat ambiental i l'increment de la
competitivitat de la producció industrial.
IFA: Perseverar en els resultats aconseguits en aquesta legislatura i incrementar la
utilitat del recinte firal com a servei de dinamització econòmica a través de l'organització
de nous certàmens i esdeveniments.

Agricultura i sector primari
Al costat d'Elx Parc Empresarial, en Torrellano, i l'àrea industrial de Carrús, el municipi d'Elx
compta amb un altre gran pol industrial, en aquest cas construït amb bancals, esforç, tradició i
coneixement: és el Camp d’Elx i, igual que altres indústries, és font generadora d'ocupació i
riquesa. El Camp d’Elx requereix per això de l'atenció i ajuda que vetle pel seu futur a través de
produccions de qualitat com la D.O.P. Granada Mollar o Melons de Carrissars, igual que
lluitant unitàriament pels seus recursos hídrics, donant suport a les seues reivindicacions i
necessitats.
El consum de productes agrícoles i ramaders està variant, afortunadament, cap a criteris de
sostenibilitat i proximitat, objectius també reflectits en l'estratègia ELX 2030. La producció i
consum de productes saludables, ecològics i quilòmetre zero significa una clara oportunitat
per al nostre Camp que ha de vincular-se de manera creixent a la qualitat certificada que
obliguen les Denominacions d'Origen i els segells autonòmics, així com l'organització i
participació en Fires i Certàmens. Compromís, tal com hem fet des de la regidoria
d'Agricultura, volem coordinar-nos amb les diverses associacions que fomenten el
desenvolupament del Camp d’Elx, els sindicats agraris, les empreses agroalimentàries i
amb les Juntes Municipals del Camp d’Elx per a mantindre una comunicació fluida que
permeta tractar els problemes a temps i proposar solucions consensuades, a més de
dinamitzar l'entorn.
D'igual manera el futur de les relacions laborals i econòmiques en el mitjà agrari guarden
relació amb formes mercantils de decisió distribuïda, com són les cooperatives, així com
l'increment de la formació tècnica de les persones treballadores i les ajudes a la tecnificació i
l'exportació.
Igualment ens proposem recuperar la memòria del nostre Camp, recuperar coneixements i
saber fer de les persones majors de les nostres pedanies respecte a la gestió, usos de les
plantes, formes agrícoles, fets i succeïts, per a conservar-los i tornar a transmetre'ls a les noves
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generacions. Volem fomentar la creació d’un banc de terres que permeta aplicar aquests
coneixements i fomentar les relacions intergeneracionals, a la vegada que les noves
generacions es formen en activitats de producció agroalimentària, d'agricultura ecològica i per a
poder cultivar els productes locals per autoconsum.
Per tot això, algunes de les principals accions necessàries en matèria d'agricultura són les
següents:
●
●
●
●

Qualitat. Certificació i impuls de la qualitat dels productes del Camp d’Elx a través de
Denominacions d'Origen i segells autonòmics.
Salut i sostenibilitat. Impuls de la producció i consum de productes saludables, ecològics
i quilòmetre zero, així com la seua difusió en Fires i Certàmens.
Treball. Impuls de les formes cooperatives del treball, així com la tecnificació en la
formació i els processos.
Aigua. Suport a les reivindicacions de recursos hídrics suficients per al
desenvolupament agrari, tan altament lligat al correcte i exhaustiu aprofitament dels
recursos actualment disponibles.

Comerç
Hui a Elx l'activitat comercial és major que mai. En 2018 el nostre municipi va registrar per
primera vegada més de 10.000 altes en l'IAE dins de l'apartat de comerços, hostalatges i
restauració. Des de 2015 hi ha 670 nous negocis comercials, registrant un ascens total del 7%.
Per exemple, hui existeixen quasi 2.500 negocis dedicats al comerç majorista, un 14,5% més
que fa tres anys. També han crescut un 12% els negocis dedicats a la intermediació comercial,
un 8,2% els establiments no alimentaris, un 7,5% les activitats de venda sense establiment i,
enfront dels 36 hotels i càmpings amb els quals comptàvem en 2015, hui són 41 els
establiments d'aqueix tipus, un 14% més.
En aquesta qüestió no val cap triomfalisme però tampoc cap diagnòstic equivocat. Sense
llevar un àpex als problemes i canvis necessaris, el municipi d’Elx està demostrant un
dinamisme pluricèntric (els eixos comercials d'Elx es reparteixen pels barris i pedanies, des
de l'Avinguda de Novelda a *Torrellano, des del carrer Reina Victòria a la Marina) que ha
d'enfrontar-se decididament a la irrupció del comerç electrònic, la concentració de les grans
cadenes en centres comercials i la preeminència dels preus baixos per damunt de qualsevol
altre valor de mercat.
Enfront de tot això, Compromís ha tingut clara la seua aposta: humanització dels barris i
carrers d’Elx, peatonalització i millora de la mobilitat, protecció i posada en valor del
patrimoni, sostenibilitat d'un municipi bimil·lenari que l'any 2030 aspira a ser la Capital Verda
Europea. Un municipi que afronta així la imprescindible conversió en zona de vianants del seu
nucli a través del Pla Centre, projecte consensuat per a la dinamització comercial i social del
centre urbà. Igualment aqueixa humanització del Centre, al servei de les persones i no dels
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vehicles, ha de completar-se amb l'impuls d'un nou model de mercat municipal, referent
comercialitzador dels productes de proximitat i qualitat d'Elx, generador d'experiències culturals
i gastronòmiques, al mateix temps que amb serveis capaços de competir amb el comerç
electrònic en mans de gegants generalistes. D'igual manera cal recordar el paper fonamental
que compleixen els mercats ambulants que amb periodicitat setmanal s'instal·len en barris i
pedanies: suposen un conducte capil·lar exemplar pel qual flueix el producte de proximitat i de
qualitat.
El comerç de proximitat i al detall, a més s'haurà d'impulsar a través de plans i convocatòries
d'ajudes per als establiments distribuïts al llarg del terme municipal, contribuint així a
l'enfortiment de diferents eixos comercials al llarg del territori. A més, l'actual teixit associatiu
vinculat al comerç il·licità encara té marge de creixement, generant-se oportunitats per a
l'impuls comercial coordinat entre iniciativa privada i pública, aspirant també a les ajudes que la
Direcció General de Comerç ha oferit en diferents ocasions a Elx i destinades a formació,
difusió i organització d'activitats dinamitzadores.
Per tot això, algunes mesures necessària en matèria d'impuls del comerç són:
●

