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DECÀLEG DE COMPROMISOS AMB EL BON GOVERN 

El nostre compromís 

La ciutat d’Alacant necessita un Bon Govern. Estable i amb full de ruta. És bàsic 
e imprescindible per a millorar com a ciutat.  

Un Bon Govern que no ha estat possible consolidar-ho en este mandat. El fallit 
Govern plural progressista, del que se va eixir Compromís en novembre de 2017, 
no va aconseguir traduir la il·lusió i l’esperança del canvi en consolidar un Bon 
Govern. I calia fer-ho després de la ruïna democràtica, econòmica i social de 20 
anys de governs del PP. Calia estabilitzar un Govern del Canvi, tal i com ha 
passat en altres ciutats del nostre entorn i en el govern de la Generalitat 
Valenciana, el Govern del Botànic. Per això, i abans de res, demanem disculpes. 
De tot cor. 

Tanmateix després del “tripartit”, la cosa ha anat a pitjor. Primer amb el 
“minigovern” del PSOE, i més tard amb un “minigovern” del PP, deslegitimitat 
per haver accedit a l’Alcaldia amb la complicitat i participació del 
transfuguisme polític. 

Ens hem mogut en un mandat convuls, marcat pels embolics partidistes i pel 
soroll institucional. Una altra oportunitat perduda, i ja en portem massa 
perdudes, en la ciutat d’Alacant. Cal reconèixer que no s’ha avançat de forma 
nítida en la transformació que necessita Alacant. En definitiva, bona part dels 
reptes que assenyalàvem en el programa electoral de 2015 segueixen sent 
reptes vigents del futur de la ciutat. 

Tot i això seria injust dir que s’ha perdut totalment la legislatura. Hi ha coses 
positives a posar en valor. S’ha esvaït l’ombra de corrupció que tenallava la 
política alacantina. Hem sanejat de l’Ajuntament només en tres anys de govern 
d’esquerres, i amb això ens hem llevat la soga al coll del Pla d’Ajust Municipal i 
l’immens deute municipal de vora 170 milions, produït en bona part per 
l'existència de factures no pagades als proveïdors municipals que restaven als 
calaixos. 

Hem aconseguit un gran projecte de fort impacte econòmic per a transformar 
part de la trama urbana central de la ciutat, l’EDUSI-Las Cigarreras. Així mateix, 
la immensa majoria dels indicadors socioeconòmics de la ciutat han millorat, i 
com a dades importants podem destacar la baixada de la desocupació i les 
bones xifres del turisme, malgrat les amenaces del Brexit i el reviscolament 
d’altres destinacions turístiques de la Mediterrània.  
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A més, a més, s’ha obert les portes de l’Ajuntament a totes les veus, l’accent 
social ha estat protagonista dels pressupostos municipals; s’ha introduït en 
l’agenda municipal la igualtat de gènere o la memòria democràtica, hem 
guanyat moltes posicions en transparència municipal, hem millorat l’atenció 
ciutadana amb el servici del 010, s’ha encès una llum al final del túnel per a fer 
realitat en els pròxims anys el Parc Central (a hores d’ara bloquejat per la 
demagògia i deslleialtat del PP), i s’ha ampliat i pujat de qualitat l’oferta 
cultural de la ciutat, o s’han iniciat grans projectes com el Pla de Ciutat, el Pla 
d’Inclusió Social o la Capçalera d’Innovació, tots ells amb el segell de 
Compromís, que malauradament la feblesa dels minigoverns, i el sectarisme 
del PP, han paralitzat. 

I res de tot açò ha sigut gràcies a la dreta. Més bé al contrari. Ho hem de dir 
clarament. La dreta només ha tingut el mèrit d’arribar al govern, rodejada de 
circumstàncies tèrboles i irregulars, i trobar-se un Ajuntament sanejat i amb 
molts projectes a punt d’eixir a la llum que estan tapant la seua clamorosa 
manca d’iniciativa política, absència de full de ruta i incapacitat de projectar un 
govern que plantege respostes a la necessària transformació que necessita 
Alacant. Només devem apuntar com a iniciativa de govern, recolzada per 
Ciudadanos, aprovar una baixada d’impostos lineal, antisocial, que al remat 
només serveix per a que els que més tenen paguen menys. 

Siga com siga, no podem repetir els errors i cal, com a primer pas per a retornar 
l’esperança i la il·lusió de la majoria de les alacantines i alacantins, que 
marquem el nostre compromís. EL NOSTRE COMPROMÍS és amb els valors, els 
projectes i les propostes del BON GOVERN: la forma de governar determina els 
resultats del govern i aporta estabilitat i qualitat a la democràcia. 

 

Per a un Bon Govern necessitem: 

0. Un govern plural i progressista 

Per a somiar amb un Bon Govern a la ciutat cal mobilitzar-se, mostrar 
compromís cívic i unir voluntats per a tornar a guanyar la ciutat. Recuperar 
Alacant amb una majoria progressista. Per fer això hem de mostrar, des del 
pluralisme polític progressista, la voluntat i capacitat de d’entendre’ns, de 
diàleg i de bastir un projecte de ciutat compartit.  

Eixim a sumar, però també a liderar. Perquè ha quedat clarament demostrat en 
estos anys que Compromís és l’opció que amb més garanties pot liderar eixa 
entesa de govern progressista.  
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En les pròximes eleccions caldrà triar: o Govern progressista que puga alinear-
se amb les polítiques de transformació social del renovat Govern del Botànic o 
l’amenaça d’un tripartit de dretes, hereu de la corrupció, les retallades socials 
i la ruïna econòmica. Una triple aliança que compta amb l’extrema dreta com 
una de les seues potes imprescindibles. Una extrema dreta que sorgeix amb la 
voluntat d’imposar una ideologia populista que pretén, -amb propostes 
llunyanes dels valors democràtics- retallar drets civils i colpejar la convivència, 
amb un marcat caràcter masclista i autoritari. Un discurs demagògic que a colp 
de radicalisme simplista que tracta d’amagar el seu inexistent programa de 
gestió pública i de govern i la seua incapacitat de donar solucions als problemes 
de la gent. 

I per a guanyar, front al discurs de l’odi i la por, hem de mostrar un discurs 
d’esperança, un Bon Govern basat en compromisos clars per a millorar Alacant, 
per a garantir la igualtat i dignitat de totes les persones, i per a construir un 
horitzó per a la ciutat que ens permeta mirar amb un somriure el futur que hem 
de dissenyar i protagonitzar acompanyats de la ciutadania. I volem fer-ho amb 
tu, fer-ho junts els alacantins i les alacantines… per a ser #IMPARABLES. 

 

EL DECÀLEG DEL BON GOVERN 

Ací vos presentem el Decàleg de valors, el full de ruta, que ha de donar contingut 
a este govern plural i progressista que Compromís vol liderar des de la 
confiança ciutadana. 

1. Un govern amb full de ruta 

La pluralitat del Govern ha de convertir-se en un element enriquidor de la 
política, però no pot estar renyida amb comptar amb un full de ruta únic, amb 
objectius clars i situat en els termes del Pacte de Govern progressista amb el 
que Compromís pretén governar la ciutat a partir del 26 de maig. Cal aprendre 
dels errors de 2015 i fer les coses molt millor. Ara tenim l’experiència suficient 
per a fer-ho. Este full de ruta, que no pot ser absolutament rígid, haurà de ser 
avaluable i revisable en base a procediments acordats al llarg de tot el mandat 
2019-2023. 

Per això, caldrà un Pacte de Govern amb propostes i objectius realitzables, 
clars i un calendari d’execució realista, que pot estendre’s més enllà de l'abast 
de la legislatura. 

Caldrà acordar mecanismes i procediments d’avaluació interns del Pacte de 
Govern trimestrals i anuals, i ajudar-se de la realització de Trobades de Govern 
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(a imatge dels Seminaris del Botànic), per a afavorir la convivència i cohesió de 
l’equip de Govern i l’avaluació i actualització de les seues polítiques i 
compromisos plantejats amb transparència i rigor. 

 

2. Una ciutat feminista 

Les mobilitzacions del 8 de març dels últims anys han situat el feminisme en el 
centre del debat polític. Les reivindicacions sobre la igualtat de dones i hòmens 
i la fi de la violència de gènere han deixat de ser minoritàries per a convertir-se 
en un clam social que exigeix que la dimensió de gènere estigui present en el 
disseny de les polítiques i en la gestió dels serveis a la ciutadania. 

Compromís sempre ha estat sensible a la necessitat de lluitar contra les 
desigualtats entre dones i hòmens, i ara celebrem que el que era un corrent 
minoritari ocupe un lloc central, gràcies a la persistència i a la valentia del 
moviment feminista, també a la nostra ciutat. 

Però, encara que es va assumint amb naturalitat el discurs de la igualtat, la 
discriminació que encara pateixen les dones en molts àmbits no desapareixerà 
si els discursos no s'acompanyen de mesures concretes i decidides.  

En aquest sentit, cal apostar per la transversalitat de gènere com a estratègia 
que ha d'impregnar el Pla de Ciutat i la resta de Planes Estratègics que 
articulen el futur d'Alacant, amb una especial atenció en cinc àmbits decisius 
per avançar en la igualtat: 

Participació, dinamitzant el Consell Local d'Igualtat, perquè siga una veritable 
via de participació del moviment de dones i feminista en el disseny i el 
desenvolupament de les polítiques d'igualtat municipals. 

Formació, desenvolupant un ambiciós pla de formació dirigit al personal de 
l'Ajuntament que permeta a totes les àrees municipals elaborar els informes 
d'impacte de gènere que exigeix la Llei d'Igualtat, per conèixer l'impacte 
diferencial que les polítiques tenen en hòmens i dones i poder corregir-ho en 
tots els projectes i programes. 

Pacte estatal i autonòmic contra la violència de gènere i masclista, avançant en 
el compliment dels pactes contra la violència de gènere des de la 
responsabilitat municipal, reforçant els serveis socials especialitzats en el 
seguiment i l'atenció integral de les víctimes de violència de gènere. 

Ocupació: la transversalitat és imprescindible per abordar la dimensió 
estructural de la desigualtat de gènere, però no oblidem que segueixen sent 
necessàries polítiques d'acció positiva que acceleren l'accés de les dones a 
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determinats recursos i espais en els quals estan infrarepresentades. Per això, 
s’ha d’apostar per la promoció de polítiques d'ocupació específiques per a les 
dones. 

Paritat, promoguent que els òrgans de representació i consultius de 
l'Ajuntament responguin a la composició equilibrada que preveu Llei d'Igualtat 
Efectiva de Dones i Hòmens. 

I com a repte central d’esta transversalitat de les polítiques d’igualtat de gènere 
se situa aprovar en el pròxim mandat un Pacte Ciutadà contra la Violència de 
Gènere i a favor de la igualtat i l’Ordenança Municipal d’Igualtat de Gènere, que 
supose un compromís major de l'Ajuntament amb els principis i actuacions 
continguts en la legislació sobre Igualtat, i regule certes actuacions ciutadanes 
(publicitat en establiments comercials, actuacions en la via pública, etc.) i 
l'activitat municipal, en l'àmbit de les seues competències, amb especial 
atenció a la introducció de la perspectiva de gènere en la planificació 
urbanística -en les diverses tipologies de mobilitat i els mitjans que s'utilitzen 
per als desplaçaments i freqüències-, així com crear espais de convivència, 
espais comuns del veïnat, d'interrelació i d'usos quotidians, així com propiciar 
la multifuncionalitat dels espais públics, dels llocs comuns que atenguen a la 
diversitat de la societat i que afavorisquen la socialització. 

 

3. Planificació i coordinació municipal 

Sistematitzar la planificació en l’acció política i l’administració municipal 
suposa una veritable revolució en l’Ajuntament d’Alacant. No serà fàcil la seua 
instauració perquè necessita superar i trencar inèrcies i vicis, polítics i 
administratius, fortament arrelats. I caldrà inserir este procés en un necessari 
Pla de Modernització Municipal. Però fer-ho és imprescindible per a fer més 
eficient el servici públic, augmentar la capacitat d’executar pressupostos i 
modernitzar les formes de treballar. 

La planificació s’ha d’incorporar a la coordinació per a millorar la gestió 
municipal. Això significa superar l’atomització de la gestió des de cada 
regidoria, instal·lant mecanismes de coordinació i cooperació des de les 
diferents àrees municipals. Esta necessitat encara resulta més evident en el 
present i futur dels governs plurals. No fer-ho suposa un greu entrebanc en la 
construcció d’un projecte de govern seriós i estable i impedeix oferir un bon 
servici municipal a la ciutadania.  
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Per tant, la gestió planificada i coordinada deu convertir-se en el relat de 
capçalera del nou govern plural progressista que hem de construir amb l’impuls 
de la confiança ciutadana. 

Així mateix, i tal i com existeix en altres ajuntaments, és necessari avançar cap 
a la consolidació d’Àrees de Govern que agrupen diferents regidories. Estes 
àrees, que deuen comptar amb responsables tècnics solvents i acreditats, han 
de coordinar la tasca i els objectius de les regidories evitant la duplicació de 
funcions, i facilitant així el control i supervisió per part dels responsables 
polítics del dia a dia de l’administració i el desenvolupament dels projectes. 

I, òbviament, l’Ajuntament necessita superar les carències de personal per a 
millorar el servici que dóna a la ciutadania. Cal l’augment progressiu de la 
plantilla, especialment en àrees bàsiques com policia, bombers i acció social, 
així com definir la capacitat i els límits d’Alcaldia i vicealcaldies. 

 

4. Polítiques progressistes contra la dualitat urbana 

La lluita contra les desigualtats segueix sent la màxima prioritat de qualsevol 
govern digne de dir-se progressista. Ara com ara, la dualitat social conforma un 
model urbà altament preocupant per al present i futur d’Alacant, i esta dualitat 
expressada en el mapa de l’exclusió social s’estén com una taca d’oli per nous 
barris a la ciutat, i dibuixa la realitat de precarietat i inseguretat vital en la que 
viu vora un terç de la societat. 

Dirigir les polítiques públiques a equilibrar la ciutat, accentuant la inversió en 
els barris que presenten símptomes alarmants de degradació de l’espai urbà 
(envelliment i precari manteniment de la vivenda, desertificació comercial, 
problemes d’inseguretat i manteniment de l’espai públic…). 

De la mateixa manera, la lluita contra l’exclusió social ha de centrar-se en dos 
respostes complementàries i en que en els dos casos necessiten la màxima 
cooperació amb el decidit impuls de les polítiques socials del Govern del 
Botànic en la Generalitat Valenciana:  

Per un costat s’ha d’atendre l’emergència social, donant solucions àgils a la 
urgència en la que viuen moltes famílies. Per això, cal seguir amb la dinàmica 
d’augment de la despesa per a emergència social en els pressupostos 
municipals. 

De forma simultània cal bastir una estratègia a mitjà i llarg termini per a reduir 
les escletxes de la desigualtat social en la ciutat. La part central d’esta 
estratègia deu suposar el rescat del Pla d’Inclusió Social, a hores d’ara 
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paralitzat pel PP. Cal concloure la seua diagnosi, establir els seus òrgans de 
participació i cooperació amb entitats del tercer sector i implementar les seues 
línies d’actuació. 

També cal aprofitar la contractació pública, com ja impulsàrem quan 
Compromís portava la regidoria de Contractació, com a instrument d’inclusió 
social i polítiques ambientals. Hem d’aprofitar els avanços de la Llei en este 
sentit. Cal sistematitzar este compromís social en la contractació pública, i per 
això cal més formació al funcionariat, per a saber incorporar en els Plecs de 
Contractació compromisos vinculants en matèria d’inclusió laboral, igualtat de 
gènere i mesures mediambientals, aplicant la Llei de Responsabilitat Social. 

Les polítiques de vivienda, donada la gravetat de l’emergència habitacional 
d’Alacant, esdevenen un altre element central de les polítiques de cohesió i 
equilibri social. I això requereix la implicació econòmica de les administracions 
estatal i autonòmica. 

Així mateix, no podem entendre en el segle XXI un govern progressista que no 
situe de forma prioritària la radical defensa de les polítiques d’igualtat de 
gènere, que han d’esdevindre element identitari de la gestió municipal, 
integrant-se en totes les actuacions amb una vertadera vocació de 
transversalitat. La lluita contra la desigualtat no pot deslligar-se de la 
desigualtat que ve marcada pel gènere. Per això, és necessari que tots els 
estudis diagnòstics a realitzar, consideren la perspectiva de la desigualtat 
entre dones i hòmens, per a que les polítiques se dissenyen atenent a les 
especials circumstàncies que provoquen la feminització de la pobresa i 
l’exclusió.  

 

5. Un ajuntament que done un bon servici a la ciutadania 

La primera funció de l’Ajuntament és la de proporcionar un bon servici públic a 
la ciutadania. I això passa per millorar la qualitat de determinats servicis 
públics, així com l’agilització i simplificació de tràmits burocràtics, amb un pla 
de digitalització integral de l’administració. 