●

●

●

Eixos comercials. Conceptualització del terme municipal com un eix comercial
policèntric amb presència de comerços i serveis de proximitat al llarg de barris i
pedanies, destinant per a això plans i ajudes específiques.
Humanització de les àrees comercials. Conversió en zona de vianants i millora de la
mobilitat, així com protecció del patrimoni cultural i ambiental, a través de plans
específics, com el Pla Centre, que impulsen el valor social, històric i ciutadà de les àrees
urbanes i comercials.
Comerç de proximitat. Generació de focus de referència en la venda de productes de
proximitat i qualitat d'Elx, com pot ser el cas dels mercats municipals i els mercats
ambulants setmanals, així com de comerços distribuïts al llarg dels eixos comercials del
terme municipal.
Treball col·lectiu. Impuls per al creixement de les entitats representatives per a així
accedir a ajudes i programes oferits per la Direcció General de Comerç, al mateix temps
que establir dinàmiques de col·laboració entre els col·lectius i el *Ajuntament d’Elx a
l'hora d'organització d'activitats, concessió d'ajudes, etc.

Turisme
L'enorme patrimoni cultural, ambiental i etnogràfic d'Elx defineix les característiques
diferenciadores d'aquest municipi enfront d'altres poblacions amb les quals comparteix clima i
situació geogràfica. Protegir el nostre patrimoni natural i cultural, també l'immaterial, és una
obligació com a administració pública, però també com a representants de la ciutadania. Elx
atresora patrimonis inigualables que hem sabut preservar i que són font de riquesa i orgull. La
nostra identitat, el nostre llegat històric i ambiental resulten valors que hem d'apreciar ací i que
són apreciats fora, particularment pel turisme de tipus cultural i sostenible.
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Per això mateix resulten grans oportunitats per a aquest municipi la protecció del seu litoral i
dels seus recursos naturals a través del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructural Verd,
l'ampliació de la protecció enfront de l'especulació del Clot de Galvany, el Fondet de la Senieta i
Bassars, així com la intervenció continuada en el riu Vinalopó, des del Pantà fins al Fondo;
sense oblidar, és clar, la permanent protecció del nostre Palmerar Històric. Tampoc faria falta
recordar-ho, però igual valor patrimonial té la defensa i preservació del Misteri d’Elx entés no
solament com una representació puntual, sinó com un patrimoni immaterial que s'allarga al seu
entorn, les seues tradicions, les persones intervinents, les eines i oficis, etc.
Amb tot això, si només ens referim a l'apartat turístic, hem d'assenyalar que la preservació i
posada en valor de tots aquests recursos patrimonials, inclosos els 9 quilòmetres de platges
lliures de construcció urbanística, atrau un turisme molt més respectuós, rendible i recurrent
que en destinacions del nostre voltant.
Així, per exemple, mentre que altres poblacions es plantegen com augmentar la rendibilitat de
cada visitant, una vegada s'ha comprovat que la baixada del nombre general de turistes serà
irreversible, Elx ha ostentat en moments de l'any passat el segon major creixement en
rendibilitat per turista de tota Espanya i, per descomptat, el primer de la Comunitat
Valenciana.
Aqueixa és la senda a seguir, juntament amb l'impuls del turisme i visites lligades a la
celebració de Congressos. El denominat com a turisme MICE (Congressos, convencions,
incentius i esdeveniments) atrau anualment milers de visitants que copen la programació i espai
del Centre de Congressos i altres instal·lacions privades, estant en situació perfecta per a fer el
salt de creixement a espais ja existents, com és el cas d'IFA (l'eficaç gestió del qual en la
present legislatura també es deu a l'increment en el nombre d'esdeveniments), i encara per
vindre, com l'Auditori i Centre de Congressos de la Diputació d'Alacant, instal·lació que
també ha de contribuir a l'equilibri territorial i social del nucli urbà d'Elx.
En definitiva, Elx s'esforça a ser una ciutat idònia per a viure i treballar en ella, igualment per a
ser visitada i gaudida. I per això la sostenibilitat, la preservació del patrimoni cultural i
ambiental, la definició d'infraestructures verdes, l'amabilitat de la ciutat i la mobilitat en ella
formen part del seu pla futur, de la seua estratègia per als pròxims anys definida a ELX 2030 i
que inclou la definició d'un eix verd que vincula la ciutat amb el seu entorn natural: l'eix definit
entre el Pantà i el Fondo i que transcorre també pel Palmerar Històric i el nucli urbà.

Tenint tot això en compte, treballarem conjuntament amb AETE i altres associacions
relacionades amb el sector turístic per a promoure la capacitat d'atracció del municipi posant en
valor el patrimoni cultural, arqueològic i monumental d'Elx així com les platges, la gastronomia,
els productes agrícoles i industrials, les festes, la celebració de Congressos i altres
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esdeveniments, etc. desenvolupant les activitats de *VisitElche i l'Oficina Municipal de Turisme,
apostant per la promoció exterior i la diversificació.
Per tant, algunes de les mesures principals en matèria de l'impuls del turisme a Elx són:
●

●

●

Patrimoni. Preservació de la costa enfront de l'especulació urbanística, així com altres
patrimonis il·licitans, com són el Palmerar Històric i el Misteri d’Elx, enfront de
l'especulació i la seua possible deterioració. Continuar convertint així al nostre Patrimoni
com el principal eix per atraure visitants i característica singular d'Elx per al turisme.
Rendibilitat. Augment de la rendibilitat mitjana per turista a través del turisme
respectuós i interessat en les característiques locals, així com el que viatja per motius
de treball. És el cas del turisme de congressos, el cultural i el sostenible.
Infraestructures. Creació i adequació de noves infraestructures que pugan atraure
visitants, com és el cas de l'Auditori i Centre de Congressos de la Diputació en el barri
de Carrús i la creació d'un eix verd entre el Pantà i el Fondo.

Habitatge
La planificació urbanística, així com l'impuls de la construcció, no ha de basar-se en la
depredació del territori i l'especulació immobiliària, raons ambdues que van participar de la crisi
econòmica, ambiental i moral dels passats anys. A tot això, i en aquests moments, s'afig un risc
nou: el creixement dels preus de lloguer i venda dels immobles, de manera que es comencen
a generar tensions especulatives que han de ser contrarestades per l'acció política i
administrativa.
A través de la normativa autonòmica, concretament la LOTUP, i local que permet la posada en
valor de solars actualment disponibles per a la construcció però la propietat de la qual no està
exercint el dret. L'acció municipal pot fomentar la construcció d'immobles tant per part de la
iniciativa pública, com de la privada propiciant així la rendibilitat econòmica, però no una
escalada creixent de preus.
Igualment s'estan generant noves formes d'ús i propietat de l'habitatge, com són el cohousing,
els edificis intergeneracionals, els edificis d'usos i propietats variades (part per a lloguer, part
per a venda, etc.). Amb tot això, juntament amb la preservació i respecte al medi ambient
propiciada pel Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda (PATIVEL), el planejament
urbà del terme municipal d'Elx ha de propiciar un urbanisme ordenat al mateix temps que una
oportunitat per al sector de la construcció i immobiliari.
D'altra banda, tenint en compte les dades del Cens de Població i Habitatge (2011) i l'Informe
sobre Accessibilitat en els Edificis (2016) a Elx, prop d'un 44% de les 120.000 habitatges i
30.000 edificis existents en el nostre municipi, són habitatges de 5 o 6 plantes, de les quals
21.630 no compten amb ascensor. Aquests habitatges se situen en els barris que van rebre a
les noves i nous il·licitans a partir dels anys 60, de manera que ens trobarem gradualment amb
una població més envellida al mateix temps que uns edificis pitjor adaptats. S'estima que ja pot
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haver-hi unes 15.000 persones majors de 65 anys que viuen en habitatges sense ascensor
ni altres mesures d'accessibilitat.
Per tot això Compromís impulsarà en la pròxima legislatura un pla de xoc, dotat de pressupost
municipal, que afronte aquest problema mitjançant la creació d'una Oficina Única d'Atenció a
la Rehabilitació i Accessibilitat i un Pla Pluriennal d'Ajudes d'un total de 8 milions d'euros
per al conjunt de la legislatura. Aquesta Oficina i Pla ajudaran també la sol·licitud d'ajudes de
caràcter autonòmic i estatal, facilitant així el dret constitucional a un habitatge digne al mateix
temps que servirà d'estímul per al sector local de la construcció, especialment les Pimes,
així com l'increment de la qualitat de vida en els barris, la cohesió social i la responsabilitat
ambiental, principi contemplats en l'estratègia ELX 2030.
Per tot això, algunes de les mesures referides al sector immobiliari i de la construcció són:
●

●
●

●

Solars. Posada en valor de solars que estan en disposició legal de construir-se en ells,
ja siga a través d'iniciativa pública o privada i d'acord a la nova normativa autonòmica
(LOTUP).
Nous formats. Impuls de noves modalitats d'ús i adquisició de l'habitatge, com són el
cohousing, els edificis intergeneracionals, propietats variades, etc.
Preservació del litoral. A través del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda
(PATIVEL), preservació de l'entorn natural pròxim a la costa i impuls del
desenvolupament urbanístic ordenat en les zones litorals.
Oficina Habitatge i Pla Pluriennal de Rehabilitació i Accessibilitat. Creació de pla de
xoc de 8 milions d'euros per a l'accessibilitat en habitatges que no compten amb
ascensors ni altres alternatives d'accessibilitat, així com una Oficina Única de suport a la
tramitació de les ajudes.

Economía de les cures
El repte demogràfic, la característica del qual més acusada és el gradual envelliment de la
nostra població, és un dels desafiaments més importants que ha d'afrontar la nostra societat.
Entre altres repercussions futures, marcarà l'increment de l'economia vinculada a les cures
de persones, tasques que en el moment actual evidencien una clara feminització d'aquest
tipus de treball, al mateix temps que condicions laborals precàries.
Per això serà important impulsar la formació tècnica i de gestió, així com formes de vincle
empresarial més igualitàries com és el cas del cooperativisme. També serà necessari impulsar
projectes educatius que sensibilitzen sobre la corresponsabilitat en les tasques de cura, al
mateix temps que la fórmula de cohousing com a proposta d'habitatge cooperatiu que permet
reduir les despeses de les persones residents.
Des de l'àmbit municipal es farà necessari impulsar programes i recursos per a aquelles
persones que s'han de dedicar a les cures i a la dependència, també aquelles persones que es
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veuen obligades per raons familiars, com és el cas de famílies monoparentals o davant
l'absència d'altres integrants.
En suma, algunes mesures seran:
●
●

Formació. Posada en marxa de programes específics de formació en cures i
dependència.
Atenció. Posada en marxa de programes i recursos per a l'atenció de persones, així
com impuls de mesures de reducció de despeses i increment de l'atenció, com és el
cohousing.

Serveis públics, cultura i patrimoni
Serveis públics municipals
Els serveis públics municipals son l’element essencial de l’actuació de l’ajuntament i la seua
qualitat, extensió i efectes possitius son l’objectiu principal de Compromís Elx.
La prestació de serveis va intimament lligada a la capacitat financera municipal que prové,
fonamentalment, de la recaptació municipal de taxes i impostos, de les aportacions del Fons de
Cooperació Municipal i de les subvencions, convenis, etc amb altres institucions.
Amb una bona gestió econòmica es pot desenvolupar una bona gestió dels serveis públics i
atendre les necessitats del municipi de manera satisfactòria. És per això que des de
Compromís Elx proposem aplicar el conceptes de fiscalitat justa i congelació de la pressió
fiscal global durant la propera legislatura. Amb aquest criteri cal continuar tractant de manera
especial aquells sectors amb més dificultats econòmiques subvencionant, quan faça falta, la
prestació dels serveis públics municipals sense que això represente major càrrega per al
conjunt de la població.
Exercirem, conjuntament amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) la pressió que s’acorde per tal de
continuar reivindicant una major dotació dels corresponents Fons de Cooperació Municipal
que ara es troben infradotats davant l’increment i ampliació del serveis que presten el
Ajuntaments.
De la mateixa manera impulsarem els serveis municipals encarregat de tramitar els expedients
de petició d’ajudes i subvencions a la Diputació Provincial (a la que exigim un tracte just a Elx
que acabe amb la discriminació dels darrers anys), a les Conselleries, als Ministeris i a la Unió
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Europea per maximitzar els fons susceptibles de ser recaptats. Exigirem el compliment del
compromís de la Generalitat d’aportar els 43 M d’euros que l’Ajuntament va aportar el seu dia
pels terrenys de la UMHE que havien de ser aportats pel govern autonòmic.
La millora dels serveis públics serà una de les prioritats del pròxim govern municipal de
Compromís en totes les seues facetes: servei d'aigua potable, sanejament i depuració, servei
de neteja i recollida de brossa, manteniment de la via pública i dels parcs i jardins, transport
públic, llicències d'obertura i activitats econòmiques, enllumenat públic i seguretat, ordenació
urbanística i gestió territorial, atenció social, control sanitari, etc.
De la mateixa manera implementarem mesures d’avaluació ciutadana del funcionament
d’aquests serveis i mecanismes de comunicació àgils i efectius de les deficiències que es
puguen detectar per corregir-les sense retard.