No podem permetre seguir consolidant com un senyal d’identitat la imatge de 
ciutat bruta i descuidada. Cal, tristament, recordar que la percepció de la 
neteja i el manteniment d’Alacant se troba a ulls de la ciutadania en l’últim lloc 
de l’Estat. I per això caldrà posar en marxa un Pacte per la Neteja, consensuat 
política i socialment, que marque l’estratègia per a canviar radicalment la 
percepció i la realitat sobre l’estat de la Ciutat. 
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En la pròxima legislatura s’han de renovar les grans concessions de la ciutat: 
Neteja i Transport Públic, i més enllà del model de gestió sobre el qual caldrà 
debatre i prendre una decisió en temps raonable, s’ha d’aconseguir una millora 
significativa, especialment en el cas de la neteja, sobre el servici que se presta.  

No podem aspirar a atraure projectes, inversions i turisme si no complim amb 
uns mínims basats en erigir-nos com una ciutat neta, ben cuidada, amable, ben 
connectada, segura i amb qualitat urbana i ambiental. 

I junt a la neteja hi ha dos qüestions, molt reclamades per la ciutadania, que 
representen reptes per al nou govern municipal: per un costat, multiplicar la 
fiscalització de fer complir les ordenances municipals en base a campanyes de 
conscienciació cívica clares i continuades, i el rigor en la sanció de les 
conductes incíviques i que danyen la convivència. Com a exemple on hi ha molta 
faena a dur a terme en este sentit, posarem el cas del Casc Històric i Centre 
Tradicional. Per altre, recuperar el model de policia de proximitat, “policia de 
barri”, com a sistema de provat èxit i que és demandat des de tots els barris de 
la ciutat. Això implica, però, un augment considerable dels efectius de la policia 
per a poder implementar-lo.       

 

6. Integritat, transparència i govern obert 

Cal consensuar políticament una Estratègia d’Integritat, Transparència i Bon 
Govern. La transparència i la gestió del “Open Data” ha esdevingut un actiu dels 
Bons Governs i imprescindible en la gestió pública, en que la forma de prendre 
decisions i executar-les és part essencial de la mateixa decisió. 

Resulta imprescindible ajudar-se de les noves tecnologies per a donar este salt 
qualitatiu com a administració eficient i transparent. Sens dubte, caldrà 
reformar i modernitzar la web municipal i el Portal de Transparència per a fer-
los més intuitius i comprensibles per a la ciutadania.  

L’esquema d’actuació en esta estratègia deu conformar un nou àmbit de 
polítiques publiques per tal de actuar com a mecanismes de prevenció i/o 
detecció de la corrupció, a partir d’identificar els efectes de la complexitat 
política i administrativa; contribuir a l’exercici de Drets Fonamentals i 
Ciutadania; afavorir la recuperació de la confiança ciutadana en la política 
democràtica; creació de mecanismes de rendiment de comptes anuals per part 
del Departament de Transparència, i del compliment municipal de la legislació 
valenciana i estatal. 
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Amb el tripartit s’ampliaren considerablement els continguts del Portal de 
Transparència, i s’incorporà als grups de l’oposició a la Mesa de Contractació 
per a millorar la fiscalització de la contractació major de l’Ajuntament. 

Malauradament, una vegada Compromís deixà el Govern Municipal, no s’ha 
avançat en esta matèria i s’han paralitzat tots els treballs que estaven en 
marxa, com ara l’aprovació d’una Ordenança Municipal de Transparència. 

No cal oblidar que la transparència és l’antídot més potent contra la corrupció, 
i que el fet de haver avançat en este sentit, juntament amb el canvi de govern 
de 2015, hi-han fet desaparèixer l’ombra de la corrupció que envoltava 
l’Ajuntament d’Alacant. 

I juntament amb això cal avançar, i molt, en Participació Ciutadana, una de les 
assignatures pendents de l’Ajuntament i de la ciutat. Ara com ara, a l’inici de la 
legislatura tenim una oportunitat en eixe sentit amb el procés de revisió del 
Reglament de Participació Ciutadana. De esta manera, cal promoure la 
“liberalització” de dades de l’administració i afavorir un impuls de la societat 
civil en la generació d’una Ciutat Intel·ligent, millor gestionada i més sostenible. 

Alacant deu expressar la seua identitat en base a compartir els valors alineats 
en els Objectius de Desenvolupament Sostenible, així com a identificar-se com 
una ciutat activa institucionalment en la defensa dels Drets Humans i la 
visibilitat de la diversitat, la defensa de la igualtat de gènere, i la condemna de 
la violència contra les dones, i la solidaritat com a valors a promoure 
institucionalment i integrar en el relat de ciutat. 

En este sentit, resulta una responsabilitat indefugible alinear els objectius de 
l’estratègica de ciutat, Alacant2030, amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. 

La labor institucional, espentada per l’arribada de l’esquerra a l’Ajuntament 
l’any 2015, deu augmentar-se i consolidar-se obrint l’agenda i el marc 
institucional a totes les entitats i les efemèrides que estiguen connectades 
amb els valors de defensa dels Drets Humans i la denúncia de les injustícies, 
invisibilitats i desigualtats. 

 

7. Un govern que lidere des de la cultura del diàleg, el pacte i 
l’acord 

El Govern municipal ha de ser conscient que cal governar per a tothom. I més 
encara si pretén liderar la ciutat, sense exclusions, ni sectarismes, i de que la 
cultura de Govern ha de ser la cultura del pacte i del consens. Per això, i com a 
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resposta a una de les grans carències de la governança en la ciutat, cal buscar 
aliances per a executar el programa de legislatura entre les institucions i la 
societat civil alacantina.  

Assumir eixe lideratge suposa l’acceptació de les posicions i reivindicacions de 
tothom, sempre que siguen legítimes i busquen millores col·lectives, així com 
entendre que l’hiperideologització de l’acció de govern resulta deslegitimadora 
si deixa fora altres visions o conviccions incloses en la pluralitat democràtica, i 
amb això s’exclou a diversos sectors de la societat que poden no sentir-se 
representants en l’acció política municipal. 

A més a més, liderar implica marcar un rumb, un full de ruta per al futur 
d’Alacant de caràcter transversal que estiga legitimitat per la participació 
ciutadana, l’aliança dels actors urbans estratègics i el consens polític; i l’ús dels 
instruments transversals i sectorials de debat ciutadà com el Consell Social de 
la Ciutat i els Consells Sectorials. 

Eixe lideratge s’ha d’implementar en fórmules cooperatives a nivell territorial. 
La capitalitat cal guanyar-se-la amb la defensa dels interessos i projectes 
comuns de l’àrea metropolitana i la cooperació lleial amb la ciutat d’Elx, i amb 
la resta de ciutats mitjanes meridionals del territori valencià, amb les que cal 
aprofundir relacions institucionals i buscar estratègies compartides que 
exercisquen de contrapès necessari a l’excessiva centralització d’interessos i 
recursos de l’àrea metropolitana de València. 

A més a més, cal exigir la incorporació de la resta d’administracions, 
especialment l’autonòmica, en l’estratègia i projectes de la ciutat, 
especialment en Alacant2030, el Pla d’Inclusió Social i l’EDUSI Las Cigarreras. 

En el projecte europeu de l’EDUSI hem de situar com a fites de la pròxima 
legislatura la transformació i posada en valor de nous espais a recuperar de 
l’antiga Fàbrica de Tabacs, amb la cooperació amb institucions com la 
Universitat d’Alacant, i la conversió de l’actual pàrquing de l’ADDA en un gran 
espai urbà al servici de la ciutadania i la permeabilitat entre els dos Castells de 
la ciutat, mitjançant d’un projecte en el que és necessari la cooperació de 
l’Ajuntament, la Diputació i la Generalitat. 

Este full de ruta del lideratge municipal passa per reprendre el Pla de Ciutat 
impulsat per Compromís, l’any 2016, amb la continuació dels treballs dels 
tècnics municipals, els processos participatius i la celebració al llarg de l’any 
2020 de la II Conferència Estratègica del pla de ciutat, que caldrà rebatejar en 
l’Estratègia Alacant2030. 
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La recuperació dels treballs del PGOU per a l’aprovació en l’any 2023 del nou 
Pla General Estructural, coordinat amb el PATAE (Pla d’Acció Territorial 
Alacant-Elx) i els objectius estratègics definits en el Pla de Ciutat.  

Un Pla General Estructural que aposte per un model de ciutat compacta, 
tanque ferides urbanes, compte amb un anell verd que limite l’expansió de la 
ciutat, i comence a dissenyar un nou paradigma urbanístic de la ciutat, amb un 
enfocament de gènere i una visió integradora de la diversitat de 
característiques i rols que desenvolupen les persones en l’entramat de la 
ciutat, amb l’aprovació al 2019 del Catàleg de Proteccions d’arquitectura i 
paisatge i iniciant l’execució del primer tram d’un projecte de Corredor Litoral 
que deu impregnar d’altres actuacions urbanístiques a la ciutat. 

Liderar també suposa definir l’agenda reivindicativa de la ciutat amb la 
vertebració d’un Pacte per Alacant, en el qual fixem l’agenda de reivindicacions 
davant les administracions central i autonòmica, amb projectes com el Parc 
Central, que deu començar a ser una realitat en la pròxima legislatura, 
l’exigència del soterrament del Parc de Vies i la construcció de l’Estació 
Intermodal, i la connexió ferroviària amb l’Aeroport a través de l’actualització 
de la variant de Torrellano per part de l’administració estatal, o la Via Verda 
paral·lela a la façana marítima alliberada amb el túnel de la Serra Grossa o la 
connexió entre l’estació del TRAM dels Estels i l’estació d’ADIF i la construcció 
dels tres Centres de Salut projectats (Platja de Sant Joan, Pau 2 i Garbinet), en 
l’àmbit autonòmic. 

Un pacte basat en el consens polític, i acompanyat del suport dels agents 
socials, econòmics i cívics de la ciutat que reivindique un Tracte Just amb 
Alacant i marque la via d’una reivindicació unitària per a superar l’oblit, 
marginació i tracte injust que hem rebut en les darreres dècades i que ha portat 
a l’eternització de la demanda de posada en marxa d’infraestructures vitals per 
a la ciutat.  

Este pacte deu tindre una visió més amplia dels límits del terme municipal de 
la capital alacantina, i liderar una estratègia de relació i coordinació de 
polítiques i reivindicacions supramunicipals en l’àmbit de l’àrea metropolitana, 
buscant la governança intermunicipal més enllà de la limitada prestació de 
servicis comuns de la Mancomunitat de Municipis de l’Alacantí, i apostar 
institucionalment per desenvolupar les oportunitats de posar en valor l’Àrea 
Funcional Alacant-Elx. 
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8. L’ajuntament com a motor econòmic d’Alacant 

L’Ajuntament ha d’exercir com a motor econòmic de la ciutat. Som el major 
actiu de la ciutat amb un pressupost superior als 250 milions anuals i vora 2300 
treballadores i treballadors. És de veres que la funció d’un Ajuntament no és la 
de crear ocupació, però ho podem fer de forma indirecta amb la planificació 
d’una potent política d’inversions i situant les bases d’una ciutat atractiva per 
a viure, invertir i fer turisme. 

A més a més, l’Ajuntament ha d’estar impulsant les oportunitats de futur, i no 
com ara que se troba ancorat en el fora de joc i l’ocurrència al respecte de 
l’espenta de l’economia digital i innovadora en la ciutat. Per a Compromís és 
clau aprofitar l’oportunitat de l’economia digital i traduir-la en un gran projecte, 
lligat a la innovació, la retenció i la captació del talent humà i inversor. Per això, 
i fixant-nos en l’experiència d’altres ciutats, cal desenvolupar el Consorci 
Alacant, Ciutat Digital amb la Generalitat Valenciana, la Universitat d’Alacant i 
la resta d’institucions i ecosistema empresarial digital que en l’entorn de l’Àrea 
Funcional Alacant Elx estan desenvolupant iniciatives lligades al 
desenvolupament de la innovació i l’Economia Digital. Districte Digital sols per 
a Alacant i Àrea Funcional: perquè serveix per a tornar a equilibrar el País 
Valencià i generar una identitat que modernitze la “marca ciutat”. 

Sens dubte, cal seguir cuidant els sectors econòmics que lideren el nostre 
model productiu i generen ocupació, i per eixe motiu és prioritari l’elaboració 
d’un Pla Estratègic de Turisme 2019-2023, coordinat des de la Universitat 
d’Alacant i amb la participació dels professionals del sector i amb l’Agència 
Valenciana de Turisme; la recerca de fons per a un Pla de Rehabilitació de la 
Vivenda emmarcat dins del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, que compte 
amb el suport econòmic de l’Estat i la Generalitat Valenciana, i desenvolupar 
diversos Plans de Reforma Interior urgents en els barris més degradats de la 
ciutat; modernitzar els Polígons Industrials, per a fer-los més atractius per a la 
captació d’empreses i inversions, tot aprofitant les ajudes que el Govern del 
Botànic està posant a disposició dels municipis; i consensuar amb 
l’associacionisme del comerç de proximitat un Pla de Dinamització Comercial 
2019-2023. 

 

9. Una ciutat verda i amable 

Alacant és una ciutat amb qualitat de vida, però devem augmentar la qualitat 
ambiental de l’espai públic i poder gaudir-la mitjançant noves pautes de 
mobilitat més sostenibles. Cal augmentar en quantitat i qualitat les zones 
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verdes de la ciutat, i reintroduir a les persones com a protagonistes de l’espai 
públic, a hores d’ara governat pel transport privat. 

El canvi climàtic és una de les majors amenaces globals del planeta, i cal 
actuar, també, de forma local, per a aturar la seua expansió. Cal instaurar 
mesures com ara una Estratègia Municipal de Canvi Climàtic 2020-2030, com 
a instrument que marque un full de ruta de la ciutat per a les pròximes dècades 
davant d’una de les majors amenaces del futur. 

Cal fer de la ciutat un espai amable dissenyat a la mesura de les persones, 
deixant enrere la planificació urbanística que només pensava en el transport 
privat. Per fer eixe canvi de paradigma caldrà afrontar l’actualització del Pla de 
Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i del Pla d’Infraestructures Ciclistes 
d’Alacant (PICA) amb planificació dels seus avanços i actuacions al llarg del 
mandat, així com avançar en els processos de vianalització del Centre 
Tradicional com a espais recuperats per a la ciutadania, i cuidant bé que això 
no faça augmentar els problemes de convivència en esta zona de la ciutat amb 
l’activitat de l’oci. 

 

10. Projectes que generen cultura, memòria i autoestima 

Un Bon Govern també pot generar la recuperació de l’autoestima de les 
alacantines i alacantins. Devem promoure la generació de cultura en sentit 
ample i la memòria com a fenòmens per a projectar-nos al futur i teixir la 
identitat de l’Alacant del segle XXI. En este sentit, els projectes de recuperació 
del patrimoni arquitectònic i ambiental, dotats de nous usos que aporten 
riquesa immaterial, són claus per a fer-nos arrelar en la nostra història 
col·lectiva 

S’ha millorat en estos anys l’oferta cultural de la ciutat, i la recuperació de les 
arts escèniques de la mà del Teatre Arniches i l’entrada de la Generalitat 
Valenciana en el Teatre Principal. Són dos grans notícies que ens ajuden a 
millorar la programació cultural. 

De cara al futur, els reptes passen per descentralitzar l’oferta cultural fent-la 
arribar als barris de la ciutat, millorar la coordinació de la política cultural de la 
ciutat i dels seus contenidors, i recuperar espais emblemàtics com el Cinema 
Ideal i l’antic Hospital del Rei, per a desenvolupar una dorsal cultural que vaja 
des del Teatre Principal fins al MARQ, passant per l’Ideal, l’ADDA i l’antiga 
Fàbrica de Tabacs. 
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També, per la seua visió metropolitana, i la conjunció d’elements de valor 
patrimonials i ambientals únics, el projecte de recuperació de les Torres de 
l’Horta i els seus camins ha d’estar com una de les fites a treballar en els 
pròxims anys. 

A més a més, cal seguir treballant en el camí, iniciat en 2015 i congelat amb 
l’arribada de la dreta al govern, de la continuació del projecte “Alacant, Ciutat 
de la Memòria”, tot buscant la col·laboració de l’Institut Valencià de la Memòria 
amb seu a la nostra ciutat, en base al coneixement i valorització del ric 
patrimoni d’Alacant lligat a la memòria democràtica, començant per la 
rehabilitació del Centre d’Interpretació i l’obertura de nous refugis, per la 
promoció del fi de la Guerra Civil a Alacant, com al gran fet de la història de la 
ciutat per a impulsar la iniciativa “Alacant Porta de l’Exili” com a dinamitzador 
cultural estable, i per la cessió de l’Estat i l’obertura al públic dels antics 
dipòsits de La Britànica com a elements de recuperació d’identitat i memòria 
democràtica. Aquests projectes ens deuen servir com un dels vectors de la 
projecció de la ciutat, també a nivell turístic. 