Cultura i patrimoni
L’accés a la cultura és un element fonamental per a l’enriquiment i la formació personal de les
ciutadanes i els ciutadans. Apostar per aquest eix és apostar per una societat en la qual el
coneixement i l’art són elements per a una vida més plena i més arrelada al territori on es viu i
es desenvolupa la vida de cada persona.
La riquesa i el dinamisme culturals i artístics del municipi fan d’Elx un espai de trobada i
contacte que permet un aprofitament no sols personal, sinó també des del punt de vista de
l’activació del sector terciari, mitjançant la projecció turística. Este eix, doncs, s’imbrica
perfectament, d’una banda, amb el social i, d’una altra, amb l’econòmic.
Posada en valor del nostre patrimoni cultural
La riquesa patrimonial d’Elx és excepcional, a pesar que, des dels anys 60 hi ha hagut un
procés de destrucció espentada des del desarrolismo, que tant mal ha fet al territori valencià.
Elx, com molts altres municipis, necessita conscienciar la ciutadania de conservar i revaloritzar
els seus conjunts monumentals (arquitectònics i urbanístics) com a fites urbanes i rurals que
permeten crear un espai físic identificable i experiencial que permeta una major cohesió social
com a població. A més a més, mantindre estos béns suposa un esperó en el desenvolupament
econòmic basat en un turisme cultural de qualitat que supere el de sol i platja.
Les potencialitats patrimonials d’Elx són moltes i en molts aspectes, destriem-ne alguns:
Patrimoni Cultural UNESCO. Elx ha aconseguit que tindre tres bens en les llistes de protecció
de Patrimoni Cultural de la UNESCO: el Misteri d’Elx en l’apartat d’immaterial; els horts de
palmeres en el material com a paisatge; i Museu Escolar Agrícola de Puçol en el de bones
pràctiques. Podem dir, doncs, que el nostre municipi és un referent en protecció patrimonial
internacional de l’estat, fet que, des de Compromís, pensem que cal potenciar encara més. En
este sentit, el primer és assegurar la pervivència d’estos béns, ja que necessiten una atenció
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continua (així, ens avala el treball que s’ha fet en le palmerar històric per erradicar la plaga del
morrut roig) i, tot seguit, actuar en dues vies: la promoció externa i el coneixement local. Les
il·licitanes i els il·licitans s’han de sentir partícips d’estos béns i, per això, cal que se senten
acollits i identificats. En el cas dels horts, la cura i el manteniment podria passar per
convertir-ne alguns d’ells en horts urbans.

Elx, ciutat del patrimoni i de la cultura
Cal potenciar el conjunt de museus que hi ha al municipi amb activitats conjuntes tant per a
adults com per a xiquets. Més enllà del visitant forà, els museus i els centres expositius locals
han de convertir-se en espais de trobada ciutadana en què activitats per a xiquets i adults
permeten conèixer i valorar els conjunts museogràfics. En este sentit, cal incidir a apropar estes
col·leccions a les pedanies i als barris perquè la gent descobrisca objectes i elements que
parlen d’una població en contant superació des de l’edat mitjana. Dins d’aquestes iniciatives,
caldrà revisar l’horari dels espais per a adequar-lo no sols als turistes, sinó també a la població
en general. Caldrà, per tant, donar vida als edificis històrics, tant del centre històric com dels
altres barris i pedanies. Es promouran les fites urbanes i arquitectòniques de les pedaniess, de
cada barri i del centre històric.
Actualitzarem el Catàleg d’Edificis Protegits, l’última reforma del qual va ser de l’any 1998,
per convertir-lo en una eina eficaç de protecció i posada en valor del nostre patrimoni
arquitectònic antic i modern; i, d’una altra banda, donar ús a edificis històrics.
El edifici del Convent de les Clarisses (de la Mercé), donada la seua ubicació i riquesa
artística, necessita ser restuarat i posat en valor, per a que la ciutadania puga participar-hi del
seu ús convertint aquest espai en un centre civic cultural “nou eix de les cultures” que
històricament assenyalaren el nostre poble, esponja de tantes cultures que han fet de nosaltres
el que som. És per això que proposem cedir-lo en col.laboració per a seu universitaria de la
UMHE i impulsar el nostre caràcter obert i respetuós, connecant el nostre passat, de les quals
aquestes parets són memòria, amb el present i vers el futur, desenrrollant un espai viu
polivalent amb sales per a exposicions, concerts, cursos, tallers.., diversificant i amplificant
l'oferta d'altres espais.
Dins del pla de revalorització del centre, té un especial interés la resolució del tema del Mercat
Central. Des de Compromís per Elx la nostra posició sempre ha sigut clara: habilitació,
modernització i dinamització del mercat sense un aparcament d’explotació privada de cotxes en
un espai de gran riquesa arqueologica i històrica (banys àrabs, refugi antiaeri de la Guerra Civil,
cementiri musulmà, etc.) i que pot afectar la declaració patrimonial del Misteri d’Elx. Cal posar a
disposició de la ciutadania un projecte de mercat que siga respectuós amb el passat i que
reinterprete l'espai arquitectònic actual amb una doble projecció cap al seu interior, alhora que a
l'exterior, obrint el recinte a la vida veïnal quotidiana i a la del cap de setmana, en línia amb el
model d'altres ciutats europees. El Nou Mercat Central ha de convertir-se en un referent en la
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venda de productes de proximitat, incorporant oci, comerç i restauració per a oferir als
mercaders unes altres opcions de venda, distribució i convivència mes relacionades en el
temps que vivim.
A més, obrirem al públic el refugi antiaeri del Passeig de Germanies i el convertirem en Centre
de la Memòria.

Revaloritzar el paper de les biblioteques municipals
Les biblioteques són espais de difusió cultural que són utilitzades per milers de persones, fins
a crear una xarxa que s’estén per molts barris i les pedanies amb nuclis més grans, i que van
més enllà de la consulta i préstec de llibres. Cal potenciar activitats relacionades amb la lectura
i els avantatges socials que suposa tindre una població en què s’incremente esta pràctica. En
este sentit, és important la creació de campanyes de foment de la lectura en què es motive la
visita a la biblioteca amb incentius i en què puguen participar, especialment famílies i joves.
D’altra banda, cal augmentar i renovar la col·lecció.
En les mesures que es porten avant, caldria posar encara més en valor la riquesa arxivística
d’Elx: digitalització i coneixement popular. Ampliació dels horaris d'apertura d’acord al calendari
lectiu i foment de l'accés digitalitzat.

Programació cultural diversa i descentralitzada
Amb la intenció de crear un municipi viu amb la realitat de la nostra diversitat hem de construir
uns circuits culturals estables en barris i pedanies, fomentant la formació amb cursos i
tallers, cinema comunitari i les activitats que les persones demanen i necessiten, creant uns
barris culturalment actius. Hem d'assumir nous reptes com a ciutat cultural que som, els quals
ens dirigeix a posar en comú totes les accions que es fan des de diferents estaments per a
coordinar-ho i fer de la nostra ciutat un centre cultural de referència. Ampliarem les
instal.lacions per aquestos usos amb la construcció de centres polivalents en Torrellano, El
Altet, Els Arenals i el Auditori-Centre de Congressos en el solar de Jayton. Les infraestructures
existents con el Gran Teatre, els Cines Odeon, La llotja, L’Escorxador, etc donaran suport a
totes aquestes activitats.
Per a això, ha de proposar-se desenvolupar una programació d'activitats al carrer com a
proposta democràtica i estar
capaç d'assumir i organitzar events durant tot l’any,
interconnectats i que promocionen el turisme per al visitant i l'interès de la ciutadania per a viure
més intensament Elx i els seus carrers com a ciutat cultural.
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Encetar i gestionar les propostes ciutadanes fent estudis d'impacte econòmic a la ciutat per a
contabilizar tot el que desitge el nostre poble a més de la part cultural. Hem de crear uns
espais per a l'intercanvi de propostes entre les persones ciutadanes i nouvingudes. Apostar
per la convivència ciutadana del dia a dia quotidià, alhora que pels grans events de la ciutat,
com ara el Festival Medieval, FICE, Elx al carrer, Festival de guitarra, etc.
Impulsar i donar-li suport a totes aquestes iniciatives és necessari, asumir-los com a nostres i
entendre que fan ciutat cultural, per a contribuir a que les programacions d'aquests events es
convertisquen en un reclam Turístic i una promoció econòmica de la ciutat i dels comerços de
la zona. Hem de crear un circuit cultural al voltant del Palmerar per a oferir al visitant i a la
ciutat les programacions que envolten el nostre patrimoni, sent capaços de fer espais per a
events que relacionen ciutat cultural i palmerar, tradició i avantguarda.
La programació cultural ha de ser capaç d'entendre les peculiaritats, coordinar la multi
programació i gestionar les necessitats i els recursos. S’ha d’aconseguir que els espais públics
estiguen en ple funcionament per a cobrir les necessitats de la ciutadania i crear-ne de noves
sales de assaig, cursos i formació.
Les activitats culturals que es programen han de complir dos premises clares: la diversitat en el
format i en el tipus i ser descentralitzada. L’experiència exitosa de la programació de “Elx
Participa” ha de continuar-se i ser el model d’una programació descentralizada per barris i
pedanies per la propera legislatura.
Cal crear un diàleg entre l’art més tradicional i el més avantguardista. Recuperar el prestigi de
les dues fites culturals més importants i que poden donar més renom a Elx: el F
 ICE i el
Festival Medieval.

Promoció de les iniciatives artístiques locals
El municipi té un conjunt d’artistes de qualitat, vinculat amb les avantguardes actuals, que cal
promocionar i connectar amb el que s’està fent a nivell estatal i internacional. Elx sempre ha
estat una ciutat, dins del panorama valencià què ha gaudit d'una riquesa creativa destacable.
Usarem els Espais Polivalents d’Expressió Artística, centres cívics culturals existents,
espais d'intercanvi per a fomentar la mobilitat dels artistes, fer visibles a tots el ciutadans els
treballs d'aquests artistes i promoure la formació donant una especial atenció als i les joves,
creant contínuament nous espais per a treballar amb projectes. Contribuir a crear activitats
estables i la professionalització de manera que moltes de les propostes amateurs que
comencen pugen donar el salt en assessorament, acompanyament i difusió siguen capaços de
promocionar una indústria artística.
Festes
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Junt a les Festes d’Agost, el Misteri i les activitats relacionades amb el Patrimoni de la
Humanitat que comptaran amb el suport municipal, hi ha una gran quantitat de festes dels
barris o pedanies i generals que representen un gran actiu lúdic i de participació de la
ciutadania il.licitana. Amb les entitats festeres, els representants dels territoris i la regidoria de
festes promouren la celebració d’aquestes activitats fomentant la participació i la promoció
dels valors cívics i culturals que comporten.

La llengua
El patrimoni immaterial d’Elx és considerable, en tradicions, costums, festes, literatura popular i
llengua. El valencià és una part fonamental de la idiosincràsia històrica del municipi, des que es
va integrar en el Regne de València entre els segle XIII i XIV. Des de Compromís som
conscients que esta defensa de l’ús institucional i públic de la nostra llengua s’emmarca en un
context de pluralitat i diversitat lingüística que també cal tenir en compte com a part de la
nostra riquesa cultural. El valencià, com a llengua pròpia, patrimonial i autòctona, ha de tindre
una presència reforçada i vehicular dins d’una concepció de suport a als grups minoritzats
socialment i culturalment, ja que el context d’ús està mediatitzat pel prestigi del castellà.
Hem de fer una aposta perquè estes dos llengües oficials convisquen en igualtat de
condicions i drets, esta és la nostra aposta. Però sense deixar de costat que vivim en una
societat multilingüe, fet que, des del punt de vista de l’enriquiment cultural, pot suposar un
estímul per a l’aprenentatge de llengües per part de la ciutadania i una mostra de respecte
entre cultures i parlars diferents, que han de poder conviure en un mateix territori de manera
integradora.
En este sentit, cal convertir l’AVIVA de l’Ajuntament d’Elx en una oficina que centralitze l’ús
institucional del valencià i que funcione amb l’objectiu de conscienciar en el multilingüisme com
a element cohesionador de la població. Cal crear els contextos d’ús perquè el valencià
esdevinga una llengua necessària i present als carrers de manera natural, en plena convivència
amb el castellà i amb altres llengües, cada vegada més presents entre nosaltres.