A més, cal activar la plena col·laboració amb la Casa del Mediterrani com a 
instrument per a desenvolupar la relació i posició d'Alacant amb els pobles de 
les dues vores de la Mediterrània. 
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1. CIUTAT AMB BON GOVERN 

Bon Govern 

Impulsar un Govern amb full de ruta, amb objectius clars i situat en els termes 
del Pacte de Govern progressista amb el que Compromís pretén governar la 
ciutat a partir del 26 de maig, avaluable i revisable en base a procediments 
acordats al llarg de tot el mandat 2019-2023. 

1) Establir un Pacte de Govern amb propostes i objectius realitzables, clars 
i amb un calendari d’execució realista, que pot estendre’s més enllà del 
que abaste la legislatura. 

2) Acordar mecanismes i procediments d’avaluació del Pacte de Govern 
trimestrals i anuals interns de l’equip de Govern i a través d’una Comissió 
de Seguiment del Pacte. 

3) Ajudar-se de la realització de Trobades Semestrals, a imatge dels 
Seminaris del Botànic, per a afavorir la convivència i cohesió de l’equip 
de Govern i l’avaluació i actualització de les seues polítiques, amb 
objectius transparents. 

 

Gestió municipal 

Sistematitzar la planificació en l’acció política i la coordinació de 
l’administració municipal per a fer més eficient el servici públic, augmentar la 
capacitat d’executar pressupostos i modernitzar les formes de treballar, 
apostant per la plena digitalització i prioritzant la transparència. 

4) Situar en l’àmbit del Pla de Ciutat un Pla de Modernització municipal a 
desenvolupar al llarg del pròxim mandat amb l’objectiu de millorar 
l’atenció ciutadana de l’administració local, acostar l’administració a la 
ciutadania amb una descentralització progressiva dels centres 
municipals d’informació i atenció ciutadana, i modernitzar i fer més 
senzill i transparent tot l’entramat burocràtic i administratiu, construint 
una adequada interfície entre ciutadania i òrgans polítics. 

5) Tal i com existeix en altres ajuntaments, és necessària l’agrupació de les 
diferents regidories en àrees de govern més amples (Coordinació- 
Econòmica-Social-Infraestructures-Sectorials-Ciutadania). Estes àrees 
deuen comptar amb responsables tècnics solvents i acreditats, que 
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incorporen la visió gerencial i s’encarreguen de coordinar la tasca i els 
objectius de les regidories evitant així la duplicació de funcions, i 
facilitant el control i supervisió per part dels responsables polítics del dia 
a dia de l’administració i el desenvolupament dels projectes. 

6) Actualitzar els estudis de necessitats de personal de la plantilla 
municipal, amb la informació que s’arreplegue de les diferents regidories 
de la corporació, i plantejar des d’eixa radiografia la recuperació 
progressiva del capital humà que necessita l’Ajuntament per a funcionar, 
especialment en àrees bàsiques com policia, bombers i acció social. 

7) Afavorir la cultura de cooperació de les diferents regidories en base a 
projectes transversals i la participació de la regidoria de Coordinació de 
Projectes com a element de supervisió i impuls d’esta cooperació. 

8) Paritat en els òrgans de representació i consultius de l'Ajuntament i un 
pla de formació municipal per a elaborar els informes d'impacte de 
gènere que preveu la Llei d'Igualtat Efectiva de Dones i Hòmens. 

 

Transparència, Integritat i Govern Obert  

Conformar un nou àmbit de polítiques publiques basades en la integritat, la 
transparència i el govern obert: 

9) Consensuar políticament una Estratègia d’Integritat, Transparència i 
Bon Govern amb l’ajuda d’experts, i impulsar una Ordenança de 
Transparència Municipal, paralitzada des de l’eixida de Compromís del 
Govern, que regule els drets de la ciutadania en matèria d’accés a la 
informació municipal i els deures de transparència del Govern Municipal 
i la institució. 

10) Un Govern alineat amb el Codi de Bon Govern aprovat pel Govern del 
Botànic. 

11) Reformar la web municipal per a fer-la més intuïtiva i comprensible per a 
la ciutadania.  

12) Modernització del Portal de Transparència Municipal, amb plans de 
visors pressupostaris, de la gestió urbanística i mediambiental… i que 
garantisca l’accés digital a la contractació menor, una de les 
assignatures pendents de la transparència municipal. 

13) Establir unes regles d’actuació en la contractació menor més rigoroses 
del que marca la Llei de Contractació. 
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14) Dinamitzar el Consell Local d'Igualtat, perquè siga una veritable via de 
participació del moviment de dones i feminista en el disseny i el 
desenvolupament de les polítiques d'igualtat municipals. 

15) Aprovar un Pacte Ciutadà contra la Violència de Gènere i a favor de la 
Igualtat i una Ordenança Municipal d’Igualtat de Gènere, que supose un 
compromís major de l'Ajuntament amb els principis i actuacions 
continguts en la legislació sobre Igualtat, i regule certes actuacions 
ciutadanes (publicitat en establiments comercials, actuacions en la via 
pública, etc.) i l'activitat municipal, en l'àmbit de les seues competències, 
amb especial atenció a la introducció de la perspectiva de gènere en la 
planificació urbanística, així com crear espais de convivència, espais 
comuns del veïnat, d'interrelació i d'usos quotidians, així com propiciar 
la multifuncionalitat dels espais públics, dels llocs comuns que 
atenguen a la diversitat de la societat i que afavorisquen la socialització. 

16) Modificar els criteris de concessió de subvencions, de forma que no es 
concedisca cap subvenció municipal a les entitats que exerceixen 
discriminació per raons de gènere/sexe, ni tampoc a persones físiques o 
jurídiques que administrativa o penalment hagen sigut sancionades per 
incórrer en discriminació per raó de sexe, fins que finalitze el període de 
sanció, així com augmentar la puntuació per actuacions de promoció de 
la igualtat de gènere.  

17) Actualització de les Cartes de Serveis de tots els centres gestors 
municipals, i acord per a sistematitzar la programació i objectius de cada 
regidoria. 

18) Desenvolupar una estratègia d’alliberament de dades municipals per al 
seu ús per la ciutadania i societat civil. 

19) Creació de mecanismes de rendiment de comptes anuals, per part del 
Departament de Transparència, i del compliment municipal de la 
legislació valenciana i estatal. 

20) Activació de la màxima participació en el procés actual de revisió del 
Reglament de Participació Ciutadana.  

21) Afavorir l’associacionisme i les pràctiques basades en noves formes de 
relació amb la societat i l’impuls tecnològic. 
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Lideratge municipal 

Potenciar i exercir el lideratge municipal, buscant aliances per a executar el 
programa de legislatura entre les institucions i la societat civil alacantina. 

22) Reprendre el Pla de Ciutat impulsat per Compromís l’any 2016, amb la 
continuació dels treballs dels tècnics municipals, els processos 
participatius i la celebració, al llarg de l’any 2020, de la II Conferència 
Estratègica del Pla de Ciutat, que caldrà rebatejar en l’Estratègia 
Alacant2030. 

23) Reprendre els treballs per a l’ aprovació en l’any 2023 del nou Pla General 
Estructural, coordinat amb el PATAE (Pla d’Acció Territorial Alacant-Elx) 
i els objectius estratègics definits en el Pla de Ciutat.  

24) Un Pla General Estructural que aposte per un model de ciutat compacta, 
tanque ferides urbanes, compte amb un anell verd que limite l’expansió 
de la ciutat, i comence a dissenyar un nou paradigma urbanístic de la 
ciutat, amb un enfocament de gènere i una visió integradora de la 
diversitat de característiques i rols que desenvolupen les persones en 
l’entramat de la ciutat, amb l’aprovació al 2019 del Catàleg de 
Proteccions d’arquitectura i paisatge i iniciant l’execució del primer tram 
d’un projecte de Corredor Litoral que deu impregnar d’altres actuacions 
urbanístiques a la ciutat. 

25) Liderar la vertebració d’un Pacte per Alacant, en el qual fixem l’agenda 
de reivindicacions davant les administracions central i autonòmica, amb 
projectes com el Parc Central, que deu començar a ser una realitat en la 
pròxima legislatura, l’exigència del soterrament del Parc de Vies i la 
construcció de l’Estació Intermodal, i la connexió ferroviària amb 
l’Aeroport a través de l’actualització de la variant de Torrellano, per part 
de l’administració estatal; o la Via Verda paral·lela a la façana marítima 
alliberada amb el túnel de la Serra Grossa, la connexió entre l’estació del 
TRAM dels Estels i l’estació d’ADIF i la construcció dels tres Centres de 
Salut projectats (Platja de Sant Joan, Pau 2 i Garbinet), en l’àmbit 
autonòmic. Este pacte deu tindre una visió que vagi més enllà dels límits 
del terme municipal de la capital alacantina. 

26) Impulsar una modernització de les bases de la participació ciutadana, 
des de la vinculació de les noves tecnologies a l’atenció i participació 
ciutadana. 

27) Promoure i impulsar una major implicació de la Universitat d’Alacant en 
el coneixement, anàlisi, diagnòstics i difusió de la realitat urbana de la 
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ciutat en totes les seues dimensions. Per això caldria obrir una “Càtedra 
de la Ciutat” amb eixos objectius.  

28) Situar el Consell Social de la Ciutat com un espai central de debat entorn 
dels grans projectes municipals, amb funcions clares i desenvolupament 
de grups de treball sectorials. 

29) Buscar aliances entre els actors rellevants, públics i privats de la ciutat 
per a afrontar els grans debats i projectes del futur d’Alacant. 

30) Liderar una estratègia de relació i coordinació de polítiques 
supramunicipals en l’àmbit de l’àrea metropolitana, buscant la 
governança intermunicipal més enllà de la limitada prestació de servicis 
comuns de la Mancomunitat de Municipis de l’Alacantí, i la implicació 
activa de l’Ajuntament d’Alacant en el Pla d’Acció Territorial de l’àrea 
funcional Alacant-Elx.  

31) Incorporació de la Generalitat Valenciana als grans Plans municipals.  

32) Promoure un relació activa, lleial i responsable amb el Port d’Alacant per 
a desconflictivitzar la seua històrica relació amb la ciutat, i fer 
compatible la viabilitat econòmica del Port amb una convivència més 
amable entre el recinte portuari i la ciutat d’Alacant. 

 

Hisenda  

La gestió econòmica duta a terme en la legislatura anterior, amb la participació 
de Compromís en el govern municipal, ha generat un nou escenari municipal de 
sanejament econòmic. Escenari que s'ha concretat en la superació de la 
situació de fallida tècnica de l'Ajuntament que van deixar els continus governs 
del PP, en l'eliminació de la situació d'Ajuntament intervingut pel Ministeri 
d'Hisenda, en uns comptes municipals sanejats amb un nivell d'endeutament 
baix i en l'existència d'un superàvit pressupostari molt rellevant. 

No obstant açò, la capacitat de gestió en l'últim mandat ha tingut en alguns 
moments nivells insuficients, per la qual cosa és necessari introduir 
mecanismes més àgils per a garantir l'execució pressupostària i els projectes 
municipals. Per això caldrà: 

33) Major capacitat de gestió, diferenciant clarament les funcions de govern 
i les corresponents a la Direcció i gestió dels assumptes municipals, i 
reservant als tècnics municipals les funcions de Direcció i gestió, 
potenciant les funcions en les diferents àrees d'activitat. 
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34) Impuls de la digitalització de totes les àrees de l'activitat municipal, amb 
l'objectiu d'aconseguir major transparència en els processos de gestió, 
possibilitant el seu control i seguiment en temps real, establint un model 
de relació del ciutadà amb l'administració sense necessitat de presència 
física. 

35) Publicació electrònica de les dades de gestió i liquidació pressupostària, 
incorporant indicadors de gestió, tant de l'ingrés i la despesa que 
permeten als ciutadans fer un seguiment real. 

36) Major participació ciutadana en l'elaboració dels pressupostos, elevant 
fins al 10% les inversions a decidir per les juntes de districte. 

37) Disseny dels pressupostos des d'una perspectiva de gènere per a 
garantir una redistribució de la despesa pública més equitatiu i per a 
fomentar el compromís de l'ajuntament en l'eradicació de les 
desigualtats de gènere. 

38) Alinear els procediments de contractació amb les polítiques socials 
destinades a rescatar persones: inclusió de clàusules socials en els 
criteris d'adjudicació dels contractes públics vinculades a fi del 
contracte, amb un pes suficient que puguen ser determinants per a 
l'adjudicació, i establiment de controls rigorosos en el compliment, 
durant l'execució del contracte, dels compromisos contractuals 
adquirits en matèria social. 

39) Generació de més ingressos mitjançant un posicionament institucional 
adequat i exigent davant d'altres administracions i òrgans polítics, 
reivindicant el pagament de les denominades “despeses impròpies” i a 
més demandant un finançament més just per al conjunt dels 
ajuntaments.  

40) Fiscalitat municipal progressiva amb atenció als sectors vulnerables, 
com ara dones, joves, famílies monoparentals o nombroses, persones en 
situació de vulnerabilitat o persones amb diversitat funcional. 

41) Fiscalitat amb una perspectiva mediambiental, bonificant els impostos 
en les actuacions dirigides a la rehabilitació energètica i aplicant 
recàrrecs a les actuacions que no respecten el medi ambient. 

 

Participació ciutadana 

42) Concloure el procés de revisió del Reglament de Participació Ciutadana, 
iniciat en el present mandat, seguint els criteris del reglament orgànic 
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tipus aprovat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies al 
juliol de 2018, i buscar l’assessorament de la xarxa Kaleidos, -de la que 
participa L’Ajuntament d’Alacant-, la qual coordina les polítiques de 
transformació de la participació en nombroses ciutats de l’Estat. 

43) Incorporar la participació ciutadana com a mètode habitual de 
l'elaboració de les polítiques públiques, apostant per un enfocament 
integral i transversal de la participació en el desenvolupament de l'acció 
política municipal.   

44) Transitar cap a un nou model, incorporant noves eines de participació, 
desenvolupant la participació digital. 

45) Creació d'una Escola Activa de Ciutadania amb l'objectiu de formar a 
entitats socials i ciutadans en els principis de govern obert i col·laboratiu 
i en la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en 
el municipi. 

46) Implantar una cultura de participació en l'organització municipal amb 
l'objectiu d'incrementar el coneixement dels problemes públics i 
augmentar la legitimitat i confiança en el govern local. 

47) Implantació de l'espai ciutadà “Alacant Participa”, amb informació 
actualitzada sobre les actuacions municipals i sobre la participació en la 
ciutat, consultes públiques, enquestes  deliberatives i fòrums de 
discussió virtuals 

48) Increment i desenvolupament dels pressupostos participatius,  alineats 
amb les línies estratègiques d'actuació d'Alacant i amb els ODS 
(Objectius de Desenvolupament Sostenible Agenda Europea 2030).  

49) Descentralització del SAIC (Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania), 
amb la creació d’oficines d’Atenció i Informació Ciutadana als districtes. 

50) Participació ciutadana en la planificació i disseny dels equipaments 
municipals de proximitat. 

51) Aprovació i posada en marxa d'un Pla Municipal de Voluntariat. 
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2. CIUTAT INCLUSIVA 

Durant anys la crisi del capital s'ha convertit en l'excusa perfecta perquè els 
governs de tall neoliberal difongueren la inviabilitat de dur a terme polítiques 
socials, pensament que ha suposat el desguarniment dels Serveis Públics de 
l'Estat del Benestar, la reducció de les prestacions socials i la pèrdua de 
l'estabilitat laboral. 

I, encara que el pensament neoliberal, amb l'ús de determinats indicadors 
macroeconòmics, afirme que la crisi ha finalitzat, oculta que el problema 
estructural de les desigualtats socials no solament s'ha consolidat, sinó que 
s'ha aprofundit alhora que s'han incrementat els sectors de població més 
desfavorits. 

Alacant no ha sigut aliena a aquest procés i a aquest resultat, aprofundint-se 
les desigualtats territorials en una ciutat que parteix d'un desenvolupament 
urbanístic desordenat, fora fins i tot del Pla General en algunes zones, i que 
concentra els pitjors nivells de renda en determinats barris i els millors en uns 
altres amb una gran distància entre ells. Aquesta dualitat territorial requereix 
l'abordatge de la inclusió també des d'una perspectiva territorial i comunitària. 

Des de Compromís proposem una acció institucional que faça de la nostra 
ciutat un espai compartit, que aprofundisca la solidaritat enfront de la 
desigualtat, que prioritze els recursos públics allà on siguen més necessaris, i 
no solament els més visibles. 

Aquestes propostes naixen amb la intenció de convertir Alacant en un ciutat 
capdavantera en la implantació d'un model social sostenible que combata la 
pobresa i que aborde explícitament l'exclusió social creant espais igualitaris on 
els col·lectius mes vulnerables isquen reforçats. 