Sostenibilitat ambiental i gestió del territori
Elx ha de basar el seu futur en un punt fonamental com es la sostenibilitat ambiental, és per a
això que volem treballar en la recuperació ecològica i paisatgística dels espais naturals que
formen part de la infraestructura verda del municipi amb l'objectiu de fer un municipi més
habitable, hem de treballar en la posada en valor del patrimoni natural del conjunt del municipi,
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la recuperació d’espais urbans per a la vida ciutadana i el foment de l’educació ambiental per a
propiciar canvis que ens acosten cap a la sostenibilitat en el consum i en l’ús dels recursos, per
a aconseguir aquests objectius és necessari tindre en compte fonamentalment alguns llocs ens
especial del nostre entorn.

El llit del Vinalopó com a element central de la gestió territorial i patrimonial
El riu Vinalopó és l’element físic que determina l’origen del municipi d’Elx i que, en bona part,
ha condicionat la seua història. La major part de les terres de cultiu del Camp d’Elx i les marjals
del Fondo i les Salines formen part de la seua conca de sedimentació; i la presencia del riu ha
estat determinant per als diferents assentaments humans que hi ha hagut a llarg de la història
des de l’Edat del Bronze fins l’actualitat.
Això fa que el llit del Vinalopó siga l’eix vertebrador tant de l’espai físic, com de la línea
temporal que se posa de manifest amb els testimonis arqueològics que podem trobar al llarg
del seu recorregut i que constitueixen un important llegat patrimonial. La vall del riu s’obre al
camp i a les marjals; i a través d’aquest espai hem de connectar la ciutat amb les partides, i
hem de posar en valor el nostre patrimoni natural i cultural.
En el nostre projecte de municipi, volem recuperar l’ecosistema fluvial amb tota la seua
biodiversitat; adaptant-lo a les circumstàncies i necessitats actuals del municipi i de les
persones. Volem també, posar en valor tota la riquesa patrimonial que s’ha generat al seu
voltant al llarg dels diferents períodes històrics. Tot plegat, considerem que ha de constituir una
eina fonamental en l’estratègia per aconseguir la capitalitat verda europea en 2030 i en la
lluita front al canvi climàtic.
Per tot això, la propera legislatura ens proposem:
●

●
●
●
●

Aconseguir la declaració de Paratge Natural Municipal de l’entorn del Pantà d’Elx;
incloent-hi la major part totalitat de les serres del terme municipal situades al nord de
l’Autovia A-70, amb les seues valls i barrancs.
Aconseguir la declaració de Bé d’Interès Cultural (BIC) del Pantà d’Elx, el Pont de
Recs de Llevant i la Sèquia Major i els seus ramals.
Aconseguir la reparació de la comporta del Pantà d’Elx per a que aquest recupere el
desguàs que li és propi.
Convertir el Pantà d’Elx en un dipòsit de tempesta que permeta laminar les avingudes
del riu; al temps que conserva la seua funció ecològica i paisatgística.
Dissenyar senders en el tram sud del riu que connecten amb el Camp d’Elx, els parcs
naturals del Fondo i les Salines i amb les platges del Pinet i La Marina. Ordenar-los
per al seu ús públic.
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●

●
●
●
●

Promoure la restauració ecològica del llit del riu des dels punts de vista de la
recuperació de la qualitat de les aigües, com des del punt de vista de la recuperació de
la biodiversitat.
Construir un estany en la zona del Pont del Bimil·lenari i condicionar-lo per a
l’observació d’ocells i per al seu ús públic.
Senyalitzar degudament els diferents elements patrimonials i introduir panells explicatius
integrats en el paisatge i fent servir els enllaços QR.
Animar la participació de la ciutadania en la posada en valor, la restauració i la
conservació del patrimoni natural i cultural.
Ordenar espais diferents al llarg del llit del riu per al seu ús públic; tant al tram urbà
com al nord i el sud d’aquest.

L’aigua, un recurs fonamental i cada dia més escàs
L’aigua és un recurs fonamental per a la vida i per a les activitats humanes. L’aigua de boca i
per a usos agrícoles i ramaders és el recurs més escàs en el nostre entorn; i al llarg de la
història ha estat el factor limitant més important per al desenvolupament de les comunitats
humanes que l’han habitat.
Ha estat un recurs amplament buscat per tot arreu i molt ben aprofitats els cabals existents.
Això ha donat lloc a la construcció de nombroses infraestructures hidràuliques que recorren tot
el terme municipal. Moltes d’elles segueixen en ús hui dia; però d’altres han quedat en desús i
constitueixen un patrimoni històric i cultural que cal protegir.
Per tot això, l’aprofitament eficient de l’aigua és un element clau en el nostre model de
municipi. Dins de les competències municipals en matèria d’aigües realitzarem les accions que
s’indica a continuació per a fer més sostenibles els seus aprofitaments i per a facilitar
l’accessibilitat de la ciutadania a este recurs tan bàsic.
●
●
●
●
●

Completar les infraestructures necessàries per a la reutilització de les aigües
depurades per al rec dels jardins i els horts de palmeres i per a la neteja de carrers.
Instal·lar fonts per a aigua de boca per a les persones en diferents punts del casc urbà
de la ciutat i de les partides amb casc urbà.
Fer una campanya d’educació ambiental per a promoure el consum d’aigua de la xarxa
municipal front al consum d’aigua embotellada i l’ús d’ampolles personals reutilitzables.
Establir un programa d’ajudes socials per a facilitar l’accés a l’aigua de persones amb
baixos ingressos.
Promoure la restauració de del pont del canal de Recs de Llevant sobre el riu
Vinalopó, junt al Pont de la Generalitat.