Enfront de la realitat actual, des de Compromís apostem per una ciutat més 
amable, més compacta, més compartida, més viscuda, més solidària, més 
igualitària, una ciutat per a totes i tots  que s'enorgullisca de la seua diversitat, 
una ciutat més oberta al seu entorn. I per a açò la política municipal haurà de 
tenir com a objectiu millorar les condicions de vida de la ciutadania en general 
i combatre les desigualtats atallant en tant que sigui possible les causes 
estructurals de les mateixes. 

Com a punt de partida, Compromís es compromet plenament, i farà el necessari 
per a obtenir el compromís municipal amb l'Agenda 2030 per al 
Desenvolupament Sostenible. Agenda que té 17 objectius mundials, els quals 
es poden resumir en  erradicar la pobresa extrema, combatre la desigualtat i la 
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injustícia i solucionar el canvi climàtic; tot açò aplicat a les necessitats reals de 
la ciutat i a l'àmbit competencial municipal. 

 

Pla d’Inclusió Social 

En concordança amb la normativa de la Generalitat Valenciana en matèria 
d'Inclusió social, Serveis Socials, Igualtat en la Diversitat, Diversitat Funcional, 
Infància, etc. i especialment el Pla Valencià d'Inclusió Social de la Comunitat 
Valenciana, la Renda Valenciana d'Inclusió i la Llei de la Generalitat Valenciana 
de Serveis Socials Inclusius, que els transforma en un dret subjectiu i d'abast 
universal, plantegem com a primera mesura en l'àmbit social l'elaboració i 
implementació del Pla d'Inclusió Social Municipal. 

Entenem l'exclusió social com un procés que no solament s'ha de mesurar en 
termes de renda i consum, sinó que és multifactorial, diversa, pot ser parcial, 
és estructural i presenta un àmbit espacial. L'exclusió situa a les persones, 
grups i col·lectivitats fora dels àmbits econòmic, educatiu, sanitari, laboral, 
residencial, de participació i de drets socials. Té una dimensió econòmica, una 
altra social i una política. Per tant haurà de ser abordada des de tots aqueixos 
àmbits, no solament des de l'estricte marc dels Serveis Socials. 

El Pla haurà d'incloure actuacions coordinades en els diferents àmbits: Serveis 
Socials, Educació, Habitatge, Ocupació, Salut, Urbanisme... dels quals 
ressaltem tot seguit les grans línies d'actuació de manera esquemàtica, 
deixant les propostes dels principals projectes concrets sota l'epígraf de cada 
àmbit per a major claredat expositiva i a fi de no repetir: 

52) Modificació de l'enfocament per a l'abordatge de la desigualtat des del 
concepte d'exclusió i drets i no solament de pobresa, introduint al seu 
torn la perspectiva de gènere en el model conceptual, a través de la 
implementació de programes de sensibilització, difusió i formació 
destinats als diferents actors: professionals, voluntariat, sector 
empresarial... 

53) Coordinació permanent de les actuacions entre les diferents àrees 
municipals, els diferents sistemes de protecció social dependents de 
l'administració autonòmica, les entitats del tercer sector i els/les 
destinataris/as. 

54) Amb l'objectiu de promoure processos d'autonomia personal i d'inclusió 
social d'hòmens i dones, millorar l'operativitat de la xarxa municipal 



 

27 
 

 

d'Atenció primària optimitzant i incrementant els seus recursos tècnics i 
econòmics. 

55) Estructuració de mesures destinades a l'afavoriment de l'accés a 
l'ocupació dels sectors amb major dificultat atenent els handicap que 
suposen el gènere, l'origen nacional, la pertinença a la població gitana, la 
diversitat funcional, l'edat... 

56) Establiment de diferents mesures destinades a afavorir l'accés de la 
població a un habitatge digne donant resposta a les diferents situacions 
de precarietat o absència de solució habitacional. 

57) Fiscalitat municipal progressiva amb atenció als sectors més 
vulnerables, complementant amb una bossa d’ajudes per al pagament 
dels impostos. 

58) En l'àmbit educatiu, des del marc de les competències municipals, 
incrementar els programes i la necessària coordinació amb 
l'administració competent, a fi de contribuir a detectar, prevenir i reduir 
l'abandonament escolar i afavorir la reconducció al sistema educatiu, 
entre uns altres. 

59) Contribuir, al costat de l'administració competent, a afavorir l'accés al 
sistema públic sanitari dels sectors de població amb majors dificultats. 

60) Establir programes que acosten a la població més desfavorida a la 
cultura, a la informació, a les noves tecnologies... 

61) Si bé les actuacions a realitzar es dirigiran al conjunt de la població, 
determinats aspectes com el sexe, el gènere, l'orientació sexual, l'edat, 
la pertinença a una minoria ètnica, la diversitat funcional o l'origen 
nacional incideixen en una menor igualtat d'oportunitats, per la qual 
cosa el Pla haurà de contenir accions destinades a donar resposta a les 
seues necessitats específiques. 

62) La desigualtat té una clara dimensió territorial en un Alacant dual que 
necessita accions contundents que ajuden a superar els desequilibris i 
desigualtats territorials amb un abordatge integral ajustat a les 
necessitats concretes de cada àrea urbana. Així s'implementaran Plans 
Integrals territorials en la Zona Nord, específicament en el Barri del 
Carmen, Barri Miguel Hernández, Zona del Cementeri i Barri Ciutat 
d'Assís, tots ells en col·laboració amb altres administracions i establint 
amplis processos de participació ciutadana. A més, s’ha de revisar la 
declaració de zones o barris d’actuació preferent. 
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63) Sent un indicador de la vulnerabilitat territorial la deterioració de les 
edificacions i en concordança amb l'assenyalat respecte al dret a un 
habitatge digne, s'haurà d'establir un Pla d'Eradicació de l'Habitatge 
precari, necessàriament en col·laboració amb l'Administració 
Autonòmica i Estatal, si escau, i del veïnat afectat, que actue tant en 
l'habitatge públic com en el privat. 

64) Finalment, el Pla d'Inclusió haurà de contenir un apartat específic 
destinat al foment de la col·laboració i coresponsabilitat dels diferents 
agents socials en la seua construcció, execució i avaluació; d'entitats 
socials, ciutadanes o empresarials; i, per descomptat, de una estructura 
que potencie la participació social. 

 

Servicis Socials d’atenció primària 

Els Serveis Socials municipals, com a porta d'accés al sistema públic, han sigut 
els grans receptors de les demandes d'una població afectada per la crisi a la 
qual han hagut de donar resposta amb recursos insuficients. 

L'increment de la demanda, l'ampliació dels sectors socials en risc o en 
exclusió social i les noves normatives aprovades per la Generalitat Valenciana 
requereixen de certa adaptació dels Serveis Socials municipals, i en aquest 
sentit plantegem algunes propostes que no pretenen ser un catàleg exhaustiu, 
sinó línies d'actuació que resulten prioritàries: 

65) Millorar els nivells de cobertura de les prestacions i serveis dependents 
de l'Atenció Primària municipal per a les necessitats de la població. 

66) Continuar en la línia d'increment de la dotació pressupostària destinada 
a la cobertura de situacions d'emergència social. 

67) Adaptar els serveis i la gestió de les prestacions a l’establert en la Llei de 
la Generalitat Valenciana de Serveis Socials inclusius, entenent tals com 
un dret subjectiu. 

68) Establir procediments de gestió mes àgils en la tramitació de les 
prestacions socials. 

69) Incrementar la dotació de professionals dels Equips Socials de Base. 

70) Ampliar i consolidar els Serveis d'Atenció a Famílies i Infància (SEAFI). 

71) Establir noves eines innovadores i xarxes de col·laboració entre 
l'administració local i la iniciativa social, per a l'ampliació de l'atenció a 
persones dependents. 
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72) Dotar de professionals suficients els serveis municipals d'atenció a la 
dependència. 

73) Reforç dels serveis socials especialitzats en el seguiment i l'atenció 
integral de les víctimes de violència de gènere, en compliment dels 
Pactes estatal i autonòmic contra la violència de gènere i masclista. 

 

Dret a l’habitatge 

Causa i conseqüència de la crisi global de la ciutat és l'absència d'un 
planejament urbanístic que aporte rigor tècnic, imaginació col·lectiva, 
seguretat jurídica i que prenga en consideració les necessitats específiques de 
les dones degut que, històricament, el pensament teoritzat sobre la ciutat ha 
sigut produït per un col·lectiu molt reduït d'habitants de la mateixa, sent els 
homes actius laboralment els qui mes possibilitats han tingut de generar 
discurs i d'influir sobre la configuració dels espais urbans. Durant els últims 
anys la política d'habitatge d'Alacant s'ha basat en el saqueig de la ciutat, 
justificant un desenvolupament infinit en nom del progrés, entès únicament 
des del punt de vista economicista i neoliberal, deixant de costat a la 
ciutadania. 

Des de Compromís abordem la problemàtica de l'habitatge de la ciutat des d'un 
punt de vista social i progressista pel qual el centre del discurs i de les 
polítiques són les persones que viuen en la nostra ciutat, posant l'accent en 
l'accés a l'habitatge per a totes aqueixes persones incapaces de fer front a la 
política especulativa. Proposem una ciutat amb una nova ordenació urbana en 
la qual l'actor principal siga la ciutadania i no l'especulació immobiliària. 

74) Establir espais de coordinació estables amb la Conselleria d’Habitatge 
per a l'aplicació d’allò establert en la Llei de la Funció Social de 
l'Habitatge: habitatges socials,  criteris d'accés, llistat únic de 
sol·licitants, etc. 

75) Incrementar el patrimoni d'habitatges socials municipals amb lloguers 
accessibles establerts segons trams de renda. 

76) Ampliar el número d’habitatges per a dones víctimes de violència de 
gènere. 

77) Revisar i modificar els barems d'accés a l'habitatge social de propietat 
municipal des de la perspectiva de la noció d'exclusió social. 
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78) Incrementar els programes de suport i acompanyament social a les 
famílies que ho precisen en els processos de reallotjament en habitatge 
social. 

79) Optimitzar els recursos públics establerts en els Planes Estatals i 
Autonòmics per a la rehabilitació d'habitatges particulars, prevenint la 
deterioració de les edificacions i promovent la rehabilitació de les 
mateixes, amb dos grans línies d'actuació segons siguen les necessitats 
del veïnat: per a comunitats veïnals amb capacitat d'autonomia per a 
l'accés al suport econòmic públic, engegada d'un Servei d’informació i 
suport a la tramitació de les ajudes; per a comunitats veïnals establides 
en les zones vulnerables de la ciutat, engegada d'un Pla de Rehabilitació 
d'habitatge precari que incloga l'atenció social necessària segons la 
diversitat de situacions respecte a la propietat dels habitatges, a més de 
l'atenció als aspectes constructius. 

80) Increment dels Serveis d'Intermediació immobiliària incentivant i 
incrementant el mercat del lloguer d'habitatges buits. 

81) Coordinació i col·laboració, des de l'àmbit de la intervenció comunitària, 
amb l'Administració Autonòmica en els processos de rehabilitació del 
seu patrimoni d'habitatges socials. 

82) En els Planes parcials urbanístics i el futur PGOU, incrementar el 
percentatge exigit de construcció d'Habitatges protegits. 

 

Atenció a les persones sense llar 

La denominació de persona sense llar no solament fa referència a la manca 
d'un recurs habitacional, sinó que implica un profund desarrelament social i 
familiar i l'exclusió dels àmbits laboral, sanitari, educatiu-formatiu, etc. 
Aquestes característiques comunes no signifiquen que existisca un únic perfil 
de persones sense llar, sent aquest variat en funció de múltiples factors, 
característiques i problemàtica personal, inclosa la permanència estable en la 
ciutat o la itinerància.   

Partint d'aquesta idea, entenem que l'actuació municipal en l'atenció a les 
persones sense llar requereix de l'increment i diversificació dels recursos 
existents a fi de recolzar els processos d'autonomia personal i autogestió dels 
seus beneficiaris, ampliant els programes en funció de la varietat de perfils i 
necessitats existents i amb l'horitzó posat en l'obtenció de solucions 
habitacionals adaptades a cadascun d'ells, que afavorisquen la permanència i 
estabilitat en els allotjaments i faciliten els processos d'inserció social. 
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83) Ampliació del model Housing First per a persones que estan en situació 
de cronicitat. 

84) Implementació d'habitatges d'inclusió que garantisquen la permanència 
en l'habitatge després d'un procés d'intervenció social. 

85) Engegada d'un Centre de Baixa Exigència per a aquelles persones que no 
reuneixen els requisits del Centre d'Acolliment i Inserció, que permeta 
atendre també les possibles situacions d'emergència. 

86) Increment dels mitjans disponibles per a atendre les situacions 
d'emergència, tant en espais com en recursos tècnics i per tant 
econòmics. 

87) Ampliació del treball en Xarxa entre l'Ajuntament i les Entitats que 
treballen en l'atenció a Persones Sense Llar. 

88) Donar continuïtat al Programa de Recompte Nocturn de persones sense 
llar a fi de conèixer permanentment la situació del col·lectiu, informar-li 
dels recursos existents i poder establir les respostes institucionals 
necessàries, tot açò en col·laboració amb la iniciativa social. 

89) Increment del Servei Itinerant d'atenció al col·lectiu sense llar. 

 

Educació, eina d’igualtat 

Combatre la desigualtat social requereix, entre altres, potenciar la igualtat 
d'oportunitats en l'àmbit de l'educació formal. L'escola pot aprofundir les 
desigualtats o promoure la igualtat d'oportunitats establint mesures per a 
combatre el desavantatge social del qual parteixen alguns col·lectius. Amb 
aquest plantejament, des de Compromís apostem clarament per una escola 
pública de qualitat i inclusiva que, des de l'atenció a la diversitat de sexes, 
gèneres, orientació sexual, origen nacional , diversitat cultural, ètnia de 
pertinença i diversitat funcional, proporcione a l'alumnat les eines necessàries 
per al desenvolupament de les seues diferents facultats. 

La ciutat igualitària que pretenem necessita escoles que atenguen no solament 
als continguts curriculars i a les dificultats en l'aprenentatge, sinó a la 
cobertura de les necessitats bàsiques de l'alumnat, que faciliten l'accés a la 
practica d'activitats esportives, musicals, culturals...que promocionen la 
participació de les famílies en espais físics amb condicions adequades i 
correctament mantinguts. Tot açò en el marc d'una escola oberta a l'entorn 
comunitari en el qual està immersa.   
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Per a açò és necessària la coincidència d'objectius entre les administracions 
autonòmica i local, des dels seus àmbits competencials, i la coordinació 
estable entre ambdues, tant en els alts nivells orgànics com entre els diferents 
agents d'un territori. 

90) Impulsar la coordinació estable entre el sistema educatiu i la resta de 
sistemes de protecció social (Serveis Socials, Sanitat), establint 
protocols de col·laboració que dissenyen intervencions socioeducatives i 
sociosanitàries conjuntes per a l'atenció a l'alumnat de risc i les seues 
famílies. 

91) Incrementar el Programa municipal d'absentisme escolar incloent la 
mediació com un dels seus serveis i com a mesura de prevenció de 
l'abandó escolar i d'atenció al conflicte, amb especial atenció al pas dels 
centres de primària als de secundària. 

92) Reforçar les beques de menjador en els períodes vacacionals i impulsar, 
juntament amb la Conselleria d’Educació, els programes de reforç de 
l’alimentació infantil en els centres públics. 

93) Incrementar la xarxa municipal d'Escoles Infantils amb una nova 
construcció per a la pròxima legislatura. 

94) Revisió i adaptació del mapa escolar amb previsió de futur respecte al 
desenvolupament de la ciutat. 

95) Reforçar la conservació, manteniment i adequació dels centres 
d'educació infantil, primària i educació especial, participant en el 
programa Edificant, i instant a la Conselleria d’Educació a la retirada dels 
barracons i del fibrociment dels centres que ho necessiten. 

96) Dotar als Centres Públics de jocs infantils adaptats i en general 
assegurar l'accessibilitat d'aquests centres. 

97) Obrir els centres educatius als barris amb la planificació d'activitats 
dirigides a la comunitat i amb la col·laboració de l'entramat associatiu 
del seu entorn comunitari. 

98) Incrementar el suport a les AMPA, tant tècnicament com econòmica, 
especialment en les zones més vulnerables de la ciutat on existisquen 
dificultats per a la participació i organització de les mares i pares de 
l'alumnat i per a l'accés de l'alumnat a les activitats extraescolars. 

99) Estructurar un Programa per a portar els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible als Centres Escolars. 
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100) Desenvolupar tallers de prevenció de violència de gènere i de diversitat 
afectiu-sexual per a adolescents en els centres educatius, com a part de 
l'oferta municipal d'activitats complementàries. 

101) Obtenir el reconeixement de la UNESCO com a Ciutat de la Infància a 
través de l'aprofundiment del projecte “Alacant Ciutat Educadora”. 