Els horts de palmeres del casc urbà
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El palmerar històric, a més dels importants valors culturals reconeguts per la UNESCO,
representa un magnífic exemple d’adaptació a l’aridesa de l’entorn i, en l’actualitat, un bosc
urbà de valors ambientals i paisatgístics incalculables. Un recurs també de gran valor en la
lluita front al canvi climàtic i en la dinamització social i cultural de la ciutadania.
Així i tot, la imatge que del palmerar posen de manifest sovint els il·licitans i les il·licitanes, és
una imatge romàntica, idealitzada i molt allunyada de la realitat. La major part dels horts urbans
que encara conserven el seu caràcter agrícola, són en l’actualitat de propietat municipal; i la
gestió que se’n fa d’ells és una gestió reactiva que se limita, amb major o menor encert, a poc
més que procurar la supervivència de les palmeres. Una cosa pareguda ocorre, en el millor dels
casos, en els horts de gestió privada.
Cal canviar esta imatge i, sobretot, cal canviar la manera de gestionar els horts. Per això ens
proposem adoptar les següents accions de govern.
●

●
●
●
●

●

Continuar amb el pla d’inspecció i detecció preventiva de les plagues del palmerar i
estendre els tractaments biològics preventius a tot el palmerar UNESCO i a la seua
corona de protecció.
Eliminar l’ús d’herbicides en el horts de palmeres.
Continuar els tràmits administratius per a l'aprovació definitiva de la Llei del Palmerar.
Aprovar el Pla Rector d’Ús i Gestió del Palmerar.
Establir un conveni amb els propietaris d’horts privats dins de l’entorn UNESCO i el
seu perímetre de protecció per a la inspecció i el tractament de les plagues que afecten
al palmerar.
Ordenar un itinerari per a la visita pública als horts de palmeres, amb la senyalètica
adient per a posar en valor els diferents elements culturals del palmerar i el seu entorn,
panells explicatius, codis QR, etc. També amb els vials, els serveis, l’enllumenat i el
mobiliari urbà pertinents.

El Camp d’Elx
En el model de municipi que volem impulsar des de Compromís, se contempla el Camp d’Elx
com aquella part del territori que ha estat transformada per al seu ús agrícola i residencial; amb
diversos nuclis urbans importants.
Una part del municipi que considerem molt important, tant des del punt de vista econòmic i
ecològic, com des del punt de vista estratègic per a la lluita front al canvi climàtic i per a la
consecució de la capitalitat verda europea l’any 2030.
Per tot això, ens proposem portar a terme les següents accions de govern:
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●

●

●
●
●

●
●
●
●

●

La promoció de la producció i el consum de productes de proximitat cultivats de
manera sostenible, amb respecte a la terra, a l’entorn i als consumidors. Amb tècniques
d’agricultura orgànica i sense ús d’adobs químics, ni insecticides ni herbicides que
suposen un perill per a la salut de les persones i per a la biodiversitat.
La promoció de les petites explotacions ramaderes i granges respectuoses amb
l’entorn agrícola i integrades en aquest; i que, al temps que basteixen productes de
qualitat i amb garanties sanitàries, per al consum directe o per a la seua transformació
en petites indústries agroalimentàries locals, serveixen també per a la protecció de
varietats autòctones d’espècies ramaderes o de corral.
Promocionar les produccions artesanals del Camp d’Elx, tant alimentaries com
ornamentals, respectuoses amb l’entorn i la salut de les persones.
Promocionar les indústries de transformació agroalimentària basades en productes
locals amb garanties de sostenibilitat, qualitat i seguretat alimentària.
Suport a les organitzacions agràries de productors i comercialitzadors de productes del
camp d’Elx. Fruites i hortalisses en general i productes singulars com la magrana
mollar, el meló dels Carrissars o els dàtils frescs d’Elx.
Impulsar la producció de dàtil fresc d’Elx mitjançant la producció “in vitro” de varietats
selectes de palmeres locals a través de l’Institut Tecnològic de la Palmera.
Donar incentius als conreus en els horts de palmeres del Camp d’Elx com a
estratègia per la seua conservació.
Promocionar el turisme rural i paisatgístic com activitat complementària per als
agricultors del Camp d’Elx.
Acostar la ciutat al camp a través de l’execució i promoció de senders i rutes ciclistes
pel Camp d’Elx, el consum dels seus productes agrícoles i artesanals, restauració, etc.
A través també de la promoció dels valors patrimonials del Camp d’Elx i del seu
coneixement per part de la ciutadania.
Acostar el camp a la ciutat mitjançant la promoció del comerç i el consum dels
productes i serveis d’aquest; i fomentant el debat i la recerca de solucions per a les
problemàtiques específiques del Camp d’Elx.

Les platges, les dunes i els espais naturals protegits
El nostre és un dels escassos municipis a la Mediterrània europea, on encara se conserven
platges d’arenes daurades, lliures d’edificació i amb un sistema de dunes associades.
Dunes fixades, o dunes mòbils que, hui dia, encara són més difícils de trobar en les platges
d’arreu del món. Si això afegim que algunes d’estes platges i dunes formen part, o es troben en
les immediacions, d’espais protegits com el Clot de Galvany, les Salines de Santa Pola, el Lloc
d'Interès Comunitari (LIC) Illa de Tabarca o el LIC Dunes de Guardamar, podem concloure que
ens trobem en un dels escassos llocs paradisíacs que queden a la Mediterrània.
No ha estat fàcil preservar aquest patrimoni de la voracitat de la rajola. Els moviments
ciutadans que defensen la seua preservació, han hagut de lliurar dures batalles; i no sempre
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han aconseguit els seus objectius. Afortunadament, en la present legislatura s’ha aconseguit
ampliar el Paratge Natural Municipal del Clot de Galvany, fins a quasi doblar la superfície del
territori protegit; incloent-hi terrenys que se volien urbanitzar la legislatura anterior. També s’ha
aprovat esta legislatura el Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral
(PATIVEL) que protegeix els primers 2.000 m del litoral a partir de la línea del mar.
Amb tots aquests instruments legislatius a la nostra disposició, és hora ja de que des del nostre
municipi sapiguem posar en valor tot aquest patrimoni i fer-ne un ús sostenible; de manera que
puguem gaudir-ne sense comprometre els seus valors i la seua viabilitat. Per tot això des de
Compromís ens proposem les següents accions de govern.
●
●
●
●
●
●
●