102) Promoure la posada en marxa del Camí Escolar com a espai segur i amic. 

103) Una gran mancança de la ciutat d'Alacant i el seu model de futur és l'oblit 
permanent a la infància, les mares i els pares, així com no donar a 
conèixer els nostres propis senyals d'identitat com a ciutat. Proposem la 
creació d’una ludoteca pública on es desenvolupen activitats per a 
xiquetes i xiquets que tinguen com a temàtica bàsica la recuperació del 
nostre passat: construcció de fogueres, jocs de carrer, llegendes 
antigues, gastronomia alacantina, danses i música popular, dones i 
hòmens de la nostra història, fets històrics importants, paleontologia, 
arqueologia, etc. 

 

Joves, futur i present 

Els joves són el futur i el present de la nostra ciutat, amb les seves necessitats, 
expectatives, projectes, il·lusions i opinions. Les transformacions socials de les 
últimes dècades estan tenint una gran repercussió en les seues condicions de 
vida. Si bé l'edat no resulta un factor del tot unificador d'un sector de la 
població, ser jove suposa, a més de determinades necessitats en l'àmbit 
formatiu, cultural, d'oci, etc, tenir una sèrie de limitacions per a l'accés a una 
vida independent, és a dir, per a l'accés a una ocupació amb ingressos 
suficients o per a l'accés a l'habitatge... Des d'aquesta perspectiva es fa 
imprescindible portar a terme polítiques específiques que donen resposta a les 
necessitats de la joventut, atenent singularment les del sector juvenil amb 
majors dificultats per la concurrència d'altres factors que no solament tinguen 
a veure amb l'edat. Unes polítiques que col·laboren en les solucions als 
problemes reals. 

El treball amb el joves és un repte de ciutat i s’ha de fer de forma transversal 
des de les diferents àrees de l’Ajuntament, les entitats, altres administracions 
juvenils i que, a més, cal elaborar conjuntament amb ells. Cal també que des de 
l’acció municipal es reconega la capacitat transformadora de les polítiques de 
joventut i les situem com a prioritàries. 
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104) Elaboració del Pla de Joventut, com a eina de planificació estratègica de 
les polítiques de joventut, a través d’un procés participatiu que incorpore 
les propostes de diferents actors: tècnics de les àrees municipals 
implicades, professionals que treballen amb joves, grups polítics 
municipals i, sobre tot, la pròpia població jove. 

105) Augment de la dotació pressupostària i ampliació del ventall 
d’actuacions del Pla d’Ocupació Jove “Ocupa’t Alacant”, en coordinació 
amb el Pla de Joventut, que potencie la formació laboral, l'orientació 
laboral, l’increment dels serveis d'informació i promoció a 
l’emprenedoria jove, l'accés a la primera ocupació, la concurrència de 
l'administració local als plans autonòmics de promoció de l'ocupació 
juvenil, etc.  

106) Elaboració d'un pla integral destinat a joves, especialment famílies 
joves, en matèria d'habitatge, integrat dins del Pla de Joventut, que 
afavorisca l'accés a l'habitatge social 

107) Elaboració conjunta amb l'administració autonòmica d'un Pla per a la 
tornada dels i les joves d’Alacant. 

108) Impuls de la mobilitat interurbana, ampliant el bo 4-30 a tota la comarca 
i sense empadronament. 

109) Augment de les línies nocturnes de transport públic i ampliació dels 
horaris de les biblioteques públiques o centres de lectura de la xarxa 
municipal. Si bé són mesures que afecten a altres sectors de població, 
ho fan especialment a la població juvenil. 

110) Posada en marxa d'un sistema d'identificació de bicicletes, que no 
solament afecta a la població juvenil, però cal tindre en compte que els 
joves son el seu major usuari. 

111) Impuls de l’hotel d’associacions joves al carrer Labradores. 

112) Ampliació i diversificació de l'oferta formativa i d'oci del Centre 14, tant 
quant als continguts com pel que fa als espais en els quals es realitzen 
les activitats, procurant així una major accessibilitat a la joventut dels 
diferents barris de la ciutat. 

113) Millorar el conjunt de Serveis d'atenció i assessorament a la població 
juvenil. 

114) Promoure l'associacionisme juvenil i la participació social de la joventut 
en els diferents àmbits associatius veïnals, culturals, socials... 
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115) Acord amb la Universitat d'Alacant per a, de manera conjunta i amb el 
suport de la Generalitat Valenciana, introduir el món universitari en la 
ciutat: habitatges universitaris, biblioteca 24h, instal·lació d’alguna 
facultat o estudis en el casc urbà, així com dotar de majors espais a la 
important activitat que es desenvolupa en la Seu de la UA a Alacant. 

116) Promoure accions de reincorporació al sistema educatiu dels joves que 
hagen quedat fora del sistema per diferents raons: tallers formatius, 
informació de les diferents possibilitats de reincorporació, 
acompanyament si escau... 

117) Promoure activitats lúdiques i culturals en els IES com a oferta d'oci 
saludable per a la joventut dels barris on se situen. 

 

Els nostres majors 

Seguint el llegat de l'OMS i del document Active ageing: a policy framenwork, el 
nostre objectiu és disminuir el risc de la dependència, fomentar el 
desenvolupament de les persones majors i promoure la cohesió social de la 
ciutat, tot açò posant l'èmfasi en els drets de les persones majors, a través d'un 
procés d'optimització d'oportunitats en salut, participació social, seguretat a 
través de l'envelliment actiu i l'establiment de xarxes sociosanitàries i 
culturals. 

Des d'aquest plantejament proposem l'elaboració i implementació d'un Pla 
Municipal per a majors, dissenyat en col·laboració amb els seus destinataris, 
especialment del Consell Municipal de Majors i implementat i executat pel 
conjunt de les àrees de govern municipals, donada la transversalitat de la 
proposta.    

118) Realitzar accions de sensibilització i difusió del concepte d'Envelliment 
Actiu, destinades tant al conjunt de la població com a les persones 
majors. 

119) Efectuar accions d'informació i sensibilització destinades a les diferents 
àrees i departaments municipals sobre les peculiaritats de la població 
major i les seues necessitats, que faciliten posteriorment el 
desenvolupament d'accions conjuntes en el marc del Pla. 

120) Facilitar els mitjans necessaris perquè les persones grans puguen 
participar activament en accions comunitàries del municipi, com a 
ciutadania compromesa, activa i responsable que és; optimitzant alhora 
els equipaments municipals existents com a espais relacionals i de 
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trobada a través de l'organització d'activitats culturals, lúdiques o 
formatives que siguen atractives per al conjunt de la comunitat veïnal, 
tant joves com a majors, homes o dones, amb especial atenció a 
projectes intergeneracionals que reforcen el valor del coneixement i 
l'experiència dels majors. 

121) Ampliar l'oferta existent en els Centres Municipals de Majors d'accions 
lúdiques, esportives, culturals i formatives, ja que totes elles faciliten 
l’afrontament de l'envelliment amb major autonomia i qualitat de vida. 

122) Implementar un programa de formació en noves tecnologies i d'accés a 
l'administració electrònica que permeta a la població major manejar-se 
autònomament en l'accés als serveis públics, utilitzant tant per als 
períodes formatius com per a l'accés lliure els actuals equipaments 
municipals, amb ampliació dels mateixos en horaris i en aules. 

123) Engegada del Portal Integrat de Recursos i Serveis per a l'Envelliment 
Actiu i Actius Saludables que reunisca tota la informació existent. 

124) Establir línies efectives de detecció i prevenció de situacions de solitud 
no desitjada, aïllament social i pobresa de persones majors mitjançant 
programes d'acció social, de coordinació amb els Centres de Salut i de 
col·laboració amb la iniciativa social i el voluntariat. 

 

LGTBI+ 

La identitat de gènere o l'orientació sexual són encara factors que poden situar 
a les persones en risc d'exclusió social o d'exclusió dels àmbits familiar, social, 
econòmic i laboral.  

L’aprovació de la Llei Trans i la Llei LGTBI, promogudes per la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ha posat la Comunitat Valenciana a 
l’avantguarda dels drets civils dels persones LGTBI. Però, si bé la normativa 
legal valenciana ha avançat respecte als drets del col·lectiu LGTBI, segueix sent 
necessària tant la vigilància en el compliment de la legalitat vigent, com la 
sensibilització social, la lluita contra els prejudicis, la visibilització i 
normalització de la diversitat sexual, així com el suport institucional davant els 
problemes específics del col·lectiu, sempre des de la perspectiva dels drets 
humans i la inclusió en el conjunt social. Des de les institucions cal seguir 
treballant cap a la igualtat legal, social i de facto entre totes les persones. 
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125) Realització de campanyes d'informació, sensibilització i normalització 
social de l'homosexualitat, la transsexualitat, la bisexualitat i el respecte 
a la diversitat afectiu-sexual. 

126) Creació o ampliació, si escau, de seccions de llibres i vídeos que aborden 
la problemàtica LGTBI en les Biblioteques i Centres de Lectura 
municipals. 

127) Reconeixement institucional i celebració del Dia 17 de Maig com a dia 
internacional contra la LGTBfòbia. 

128) Promoció de canals de comunicació entre les associacions del sector i el 
conjunt de sectors socials (empresaris/àries, les ONG, Associacions 
Veïnals). 

129) Incorporació de les associacions LGTBI als diferents espais de 
participació ciutadana i específicament al Consell Social Municipal. 

130) Foment del turisme LGTBI, amb la col·laboració del teixit empresarial 
LGTBI de la ciutat. 

131) Formació del personal municipal per a la prevenció de la LGTBIfòbia, 
especialment a la plantilla de la Policia Local. 

132) Incorporació de la perspectiva de gènere, l’orientació sexual i la identitat 
de gènere en les polítiques de igualtat municipals.  

133) Promoure actuacions emmarcades en la Llei integral del reconeixement 
del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana. 

 

Poble gitano 

En un moment de crisi i canvi, les poblacions més desfavorides han sigut les 
que han suportat el major pes de les repercussions econòmiques dels últims 
anys. Per a la població gitana, amb un 75% de la seua gent en situació 
d'exclusió social, un 60% de xiquets i xiquetes que no acaben l'educació 
secundària obligatòria i amb un 43.3% de joves gitanes que no estudien ni 
treballen, són necessàries accions concretes per a pal·liar la profunda bretxa 
de desigualtat que els afecta. 

134) Pla de xoc, al costat de l'administració educativa, per a combatre el 
fracàs escolar engegant mesurades d'orientació, de suport i de reforç 
educatiu adaptades a les necessitats de l'alumnat gitano per a assegurar 
que acaben almenys l'educació obligatòria. 



 

38 
 

 

135) Inclusió en els programes de formació i acompanyament cap a l'ocupació 
adaptats als grups més desfavorits i allunyats del mercat laboral, com la 
població gitana. 

136) Inclusió en programes formatius que incentiven la reincorporació a 
l'educació reglada. 

137) Assegurar que el Pla d'Eradicació de l'habitatge precari assenyalat com 
a proposta per a tota la ciutat, aconsegueix el seu objectiu a les zones de 
major concentració de població gitana, establint accions que permeten 
solucions estables que combinen les mesures de reallotjament, si escau, 
amb altres d'acompanyament i suport social. 

138) Assegurar la inclusió de la infància gitana en les mesures adoptades per 
a abordar la pobresa infantil. 

139) Desenvolupament d'accions de sensibilització, dirigides al conjunt de la 
ciutadania, per a combatre la imatge social negativa de la comunitat 
gitana. 

140) Reconeixement institucional de la comunitat gitana celebrant el 8 d'Abril 
com a Dia Internacional del Poble Gitano i posant en valor la seua història 
i la seua cultura. 

141) Actuacions dirigides a garantir la igualtat d'oportunitats de les dones 
gitanes, especialment d'aquelles en situació de major vulnerabilitat, 
promovent mesurades per al seu desenvolupament social, personal i 
laboral. 

 

Diversitat funcional 

L'existència de diverses capacitats no pot ser un impediment perquè totes les 
persones puguen desenvolupar-se en igualtat de condicions i oportunitats. 
D'igual manera l'atenció a les persones amb mobilitat reduïda, sordes, cegues, 
amb diferents capacitats intel·lectuals etc, no pot fer-se des d'una mirada de 
condescendència, sinó des del reconeixement del seu dret a la plena 
participació social. 

Des de Compromís defensem que l'administració pública ha de garantir l'accés 
de les persones amb diversitat funcional a tots els sistemes de protecció social, 
a l'educació en tots els nivells, a la cultura, a l'ocupació, a la participació en la 
vida social i política. Per tant, des de cada nivell competencial administratiu 
s'hauran de posar les mesures necessàries per a fer efectiu aquest dret. 
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142) Fer accessibles els equipaments públics municipals (administratius, 
Centres Escolars, Centres Socials i/o Comunitaris, Centres Juvenils, de 
Majors...) per a les persones amb mobilitat reduïda. 

143) Habilitar una línia de comunicació per a que les persones amb diversitat 
funcional puguen comunicar a l’ajuntament les deficiències que 
detecten a la ciutat. 

144) Posar les mesures necessàries perquè en els serveis municipals 
d'atenció a la ciutadania es garantisca l'atenció a les persones sordes i 
garantir que en tots els actes institucionals municipals existisca 
traducció en llenguatge de signes. 

145) En les licitacions per a la contractació pública, ampliar les clàusules 
socials i prioritzar, quan siga possible, als Centres Especials d'Ocupació. 

146) Instal·lar jocs infantils adaptats en els parcs de la ciutat i en els patis 
dels col·legis públics, i assegurar la participació de la població infantil 
amb diversitat funcional en les activitats municipals destinades al seu 
sector d'edat: activitats en parcs, contacontes, centres juvenils... posant 
les mesures físiques i de suport professional necessàries. 

147) Instar a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives a augmentar la 
dotació de serveis i infraestructures, com ara un centre ocupacional, un 
centre de desenvolupament infantil i atenció temprana i una vivenda 
tutelada 

148) Promoure les activitats d'esport adaptat. 

149) Garantir que en les Biblioteques i Centres de Lectura municipals 
existisca una secció de llibres en sistema Braille. 

150) Estudi dels elements urbans i paisatgístics, per tal de detectar 
deficiències d’accessibilitat i millorar-les, de forma que puga ser també 
un reclam turístic. 

 

Alacant, ciutat acollidora 

Més enllà de la distinció entre la condició de persona immigrant o refugiada, hi 
ha un denominador comú de tots elles: es tracta de persones que s'han vist 
obligades a abandonar la seua llar a la recerca d'una vida millor. Les raons dels 
uns i els altres són diverses: d'índole econòmic, per intentar continuar els seus 
estudis, religioses, per pobresa extrema, per a escapar dels abusos contra els 
drets humans, dels conflictes armats, etc. 
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Alacant és una ciutat d'acollida per a persones de diferents orígens nacionals, 
una realitat que a voltes és viscuda com una amenaça per part d'alguns sectors 
de la població autòctona, imbuïda per prejudicis i creences que es potencien 
des d'algunes tribunes. Serà, per tant, fonamental que, a més de l'atenció a les 
necessitats d'informació, assessorament, accés als serveis públics en general, 
etc., ajuntem actuacions dirigides al conjunt de la població, inclòs el personal 
dels serveis públics, tendents a modificar i deconstruir aquests prejudicis i 
creences. 

Entenem que l'actuació social i institucional amb les persones migrades ha de 
basar-se en la defensa dels drets humans, ser transversal i desenvolupar-se 
en l'àmbit comunitari, afavorint el coneixement entre el nou i vell veïnat i la 
cohesió social. 

151) Ampliació dels serveis de l'Oficina d'Informació a les persones migrades 
(PANGEA), tant respecte a la informació, acolliment, assessorament 
jurídic, servei de traducció, etc., com respecte a les activitats grupals i 
formatives, facilitant l'accés als recursos socials, educatius, sanitaris i 
laborals. 

152) Manteniment dels serveis destinats a la realització d'informes 
d'arrelament i informes d'adequació de l'habitatge per a reagrupació 
familiar. 

153) Organització de programes d'informació i sensibilització sobre les 
migracions destinats al personal dels serveis públics municipals. 

154) Suport al moviment associatiu de les persones migrades i promoció 
d'activitats ciutadanes comunitàries que siguen lloc de trobada i 
coneixement de les diverses cultures. 

155) Exercir una voluntat proactiva com a Ciutat Acollidora de persones 
refugiades. 

156) Col·laborar en la implementació de recursos destinats a les persones 
refugiades mentres esperen la primera entrevista amb els cossos de 
seguretat de l'Estat. 

157) Col·laborar en la generació d'espais d'acolliment. 

158) Promoure una xarxa de recursos públic-privats per a les persones 
refugiades. 
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Alacant, ciutat solidària 

La persistència de la pobresa i desigualtat en el món d'avui segueix sent 
injustificable, amb 1.300 milions de persones empobrides en el món sense a 
penes ingressos, accés a l'aigua potable, aliments suficients o electricitat. 

Alacant, com a ciutat multicultural i solidària, enten que la cooperació al 
desenvolupament és una peça fonamental per a construir nexes d'unió tant 
amb els habitants de la ciutat, com amb les diverses parts del món. És per açò 
que des de Compromís entenem que la cooperació internacional per al 
desenvolupament ha de ser assumida pel govern municipal com una política 
pública estable, dotada de recursos tècnics i econòmics suficients, garantint 
una política de cooperació internacional transformadora que enfortisca el teixit 
social a mitjà i llarg termini. 

159) Establir un calendari de compromisos pressupostaris explícit, clar, 
estable i realista que avance en el compliment de l'Objectiu 17.2 de 
Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de l'ONU, pel qual es 
comprometa almenys el 0,20% del pressupost consolidat de 
l'Ajuntament d'Alacant l'any 2020, i el 0,4% al final de la pròxima 
legislatura l'any 2023, i permeta aconseguir progressivament el 0,7% del 
pressupost consolidat abans de l'any 2030, tal com marca l'Agenda de 
les Nacions Unides. 

160) Promoure una Setmana de la Cooperació amb l'objectiu de fer visible i 
donar a conèixer les Entitats i els Projectes que es desenvolupen en 
l'àmbit de la Cooperació Internacional. 

161) Propiciar en la Intervenció municipal un canvi en la forma de justificació 
i pagament de les subvencions, actualment en dues fases del 75% i el 
25% a la total justificació, perquè s'abonen en percentatges del 85% i 
15%. 

162) Dotar de personal suficient el Departament Municipal de Cooperació al 
Desenvolupament. 

163) Reforma i actualització del Reglament del Consell Local de Cooperació 
amb definició d'àrees i accions prioritàries. 

164) Participació en el Fòrum Valencià de Cooperació. 

165) Majors compromisos amb les convocatòries del Comitè Permanent 
d’Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana (CAHE) en situacions 
d'emergència. 
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166) Alineament de l'actuació municipal en aquest àmbit amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible. 

167) Implementar projectes per a l'educació en ciutadania global, solidaritat i 
cooperació. 
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3. CIUTAT AMABLE I SOSTENIBLE  

El canvi climàtic constitueix la major amenaça mediambiental a la qual 
s'enfronta la humanitat. La lluita front el canvi climàtic és una labor que, 
perquè siga eficaç, ha de començar des dels ciutadans fins a les actuacions a 
nivell global. 

Entenem la transició ecològica protagonitzada des dels municipis com la 
posada en valor d’un full de ruta que englobe tots els elements de la 
sostenibilitat, amb la finalitat de reafirmar el compromís amb les persones, la 
transparència, la participació de la ciutadania i la preocupació pel medi 
ambient en interès del bé comú, l’ús d’energia d’origen renovable i sostenible i 
el foment d’una cultura fonamentada en l’economia circular. 

L'Ajuntament, com a administració mes propera als ciutadans, té un paper de 
primordial importància en aquesta lluita i s’ha d'esforçar a fomentar la 
participació en tots els seus organismes, desenvolupar programes de 
sensibilització en els diferents sectors i realitzar campanyes de comunicació 
que promoguen la consciència ciutadana i la sostenibilitat. 

Per a convertir Alacant en una ciutat amable i sostenible, proposem mesures 
en mobilitat sostenible, amb un seguiment de l'eficàcia de les mesures 
proposades, fent els habitatges més confortables i sostenibles, feminitzant 
l'urbanisme per a que en els nous desenvolupaments es compte amb la 
perspectiva de gènere, i canviant el paradigma energètic de la ciutat amb l’ús 
d'energies renovables per a disminuir la nostra petjada energètica. 

En un escenari mundial de canvi climàtic, i seguint les línies internacionals i 
europees de descarbonització de les societats, es fa necessari actuar sobre els 
aspectes assolibles des del nivell local: energia, mobilitat i urbanisme. 

 

Impuls social per a la protecció del medi ambient 

La lluita contra el canvi climàtic només pot ser efectiva des de la participació 
real de tots els sectors de la societat. L’Ajuntament ha de promoure, doncs, una 
governança transparent i participativa basada en el consens social i polític que 
garantisca la continuïtat de les estratègies urbanes del canvi de model 
energètic i la transició cap a una economia baixa en carboni, entenent que 
aquesta s’ha d’abordar amb la participació i informació de la ciutadania, de 
manera transversal, coordinada i amb una planificació a llarg termini, integrant 
totes les àrees municipals. 



 

44 
 

 

168) Perseverar en el Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia, 
aprofitar els instruments de mitigació del canvi climàtic que ens aporta, 

169) Creació d’un Fòrum Ciutadà de la Sostenibilitat. 

170) Establiment d’una xarxa d’indicadors per a l’avaluació de les polítiques 
municipals. 

171) Integració de la ciutat en la Xarxa Espanyola per la Sostenibilitat. 

172) Finalitzar i equipar l’Observatori del Medi Ambient com a seu del Fòrum 
Ciutadà de la Sostenibilitat i hotel d’associacions mediambientals. 

 

Energies netes i estalvi energètic 

La solució energètica sostenible davant la realitat del canvi climàtic es basa en 
l'estalvi i l'eficiència energètica i les energies renovables, amb l’objectiu de 
descarbonitzar els nostres sistemes d’energia, substituint l’economia basada 
en energies fòssils i promovent l’autosuficiència energètica dels municipis, 
incrementant l’eficiència energètica, reduint el consum, contractant i fent 
concursos públics de subministrament d'energia elèctrica amb 
comercialitzadores que faciliten energia sostenible, premiant en els concursos 
públics a aquelles que siguen útils per a una transició energètica 
descentralitzada, i impulsant la rehabilitació energètica d’edificis i habitatges. 

173) Elaboració d’una Estratègia Municipal de Canvi Climàtic 2020-2030, com 
a full de ruta contra el canvi climàtic, per la sostenibilitat i la 
descarbonització de l’economia del municipi. 

174) Quantificació de les emissions de CO2, segons fonts i pol·lució, per a 
orientar les polítiques ambientals de la ciutat. Esta deu ser una de les 
funcions de l’Observatori de Medi Ambient, que deu estar plenament 
operatiu en el pròxim mandat. 

175) Mesures d'estalvi energètic, com una auditoria energètica de totes les 
dependències municipals i actuar en una actualització dels consums, 
instal·lant enllumenat led, actualitzant els sistemes de producció 
d'aigua calenta sanitària i els equips de calefacció i aire condicionat. En 
una primera fase s’actuarà en aquelles dependències que sumeixen el 
50% del consum total, i en la segona fase es completarien la resta de les 
dependències. 

176) Mesures d'eficiència energètica, com ara finalitzar la instal·lació 
d'enllumenat públic amb tecnologia led. 
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177) Mesures d'accés a les energies renovables: instal·lació de panells solars 
en les dependències municipals que ho permeten; convertir gradualment 
la flota de vehicles municipals a elèctrics, o, almenys, híbrids 
endollables, la recàrrega dels quals es farà mitjançant panells solars a 
instal·lar en els parcs i tallers municipals; instal·lar punts de càrrega en 
punts estratègics de la ciutat, especialment en els aparcaments 
dissuasius. 

 

Aigua i zones verdes 

L'accés a l'aigua potable i al sanejament és un dret humà fonamental inclòs en 
la Carta dels Drets Humans de Nacions Unides, la qual cosa implica que cap 
persona pot ser privada de l’accés a l’aigua potable per impagament.  

El canvi climàtic ha fet que les precipitacions en la nostra ciutat siguen cada 
vegada mes escasses. Volem que l'aprofitament siga total, per la qual cosa s’ha 
de garantir l’us urbà al mateix temps que s’adopten mesures de reducció del 
consum amb majors taxes d’eficiència, disminució de pèrdues i ús responsable.  

La gestió de l'aigua a Alacant correspon a l’empresa mixta municipalitzada 
Aguas de Alicante. L'Ajuntament d'Alacant, com a soci de l’empresa i present al 
seu consell d'administració pot, des d'aquest òrgan, participar en les decisions 
que redunden en la millora de la vida de la ciutadania. 

178) Mesures d'estalvi d'aigua, com ara ampliar a tota la ciutat la xarxa 
d'aigua depurada per a reg i aigualeig dels carrers, crear una unitat 
específica de revisió i reparació d’instal·lacions de reg i continuar 
treballant en la millora i reposició de la xarxa d'aigua potable, per a 
minimitzar les pèrdues. 

179) Intensificar les campanyes que optimitzen el consum i la formació als 
col·legis per a crear una cultura de l'estalvi d'aigua. 

180) Supervisar i assegurar el compliment del conveni per a la gestió de les 
ajudes  del fons social de Aguas de Alicante.  

181) Executar les obres de millora de l’estació de bombeig d’aigües residuals 
de San Gabriel, segons el projecte presentat per Aguas Municipalizadas 
de Alicante, per a evitar els desbordaments en el punt del col·lector del 
carrer Panamà. 

182) Continuar la reivindicació a l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües 
Residuals (EPSAR) per al finançament de l’emissari submarí de Sant 
Gabriel i per a la depuradora de Rincón de León. 
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183) Eliminació d’espècies invasores en parcs i jardins, substituint-les per 
espècies autòctones.  

184) Ampliar el catàleg de proteccions d’arbres i arbustos monumentals i 
singulars. 

185) Lluitar contra les plagues mitjançant mesures que no impliquen l’ús de 
productes químics, amb prohibició expressa de la utilització de glifosat. 

 

Urbanisme sostenible i espai urbà 

Alacant ha de ser una ciutat que cuide a la seua ciutadania i en la que la 
ciutadania cuide a la seua ciutat. Les ciutats són ecosistemes complexos, 
polièdrics, on tot està interrelacionat quan es va a l'arrel dels problemes. 
Alacant, com a tantes ciutats a Espanya, ha crescut de manera descontrolada, 
sense un pla i, en certa forma, d'esquena a la majoria del seu veïnat i del seus 
col·lectius. 

Alacant és una ciutat policèntrica on existeixen diversos “centres” molt 
diferenciats, illes amb diferències econòmiques, socials, de seguretat, o 
d'equipaments, entre altres coses. La situació de partida és que la ciutat s'ha 
construït entorn d'una estructura social que no ha tingut en compte a molts 
col·lectius socials. 

El model de ciutat que volem és una ciutat compacta, amable amb la 
ciutadania, on l'espai públic siga compartit per tots i el vehicle privat passe a 
ser un sistema de transport minoritari. Ens enfrontem al repte de salvar 
aquestes barreres, tant les visibles com les invisibles, de reduir aqueixes 
desigualtats que es converteixen en abismes que aïllen als diferents col·lectius 
i veïnats. Les decisions s'han de prendre incloent a la totalitat de la ciutadania.  

El compromís que adquirim és revertir aquesta situació mitjançant unes 
mesures que reflectim en el nostre programa. 

186) Aprovació en 2019 del Catàleg de Proteccions d’arquitectura i paisatge. 

187) Pla quatriennal per la finalització del Corredor Litoral d'Alacant en una 
legislatura  i iniciar l’execució del primer tram en 2019. 

188) Recuperació dels treballs per a l’aprovació en 2023 del nou Pla General 
Estructural, apostant per un model de ciutat compacta, que compte amb 
un anell verd que limite l’expansió de la ciutat, i amb un enfocament de 
gènere, tot coordinat amb el Pla d’Acció Territorial Alacant-Elx (PATAE).  
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189) Introduir la perspectiva de gènere en la planificació urbanística, crear 
espais de convivència, espais comuns del veïnat, d'interrelació i d'usos 
quotidians, així com propiciar la multifuncionalitat dels espais públics, 
dels llocs comuns que atenguen a la diversitat de la societat i que 
afavorisquen la socialització. 

190) Abordatge global de l’ús del sòl de Rabassa, partint d’una proposta 
multifuncional i sostenible, que contribuïsca a crear un cinturó verd a la 
ciutat, i declaració de les llacunes com a paratje natural municipal. 

191) Planificació integral de les zones amb valor mediambiental i paisatgístic 
i progressiva declaració d’entorns protegits: Cabeçó d'Or com a parc 
natural; Fontcalent, Serra Grossa, Benacantil, Llacunes de Rabassa i 
Torres de l'Horta com a paratges naturals municipals; i Montnegre com a 
aiguamoll protegit. 

192) Rehabilitació integral de Les Cigarreres, amb la convocatòria d’un 
concurs internacional i finançament de la Generalitat Valenciana. 

193) Recuperar l’espai ocupat actualment per la zona d’aparcament de 
vehicles al costat de l’ADDA per a la construcció d’un gran parc urbà que 
faça possible la connectivitat de les avingudes d’Alcoi i Xixona i els barris 
adjacents. 

194) Desenvolupament de diversos plans de reforma interior urgents en els 
barris més degradats de la ciutat, i revisió i actualització del Pla Especial 
de Sant Antoni. 

195) Prioritzar, mitjançant incentius a la construcció, l’edificació en els solars 
privats del casc urbà de la ciutat, per a tancar aqueixos espais que 
enlletgeixen l'espai públic i són font de brutícia i plagues. 

196) No iniciar noves actuacions urbanístiques en la ciutat si no hi ha 
realment una necessitat habitacional i sempre que siguen confrontants 
amb altres zones ja urbanitzades. Els nuclis dispersos que existeixen, 
s'hauran de desenvolupar per a unir-los a les zones més pròximes. 

197) Establir un Pla d’actuació en els solars de titularitat municipal, que 
incloga actuacions com experiències pilot per al desenvolupament de 
projectes autogestionats pel veïnat, sempre que siguen amb caràcter no 
permanent. 

198) L'espai urbà ve delimitat per les façanes dels edificis que conformen la 
ciutat. La rehabilitació d'aquestes façanes, a banda de facilitar la 
recuperació energètica dels edificis, millora la imatge de la ciutat i la fa 
més agradable per a poder gaudir d'ella. 
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199) Per part d'Urbanisme, s'ha de controlar que les edificacions compleixen 
escrupolosament el Codi Tècnic de l'Edificació en matèria d'estalvi 
energètic, salubritat i habitabilitat. 

200) Creació de les “illes verdes” d’Alacant: els grans parcs municipals de 
Serra Grossa, Orgegia, Rabassa, Palmerar..., així com corredors verds 
que els connecten a peu i amb bici. 

201) Impulsar els “carrers verds” per a posar arbres que donen ombra a tots 
els carrers de més de dos metres, com a estratègia de confort urbà 
destinada a millorar la qualitat ambiental de l’espai urbà i dirigida a la 
realització d’un mapa de microclimes urbans. 

202) Vianalització progressiva dels carrers de la ciutat i, en els casos que no 
siga possible íntegrament, donant prioritat a les voreres, carrils bici i 
transport públic. 

203) Executar el Pla de Vianalització del Centre, en l’entorn de l’eix del Teatre–
Plaça Gabriel Miró, com a espai recuperat per a la ciutadania, i cuidant 
bé que això no faça augmentar els problemes de convivència amb 
l’activitat de l’oci. 

204) Estudi per a instal·lar aparcaments dissuasius en llocs estratègics com 
ara els extrems de la Via Parc, Platja de Sant Joan, Condomina, entrada 
sud, soterrament, etc. Aquests aparcaments estaran connectats amb el 
centre i altres barris mitjançant transport públic. 

 

Mobilitat 

Aconseguir que la ciutat d'Alacant comence a viure en el segle XXI i deixe enrere 
les inèrcies d'altres models productius implica també canvis en la mobilitat de 
la ciutat, de la comarca de L'Alacantí i del doble eix metropolità amb Elx, que 
ens porten a una reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica, dels 
accidents de trànsit i l’estrès, així com aconseguir la millora de la convivència, 
dels temps de transport, de l’eficiència energètica i de l’estalvi per a la 
ciutadania. 

205) Promoure la refundació de la Mancomunitat de l'Alacantí amb 
competències clares en matèries de residus, transport i medi ambient, i 
promoure una Agència Metropolitana de la Mobilitat encarregada de 
l'avaluació i priorització de les necessitats de mobilitat en relació amb 
l'articulació territorial. 
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206) Creació d'un Observatori de la Mobilitat que efectue un seguiment 
constant i estudis detallats sobre fluxos de trànsit entre els diversos 
sectors de la ciutat, ciutat consolidada i perifèries, incorporació a xarxes 
de carreteres, etc. 

207) Actualització del PMUS (Pla de Mobilitat Urbana Sostenible) i del PICA 
(Pla d’Infraestructures Ciclistes d’Alacant), seguint les seues línies 
estratègiques i establint objectius concrets i auditables, així com de la 
resta de plans elaborats durant els últims anys encaminats cap a la 
mobilitat sostenible, amb planificació dels seus avanços i actuacions al 
llarg del mandat. 

208) Executar el Pla de Vianalització del Centre, en l’entorn de l’eix del Teatre–
Plaça Gabriel Miró, com a espai recuperat per a la ciutadania, i cuidant 
bé que això no faça augmentar els problemes de convivència amb 
l’activitat de l’oci. 