●

Restauració de l’ecosistema dunar en les dunes fixades del Pinet i la Marina, en
col·laboració amb la Generalitat Valenciana.
Instar al l’Estat la restauració de l’ecosistema dunar en les dunes mòbils de l’Altet i la
marjal del Fondet de la Senieta.
Ordenar zones d’aparcament de vehicles fora de l’ecosistema dunar, tant a l’Altet
com a La Marina i El Pinet, de manera semblant a com s’ha fet al Carabassí i Arenals.
Ordenar també els accessos dels usuaris a les platges de La Marina, el Pinet i l’Altet,
de manera semblant a com s’ha fet al Carabassí i Arenals.
Establir una línia de transport col·lectiu, durant l’estiu, entre el nucli urbà de la Marina i
les platges del Pinet, la Marina i el Rebollo.
Tramitar davant la Generalitat Valenciana la declaració de Paratge Natural Municipal
del Pantà d’Elx, ja indicada en les actuacions en relació al riu Vinalopó.
Instar al Parc Natural del Fondo a la realització d’un aparcament per a vehicles en la
zona dels Carrissars per a facilitar l’accés al parc des del nostre municipi; i instar
igualment la continuïtat del circuit perifèric per a ciclistes i vianants en el nostre
terme municipal.
Fomentar el coneixement i el respecte pel nostre medi natural en l’ús que fem de les
platges, dunes, espais protegits, i el medi natural en general, a través de programes
d’educació ambiental, debats i certàmens.

Recuperació d’espais urbans i pacificació del trànsit
L’espai urbà ha experimentat grans canvis les darreres dècades en les que ha guanyat qualitat
en alguns aspectes, però també ha perdut qualitats importants en relació a les persones que
l’habiten. L’automòbil ha transformat profundament la ciutat, ocupant bona part de l’espai
disponible i introduint contaminants que han fet perdre qualitat a l’aire respirable, soroll,
inseguretat viària, entre d’altres. També ha redistribuït les activitats ciutadanes enviant cap a la
perifèria: centres de treball, centres comercials, col·legis, oci, etc.
Vivim però, temps de canvis profunds en l’activitat humana que requereixen repensar l’espai
urbà per adaptar-lo millor a les necessitats reals de les persones i a les noves demandes de
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mobilitat. També per atraure cap a l’interior de la trama urbana, activitats comercials i laborals
que havien estat desplaçades cap a la perifèria, o noves activitats sorgides en els nous temps.
Per tot això ens proposem portar a terme les accions de govern que segueixen.
●
●
●

●
●
●
●

●

●
●
●

●
●

Executar el Pla Centre consensuat amb els veïns i associacions de comerciants.
Peatonalització permanent de la Corredora.
Donar una solució al problema creat amb el Mercat Central integrat en el Pla Centre i
en la protecció del patrimoni cultural i arqueològic.
Realitzar plans de barri i dels nuclis urbans de les partides rurals, per a revisar
l’estat de les voreres amb l’objectiu de la reparació dels possibles desperfectes, avaluar
les possibilitats del seu eixamplament, la instal·lació de mobiliari urbà, la creació d’àrees
per a vianants amb finalitats comercials, recreatives, educatives, etc.
Seguir creant espais per a la conciliació ciutadana entre vianants i animals de
companyia.
Revisar les ordenances sobre locals comercials, guals, etc. per afavorir l’assentament
de l’activitat comercial i professional als barris i pedanies.
Fer una ordenança de mobilitat en la que s’afavavorisca als vianants i el transport
públic sobre les diferents modalitats de transport individual.
Reduir la velocitat dels automòbils a 30 km/h, excepte en les vies principals on serà
de 50 km/h, per a fer compatible el trànsit d’automòbils amb les bicicletes, patinets i
altres modalitats de transport.
Seguir millorant la xarxa del carril bici per tota la ciutat i amb connexions a les diferents
partides i centres d’interès com el Museu Escolar de Puçol, l'Alcúdia, els parcs naturals,
etc. Carril bici segregat des de l’avinguda de la Universitat fins a la rotonda del carrer
Barxell (Squash).
Seguir millorant i ampliant la xarxa de BiciElx.
Rebaixar al 33% el grau de discapacitat per a obtindre l’accés gratuït al bus.
Potenciar el bus a les pedanies i seguir millorant la xarxa del bus urbà per a donar un
millor servei a tot el municipi, connectant millor les partides, les urbanitzacions, el parc
empresarial, l’aeroport, etc. amb la ciutat.
Nova linea de bus (U) que connecte el centre de la ciutat amb l’estació d’autobusos, el
campus universitari I la zona del poliesportiu de Kelme.
Increment de les aportacions municipals i gestió davant la Diputació de majors dotacions
per al manteniment de camins, carreteres secundàries i vies públiques al casc urbà i
les partides rurals amb l’objectiu d’incrementar aquestes actuacions en un 50% en la
legislatura.

La reducció de l’empremta ecològica
La crisi ambiental que patim, i en particular la lluita front al canvi climàtic, ens obliga a canviar
dràsticament la nostra manera de produir, de viure i de consumir, per a fer-ho d’una
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manera més sostenible. És un repte sense precedents, en el que l’Administració Local ha de
participar, segons les seues competències, conjuntament amb la resta d’administracions.
Esta reducció de l’empremta ecològica és també un requisit indispensable per poder optar a
la candidatura a la capitalitat verda europea.
Per tot això, des de Compromís ens proposem les accions de govern que segueixen.
● Instal·lar el contenidor per a la recollida exclusiva de residus orgànics.
● Ampliar l’horari i la xarxa dels Punt Net amb noves instal·lacions al cementeri vell,
Altabix, l’Altet-Arenals i la Marina.
● Estudiar la viabilitat d’instal·lar panells fotovoltaics als edificis municipals per a
l’autoconsum elèctric i per a vendre l’excés de producció a la xarxa elèctrica.
● Realitzar campanyes d’educació ambiental sobre consum, reducció, reutilització i
reciclatge.

Benestar animal
Compromís per Elx vol aconseguir una ciutat en la qual tots i totes 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:
●
●
●

●

Treball de protecció animal i gestió de la protectora sense sacrificis.
Creació del Consell de Benestar Animal.
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.
Continuar ampliant les zones d’esplai caní.
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