209)  Creació en la Regidoria de Mobilitat d’un departament de mobilitat 
sostenible que planifique i fixe objectius mesurables i ambiciosos. 

210) Promoció del transport públic i accions dissuasives de l'ús del vehicle de 
motor privat. 

211) Negociació amb l'empresa adjudicatària del servei de autobusos per a 
incrementar freqüències, així com la substitució progressiva dels models 
d'autobusos actuals, que funcionen amb combustibles fòssils, per altres 
nous que ho fan amb hidrogen o electricitat, i noves línies d’autobús 
circular i entrebarris. 

212) Acord amb Ajuntament d'Elx per a posar en marxa un servei circular 
Urbanova-Torrellano-Aeroport, així com per a la connexió de vies d'accés 
als cascos urbans d'ambdues ciutats 

213) Creació de nous carrils-bus que permeten millorar el servei i reparació 
d'alguns existents, especialment en la zona de Platges. 

214) Ampliació de descomptes en bonobusos, amb l'objectiu d'arribar a la 
gratuïtat per a joves, jubilats, aturats i persones que no siguen 
propietàries de vehicles de motor. 

215) Estudi per a la millora del plec de condicions de la contracta de transport. 

216) Regulació dels vehicles VTC i taxi, en línia amb les ciutats del nostre 
entorn, evitant models de negoci basats en la precarietat laboral. 

217) Implantació del taxi a demanda en les partides rurals. 
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218) Estudi per a la instal·lació d'aparcaments dissuasius en llocs estratègics 
com els extrems de la Via Parc, Platja de Sant Joan, La Condomina, El 
Palamó o l’entrada sud. 

219) Creació unitats de intermobilidad per tota la ciutat que servisquen de 
suport a l'ús de vehicles alternatius al transport privat. 

220) Creixement de les zones vianalitzadas permanentment o en horaris de 
vesprada i nit i/o en finalitats de setmanes, festius i èpoques de 
vacances, tant en el centre com en barris, atenent a criteris com la 
connexió de zones culturals, entorn de dotacions escolars o de salut, així 
com per a la posada en funcionament de plataformes d'impuls del 
comerç de proximitat. 

221) Carril-bici que connecte rutes com els accessos a la Universitat o 
l'arribada a la platja del Postiguet i el passeig de la platja de Sant Joan, 
Santa Faç, Urbanova i IFA, així com rutes entre partides rurals. 

222) Reintroducció del servei de lloguer de bicicletes amb majors estímuls, 
especialment per a joves i persones en atur, i afavorir la implantació de 
mecanismes d'ancoratge de bicicletes en vehicles de transport públic. 

223) Creació d’una xarxa comarcal d’itineraris no motoritzats, amb augment 
de connexions dels recorreguts per als vianants, ciclistes o VMP amb els 
polígons industrials d'Alacant i les àrees industrials i mixtes de la 
comarca, i que enllace en un futur amb la xarxa autonòmica. 

224) Estudi de la distribució de les àrees de càrrega i descàrrega amb la 
finalitat d'aconseguir que esta siga àgil i ordenada. 

225) Increment de l’asfalt porós en zones saturades acústicament. 

226) Instar a la Generalitat Valenciana a incrementar les freqüències del 
TRAM, especialment en hores punta i horari nocturn, i a realitzar estudis 
de connexió amb l’estació de ferrocarril i/o intermodal, Lucentum-Sant 
Joan-Mutxamel-Sant Vicent, i El Campello-Busot-Xixona-La Torre de les 
Maçanes. 

227) Pla integral de protecció de la façana litoral, usant del principi de 
precaució en les accions a realitzar i manteniment integral 
d'ecosistemes. 

228) Restriccions al trànsit rodat i creació d'una senda per als vianants i 
bicicletes per tot el litoral, acordant amb els municipis limítrofs les 
connexions i potenciant el seu ús per a activitats recreatives, esportives 
i turístiques. 
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229) Promoure itineraris i zones segures en proximitat de centres escolars, 
facilitant la ubicació pròxima de parades de transports públic, zones per 
a trànsit i aparcaments de bicicletes, passos adequats per a vianants, 
mesures de garantia de l'accessibilitat, policies adscrits a la zona, 
accions de prevenció de conductes perilloses, etc. 

230) Pla integral de supressió de barreres arquitectòniques en espais públics 
i dotacions municipals, elaborat amb la participació d'associacions 
especialitzades. Servei de vigilància del compliment de la normativa en 
la matèria en instal·lacions privades que presten serveis públics. 

 

Neteja i residus 

La neteja és, a dia de hui, la principal preocupació de les alacantines i els 
alacantins. I no és per a menys, Alacant, malauradament, és una de les ciutats 
més brutes d’Espanya, situant-se, segons diferents estudis, en la penúltima 
posició per la cua. En els últims quatre anys s’ha fet un esforç per revertir 
aquesta situació, encara que a hores d’ara no ha sigut possible. Des de 
Compromís hem apostat sempre per un Pacte per la Neteja, entenent que 
només un compromís compartit per tots els sectors implicats –ajuntament, 
empresa concessionària i ciutadania– pot portar a la millor solució.  

Per altra banda, ens enfrontem a una altre repte, que és la gestió dels residus 
que generem. El tractament, selecció i valoració de residus és una prioritat per 
al futur de la ciutat. La capacitat de l'abocador s'esgotarà, al ritme actual de 
154.000 m3/any, en 2022. A part d'açò, cal complir els compromisos d'UE en el 
2020, doncs en cas contrari s'haurien d'afrontar sancions molt importants. Per 
a complir aquests requisits, hauríem de reduir quasi un 30% els residus que 
van a l’abocador. Els residus es poden separar fàcilment i, si no han sigut 
barrejats amb matèria orgànica, el seu tractament és més simple i barat. 

Per a açò proposem: 

231) Impuls d’un Pacte per la Neteja, que incloga el reforçament de la 
inspecció municipal sobre el servici prestat, el control rigorós sobre 
l'absentisme laboral, l’auditoria econòmica i l’estudi d’avaluació de la 
qualitat del servici, la revisió dels indicadors de qualitat del plec de 
condicions i la seua modificació, la intensificació de sancions a les 
conductes incíviques en matèria de neteja i que atempten contra les 
ordenances municipals, i l’augment de les campanyes de conscienciació 
cívica. 
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232) Augment de les inversions en el CETRA Alicante i exigència, a l’empresa 
adjudicatària del servici, de renovació de la maquinària de la planta de 
tractament. 

233) Realització d’un estudi sobre la viabilitat dels diferents models de gestió 
de la neteja viària i la gestió de residus, de cara al venciment de la 
contracta actual en 2021.   

234) Aprovació d’un Pla Local de Gestió de residus domèstics i assimilables, 
segons allò que estableix el Pla integral de residus de la Comunitat 
Valenciana (PIRCA), que impulse la recollida porta a porta o equivalent i 
un sistema d’identificació d’usuari que permeta aplicar polítiques 
econòmiques i fiscals a favor de la recollida selectiva.  

 

Alacant, una ciudad amb salut 

Des de Compromís volem per a la ciutat d’Alacant una política sanitària 
municipal, on mitjançant estratègies intersectorials, l’objectiu de salut per a 
totes i per a tots estigue present en cadascuna de les àrees de govern 
municipal. Es tracta d’aconseguir un Alacant saludable on la ciutadania ha de 
ser protagonista, repensar la ciutat per a poder viure-la amb salut. 

Sense renunciar al paper reivindicatiu que en matèria sociosanitària ha de 
jugar el govern municipal davant altres poders autonòmics o estatals, o al 
protagonisme que pot tindre la iniciativa municipal en el moment de reorientar 
el sector sanitari cap a resultats en salut, ajuntaments com el d’Alacant poden 
dur a terme una tasca important en matèria de promoció de la salut i prevenció 
de la malaltia. 

235) Manteniment i millora dels consultoris municipals, i reivindicació davant 
l’administració autonòmica de la construcció dels tres Centres de Salut 
projectats per a la ciutat (Platja de Sant Joan, Pau 2 i Garbinet).  

236) Implementar programes municipals de salut, centrats bàsicament 
entorn de dos eixos: la promoció i educació per a la salut i l’equitat, 
correcció i prevenció de les desigualtats en salut. 

237) Promoció i educació per a la salut. A més de reforçar les iniciatives que 
s’estan portant a terme en diversos àmbits com l’educatiu, es 
desenvoluparan actuacions sectorials encaminades a promoure estils 
de vida saludables relacionats amb l’alimentació, l’exercici físic i la 
mobilitat, l’oci, o la prevenció de drogodependències, entre altres temes. 
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238) Impulsar, en col·laboració amb la Universitat d’Alacant, projectes 
centrats en la dieta mediterrània que, tenint com a rerefons els beneficis 
per a la salut que comporta l’estil de vida que acompanya la dieta 
mediterrània, ajuden a posar en valor les dimensions socioeconòmiques 
d’aquest senyal d’identitat: gastronomia, cultura, tradicions, patrimoni, 
clima, etc. 

239) Regular, dins de les competències municipals, la ubicació de les cases 
d’apostes. 

240) Intensificar el programa de control de plagues i del mosquit tigre, dins del 
marc competencial de la Mancomunitat de l’Alacantí, així com els 
programes de reforçament en zones vulnerables de la ciutat.  

241) Crear Meses de Coordinació entre conselleria, ajuntament, universitat, i 
col·lectius professionals i socials per a analitzar les desigualtats en salut 
i identificar els actius de salut en els diferents barris d'Alacant, i 
planificar polítiques que afavorisquen la seua desaparició. 

242) Elaboració d’un Pla Municipal de Promoció de l’Activitat Física, amb 
propostes d’activitats en tota la ciutat i per a tots els grups d’edat, 
impulsant l’esport base, aficionat, infantil i juvenil, les expressions 
esportives inclusives i les adaptades a necessitats funcionals especials. 

243) Creació d’equipaments esportius senzills i accessibles en jardins, parcs 
i espais naturals: Rabassa, Tossal, Serra Grossa, Mont Orgegia, etc. 

 

Benestar animal 

Des de Compromís considerem essencial el benestar animal i treballar per a 
millorar les seues condicions de vida. Així mateix, cada dia la societat 
alacantina està més conscienciada amb el benestar animal i és per açò que des 
de Compromís assumim les diferents demandes dels col·lectius animalistes 
amb la finalitat d'aconseguir que Alacant es convertisca en una ciutat amable 
per als animals i els seus amos.  

244) Mantindre Alacant com a ciutat lliure d'espectacles animals i no 
subvencionar cap acte on es maltracten animals. 

245) Aprovar l’ordenança de protecció animal, pendent de la legislatura 
anterior. 

246) Prioritzar la plaça de bous per a activitats culturals. 

247) Millorar i rehabilitar els parcs canins. 
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248) Aplicar un Pla d'Esterilització Felina en les colònies de gats del carrer, 
duguent a terme un control sanitari de les colònies, i regulant la figura 
del voluntari o voluntària. 

249) Realitzar campanyes a favor de l'adopció i contra l'abandó d'animals, així 
com campanyes educatives per a la defensa i protecció animal. 

250) Creació d'una web municipal d'animals perduts. 

Esports 

Des de Compromís posem de rellevància la importància de l'esport per a la 
nostra ciutat, tant per la seva capacitat integradora, en promoure el respecte i 
el treball en equip, com pel fet de que practicar alguna disciplina esportiva ha 
demostrat ser una eina poderosa, capaç de combatre alguns problemes de la 
societat, com són el racisme, el sexisme i altres formes de prejudicis. Així 
mateix cal destacar la seva capacitat per millorar la salut de la ciutadania 
alacantina. 

251) Elaboració d'un Pla Municipal de Promoció de l'Activitat Física, amb 
proposta d'activitats en tota la ciutat i adaptades per a grups d'edat. El 
Pla inclouria també mesurades de col·laboració i impuls de l'esport de 
base, aficionat, infantil, juvenil, i la col·laboració amb les entitats 
implicades. De la mateixa manera, hauria d'introduir mesures per a 
expressions esportives inclusives i adaptades a necessitats funcionals 
especials. Així mateix, es promourà l'esport com a factor d'integració 
comunitària i equitat entre persones i grups en risc d'exclusió, afavorint 
l'accés a instal·lacions esportives, la gestió de les quals serà 
preferentment pública.  

252) Promoció d'un programa d'activitat física i esportiva relacionada amb el 
patrimoni cultural del poble valencià: pilota valenciana, jocs populars i 
tradicionals, etc., posat a la disposició de centres educatius i 
associacions. 

253) Construcció d’un pavelló cobert i generalització d'equipaments esportius 
senzills i accessibles en jardins, parcs i espais naturals que envolten 
Alacant: Rabassa, Tossal, Serra Grossa, Muntanya Orgegia, etc. 

254) Ampliar els horaris d'utilització d'instal·lacions municipals i possibilitar 
la gestió de l’ús online. 

255) Condicionar les instal·lacions esportives municipals per a la seua 
accessibilitat total. 
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256) Fomentar des de l'ajuntament la celebració de tot tipus d'esdeveniments 
d'esport adaptats, i crear la figura de “Alacant Adaptada” per a ser la 
ciutat d'Espanya de referència en esport adaptat. 

257) Impuls de l’esport femení, amb campanyes específiques en els centres 
escolars, motivant tant a les xiques com als xics a practicar altres 
disciplines esportives. 

258) Formació en igualtat de gènere per a les persones responsables i 
treballadores dels clubs esportius que participen en els jocs escolars o 
que reben algun tipus d’ajuda o subvenció municipal.   

259) Foment de l’ús no discriminatiu i integrador del llenguatge i de les 
imatges no sexistes, amb accions de sensibilització i cartelleria 
específica en totes les instal·lacions esportives municipals. 
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4. CIUTAT DE LES OPORTUNITATS LABORALS I 
ECONÒMIQUES 

Actualment Alacant mostra els balanços de desocupació menys negatius de 
l'última dècada. No obstant això, la estacionalitat i la precarietat segueixen 
afectant la nostra ciutat. Precisament per això, hem de planificar la seva 
política laboral d'acord a prioritats poblacionals i a l'habilitat per captar els 
recursos econòmics necessaris per emprendre projectes d'ocupació efectius i 
reals.  

En aquests últims quatre anys s'ha incentivant l'impuls de formes 
econòmiques d'alt potencial per a Alacant, com son l’economia digital, el 
turisme innovador o les indústries culturals i creatives. Formes econòmiques 
que troben en la nostra ciutat l'entorn propici per a la generació d'ocupació de 
qualitat i estable, i que estan bolcades al talent i la professionalitat. 

S’han de prioritzar estes formes econòmiques de futur, afavorint també les 
accions entre les persones que més han patit la crisi i les retallades, a més de 
planificar seriosament la captació de fons, col·laborar amb entitats que senten 
la política d'ocupació com a pròpia i avaluar els resultats. Estes són eines útils 
per canviar tendències i planificar amb ambició la política d'ocupació a la 
ciutat. Només d'aquesta manera, amb aquest treball constant, planificat, 
professional i conjunt, es podrà dir, per fi, que Alacant torna a tenir futur. 

Fixem també la mirada, i les propostes, en fer de la nostra ciutat i el seu entorn 
un espai atractiu per atraure talent, inversions i per enfortir el nostre model 
econòmic per tal de generar ocupació estable i de major qualitat. Estem 
convençuts que Alacant té futur, i que este ha de passar necessàriament per la 
conformació com a ciutat innovadora, transparent i ben connectada, i pel 
treball per posicionar-la com un pol d'atracció de l'Economia Digital i 
Innovadora. 

En aquests moments Alacant compta ja amb unes instal·lacions excepcionals 
molt a prop de la Mediterrània. Ens referim a l'antic escorxador comarcal, hui 
en desús. Una infraestructura útil per a l'impuls que necessiten les empreses 
de base tecnològica. Així el vam entendre durant la nostra gestió municipal i per 
això vam projectar una rehabilitació integral de tot el complex de l'antic 
escorxador, projecte anomenat La Capçalera. Malgrat el seu emplaçament 
privilegiat al costat de la Ciutat de la Llum, la EUIPO, l'aeroport i IFA, queda 
pendent continuar el projecte. 

El nostre consistori ha de ser un agent aglutinador i impulsor de totes aquelles 
persones i entitats que participen en el futur d'Alacant. La nostra ciutat precisa 
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urgentment de la conformació d'un fòrum públic-privat que aglutine a les 
nostres universitats, empreses, acceleradores, incubadores, sindicats, 
col·legis professionals, àrees industrials i centres d'investigació del nostre 
entorn. Serà necessari un organisme coordinador que impulsi el sector digital 
com a model, no només i exclusivament econòmic, sinó també generador 
d'identitat i definidor del model urbanístic i territorial.  

En la passada legislatura hem desenrunat l'enfonsament en què havia quedat 
la nostra economia després de les polítiques de retallades i malbaratament, 
que van seguir a l'especulació i la corrupció. Ara toca plantejar-nos nous reptes 
i per aconseguir-los hem d'unir compromisos entre administracions, fomentar 
col·laboracions públic-privades i, sobretot, posar-nos a treballar. 

 

Atenció a les persones més vulnerables 

L'extensió de drets enfront de privilegis ha de guiar les actuacions en matèria 
d'ocupació, oferint a les persones aturades una atenció personalitzada i 
adaptada a les seves necessitats, amb itineraris d'inserció i intermediació amb 
les empreses; descentralitzant els serveis que es presten per acostar-los a tots 
els barris, prestant una atenció preferent a les zones d'Alacant que ho 
requereixen, com la Zona Nord; posant en marxa programes centrats en 
persones amb dificultats per a l'accés a l'ocupació, com són les persones 
majors de 45 anys i les persones amb diversitat funcional, així com en l'accés 
de les dones al mercat laboral i en l'emprenedoria femenina. A més de centrar 
les actuacions en els nostres joves, amb el Pla d'Ocupació Jove "Ocupa't 
Alacant" i el programa de Garantia Juvenil. 

260) Descentralització dels serveis d’orientació laboral, ocupació i 
intermediació laboral,  per apropar-los a tots els barris i pedanies, 
prestant una atenció preferent a les zones més vulnerables.  

261) Detecció i anàlisis de les condicions locals que fomenten l’exclusió 
laboral de diferents sectors, així com del perfil de les persones aturades 
per zones de la ciutat, amb l’objectiu de dissenyar programes específics 
per a cada territori. 

262) Intensificació dels programes centrats en persones amb dificultats per a 
l'accés a l'ocupació, com les persones majors de 45 anys, les persones 
amb diversitat funcional, persones que tenen responsabilitats de cures, 
població gitana, persones immigrants, persones sense llar i persones 
LGTBI.  
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263) Implementació, mitjançant delegació de competències, o convenis, 
pactes, subvencions d’altres administracions, d’itineraris formatius que 
milloren els perfils professionals de les persones i lluiten contra la 
precarització del treball, amb habilitats transversals i coneixements 
conduents a la innovació en el treball, i superant el model de programes 
formatius que parteixen de la diferenciació del treball per qüestió de 
gènere. 

264) Augment de la dotació pressupostària i ampliació del ventall 
d’actuacions del Pla d’Ocupació Jove “Ocupa’t Alacant”, en coordinació 
amb el Pla de Joventut, que potencien la formació laboral, l'orientació 
laboral, l’increment dels serveis d'informació i promoció a 
l’emprenedoria jove, l'accés a la primera ocupació, la concurrència de 
l'administració local als plans autonòmics de promoció de l'ocupació 
juvenil, etc.  

265) Impulsar actuacions específiques dirigides a la reducció de la bretxa 
salarial i la segregació horitzontal, així com a les destinades a promoure 
l'ocupació de les dones en sectors d'innovació i alta competitivitat. 

266) En col·laboració amb el servei públic autonòmic d’ocupació (Labora), 
disseny de programes locals de formació i ocupació d’acord a les 
oportunitats econòmiques del territori, fomentant les formes de treball 
cooperatiu, així com la lluita contra la precarització del treball. 

267) Participació en Pactes per l’Ocupació amb el sector empresarial, 
sindicats i altres administracions públiques. 

268) Incentivació de les clàusules socials en la contractació pública i privada. 

 

Impuls dels sectors que generen ocupació de qualitat 

L’impuls econòmic dels propers 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 valencianes 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 adient i la 
qualitat del treball. 
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Economia Digital 

269) Creació d’un Consorci “Alacant, Ciutat Digital” amb la Generalitat 
Valenciana, la Universitat d’Alacant, la resta d’institucions i l’ecosistema 
empresarial digital que en l’entorn de l’Àrea Funcional Alacant Elx estan 
desenvolupant iniciatives lligades al desenvolupament de la innovació i 
l’Economia Digital. 

270) Desenvolupament del projecte de La Capçalera en l’antic escorxador com 
a centre municipal d’innovació i generació de projectes. 

 

Indústria 

271) Continuació en l’esforç per la modernització i excel·lència de les àrees 
industrials, autèntiques fixadores de l’economia en l’àmbit local, al 
mateix temps que s’impulsa la col·laboració entre àrees i professionals 
de diferents territoris.  

272) Aprovació d’un Pla Plurianual d’inversions, amb dotació pressupostària, 
en les àrees industrials de la ciutat. 

273) Creació del Parc Logístic integrat “Torrellano-La Vallonga” en el marc del 
PATAE (Pla d’Acció Territorial Alacant-Elx). 

 

Comerç 

274) Aprovació i posada en marxa d'un Pla de Dinamització Comercial 2019-
2023 consensuat amb l'associacionisme del comerç de proximitat, i que 
dispose de dotació pressupostària plurianual. 

275) Impuls d'un nou model de mercat municipal, perquè sigui 
comercialitzador de productes ecològics, de proximitat i de qualitat, 
generador d'experiències culturals i gastronòmiques, alhora que compti 
amb serveis capaços de competir amb el comerç electrònic. 

276) Dinamització del comerç de proximitat a través de l’amabilització de les 
àrees urbanes, la seua vianalització i humanització enfront de les grans 
superfícies i de la mobilitat depenent de vehicles privats. 

277) Creació d’una plataforma electrònica de comerç online per als comerços 
de la ciutat, i posada en marxa d’un pla de formació en noves tecnologies 
i comerç electrònic. 

278) Impuls d’Alacant com a Destí Turístic de Compres. 
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Turisme 

279) Elaboració d’un Pla Estratègic de Turisme 2019-2023, coordinat amb la 
Universitat d’Alacant i amb la participació dels professionals del sector i 
de l’Agència Valenciana de Turisme, que desestacionalitze l’oferta 
turística i genere ocupació estable. 

280) Coordinació amb l’aposta de la Universitat d’Alacant per la Dieta 
Mediterrània, que ens pot ajudar a erigir-nos com una referència 
gastronòmica saludable i de qualitat. 

281) Impuls de les marques turístiques del nostre territori com a referent de 
qualitat, serveis i cultura, així com reforçament de les anomenades 
“destinacions intel·ligents”. 

282) Reglamentació dels apartaments turístics de manera que s’equilibre la 
nova oferta amb el respecte al territori, els barris i les persones que en 
ells viuen, així com a la resta del teixit turístic existent. 

283) Impulsar el patrimoni històric com a recurs turístic i de reconeixement 
cultural, a través del projecte “Alacant, Ciutat de la Memòria”. 

284) Promoure accions relacionades amb la memòria històrica de la Guerra 
Civil, el seu final en el Port d'Alacant, la lluita antifranquista i la Transició, 
com el projecte institucional permanent ‘Alacant Porta de l'Exili’, que 
recorde com la Guerra Civil va acabar a Alacant inaugurant una etapa 
d'exili polític, social i cultural. 

 

Indústries Culturals i Creatives 

285) Impuls en l’entorn de Cigarreras dins del marc de la EDUSI de les 
indústries culturals i creatives com a sector emergent de treball de 
qualitat mitjançant la consolidació de formes de facturació i accés a 
finançament, i la generació d’espais i programes locals de treball, estada 
i col·laboració entre persones, col·lectius i empreses. 

 

Economia de les cures 

286) Impuls de projectes educatius en les escoles per informar i sensibilitzar 
a professionals i les famílies sobre la corresponsabilitat de la cura. 

287) Incorporació de mòduls formatius sobre economia de les cures per a 
treballadors i treballadores municipals, incloent-hi les vinculades a les 
empreses municipals. 
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288) Identificació de les dificultats de persones en situació d’atur que tenen 
responsabilitat de cures, especialment famílies monoparentals, per 
poder participar en els programes i recursos d’inserció laboral 
municipals i impulsar mesures per facilitar el seu accés i participació en 
els programes adreçats a col·lectius en situació de vulnerabilitat. 

 

Impuls de l’emprenedoria i la generació d’empreses 

Les característiques del territori són una oportunitat única per a avançar cap a 
un model de desenvolupament integrat, corresponsable i sostenible, on els 
ajuntaments, per la seua proximitat i coneixement del territori, són agents 
catalitzadors imprescindibles en aquest canvi de model, basat en una cultura 
de corresponsabilitat. 

289) Foment públic a través de la formació i l’impuls d’empreses i serveis 
adreçats al respecte del territori, les persones i la responsabilitat social. 

290) Foment de la responsabilitat social al municipi, definint un pla d’acció 
per promoure la responsabilitat social al territori, i a les empreses del 
teixit productiu municipal. 

291) Serveis d’atenció a l’empresa i l’emprenedoria amb perspectiva de 
gènere. Promoure el disseny de polítiques d'ocupació específiques per a 
la inclusió de les dones en general i de les dones amb especials 
dificultats i/o afectades per discriminació múltiple en particular i, amb 
major èmfasi, de les dones joves. 

292) Foment de l'autoocupació i la generació d'empreses promogudes per 
dones, potenciant el reconeixement social de les dones emprenedores i 
empresàries, impulsant la cultura emprenedora entre les dones i el 
finançament de les emprenedores, amb programes de subvencions per a 
l'inici de l'activitat i amb beneficis fiscals; adaptant la formació 
empresarial per a les dones cap al desenvolupament de competències, 
la formació permanent i la formació professional; orientant a les 
emprenedores i les empresàries cap a sectors amb més oportunitats; així 
com revitalitzant els sectors en els quals han treballat tradicionalment 
les dones. 

293) Promoure l’emprenedoria en joves, superant la vessant empresarial, des 
d'una perspectiva àmplia fonamentada en les habilitats pròpies com la 
capacitat d'innovació, la creativitat i l'ús de les tecnologies. Impulsar 
programes d’acompanyament en la creació d’empreses per a joves, amb 
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formació especialitzada, mentoria, accés a xarxes d’emprenedoria i 
ajudes econòmiques. 

 

5. CIUTAT AMB CULTURA I MEMÒRIA 

Un bon govern també pot generar la recuperació de l'autoestima de les 
alacantines i els alacantins. Hem de promoure la generació de cultura en sentit 
ampli i de la memòria com a fenòmens per projectar-nos al futur i teixir la 
identitat de l'Alacant del segle XXI. En aquest sentit, els projectes de 
recuperació patrimonial arquitectònics i ambientals són claus per fer-nos 
arrelar en la nostra història col·lectiva i cal dotar-los de nous usos que aporten 
riquesa immaterial. 

Cultura i Patrimoni 

294) Adquisició i posada en valor del Cinema Ideal, amb una acció concertada 
de l’Ajuntament d’Alacant i la Generalitat Valenciana, per a destinar-lo a 
seu de l’Institut Valencià de Cultura (IVAC). 

295) Ampliació del Museu de la Ciutat, actualment situat en la seua primera 
fase en dependències del Castell de Santa Bàrbara, situant-lo en el 
recentment recuperat Hospital del Rei, per tal de desenvolupar un eix 
cultural que vagi des del Teatre Principal fins al MARQ, passant pel 
cinema Ideal, l'ADDA i l'antiga Fàbrica de Tabacs, i que compti amb 
instal·lacions coordinades amb la Universitat d'Alacant per a realitzar 
activitats d'extensió universitària. 

296) Preparar la candidatura per a optar a ser Capital Valenciana de la Cultura 
en l’any 2021. 

297) Impuls d'un concurs d'idees i recerca de finançament europeu per posar 
en valor el conjunt patrimonial de les Torres de l'Horta i els camins que el 
vertebren des d'una visió metropolitana; ja que es tracta d'una de les 
singularitats culturals i ambientals més interessants de la comarca de 
l'Alacantí. 

298) Dur a terme actuacions en l'entorn de la Santa Faç per impulsar el seu 
valor patrimonial i la seva importància com a espai de gaudiment i com a 
atractiu turístic. Actuacions com recuperar els camins antics, fer que la 
torre siga visitable, crear una zona d'esplai que sigui utilitzable tot l'any 
i, sobretot, durant la celebració de la romeria. 
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299) Estudi de les possibilitats de plantejar la icona del Matxo del Castell com 
a Patrimoni Cultural de la Humanitat, donada la seua originalitat i 
potència identitària. 

300) Impulsar el patrimoni històric com a recurs turístic i de reconeixement 
cultural, a través del projecte “Alacant, Ciutat de la Memòria”. 

301) Millora de l’entorn i plena col·laboració amb Casa Mediterrani, com a 
instrument per a desenvolupar la relació i posició d'Alacant entre els 
pobles de les dues voreres de la Mediterrània. 

302) Rehabilitació de la Finca Benissaudet, antiga residència de l’escriptor 
Gabriel Miró, com a espai cultural dels barris de la zona nord de la ciutat.  

303) Donar suport al projecte impulsat des de la Universitat d’Alacant 
“Alicante Cota Cero” que pretén posar en valor esta fita i difondre al 
mateix temps tot allò relacionat amb els fenòmens naturals de la 
dinàmica litoral. 

304) Aprovació en 2019 del Catàleg de Proteccions i publicació d’un catàleg 
del patrimoni arquitectònic de la ciutat.  

305) Recuperació de la toponímia tradicional i popular d’Alacant. 

306) Priorització de la rehabilitació d’edificis històrics en la creació de noves 
infraestructures municipals. 

307) Descentralització de les activitats culturals als barris, impulsant 
iniciatives amateurs en les diferents manifestacions artístiques 

308) Organitzar un certamen de teatre amb estudiants de centres d’educació 
infantil i primària, en col·laboració amb la Universitat d’Alacant. 

309) Creació de punts d’informació cultural per la ciutat.  

310) Aprovar el reglament d’organització i funcionament de la Banda 
Municipal, i augment de la plantilla. Incrementar el nombre d'actuacions 
promogudes des de l'Ajuntament per a fomentar l'activitat de les 
diferents bandes de música i societats musicals, i recuperar els concerts 
als barris. 

311) Sol·licitar a la Generalitat Valenciana la declaració d'Interès Turístic 
Local de les festes tradicionals d’Alacant: Porrate de San Antón, les 
Creus de Maig de Santa Creu, les Festes Patronals i Tradicionals de 
Tabarca, les Festes Tradicionals de Sant Gabriel, les Festes Tradicionals 
de Sant Roque i les Festes del Raval Roig, segons l’acord plenari d’abril 
de 2019. 
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312) Generar un consens ciutadà per a declarar la Setmana Santa d’Alacant 
com a festa d’interés turístic nacional i, en un futur, internacional. 

313) Estudi de la possible generació d’espais per a la construcció de fogueres 
en zones industrials d’Alacant. 

314) Creació d'una Taula de diàleg entre les Fogueres i altres entitats 
ciutadanes per a debatre l'adaptació de la Festa a les noves realitats 
urbanes i compatibilitzar les celebracions amb el descans, el transport, 
la neteja, la difusió de les festes en tots els districtes, difusió turística, 
avaluació d'impacte econòmic, etc. 

 

Memòria històrica 

315) Continuació del projecte, tot buscant la col·laboració de l’Institut 
Valencià de la Memòria amb seu a la nostra ciutat, ”Alacant, Ciutat de la 
Memòria”, en base al coneixement i valorització del ric patrimoni 
d’Alacant lligat a la memòria democràtica, començant per la rehabilitació 
del Centre d’Interpretació i l’obertura de nous refugis, com un dels 
vectors de la projecció de la ciutat, també a nivell turístic. 

316) Promoure accions relacionades amb la memòria històrica de la Guerra 
Civil, el seu final en el Port d'Alacant, la lluita antifranquista i la Transició, 
com el projecte institucional permanent ‘Alacant Porta de l'Exili’, que 
recorde com la Guerra Civil va acabar a Alacant inaugurant una etapa 
d'exili polític, social i cultural. 

317) Cessió a l’ajuntament durant l’any 2019, per part de l’Estat, dels antics 
dipòsits de La Britànica, que per la seua potència i atractiu no 
requereixen més usos que la seua obertura al públic en els pròxims anys. 

 

Promoció del valencià 

318) Disposar d’un pla propi municipal de promoció lingüística. 

319) Comptar amb una oficina de promoció del valencià, adherida a la Xarxa 
Pública de Serveis Lingüístics Valencians,  i dotar-la del personal tècnic 
adequat segons la població (Més de 50.000 habitants: 4 tècnics). 

320) Fer de les oficines de promoció del valencià unes unitats obertes a la 
ciutadania, dependents d’una regidoria transversal a tota l’acció de 
govern, i difusores dels drets lingüístics. 
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321) Assegurar-se que els senyals, les indicacions i la retolació present en el 
municipi siguen, almenys, en valencià independentment de 
l’administració implicada. 

322) Promoure l’agermanament amb altres municipis de l’àrea lingüística, per 
a fomentar l’acostament entre realitats lingüístiques diverses. 

323) Incentivar amb exempcions fiscals les empreses que utilitzen el valencià 
en la producció dels seus productes, especialment, pel que fa a 
l’etiquetatge i a la retolació de cara al consumidor. 

324) Participar, amb els mitjans públics locals, de les agrupacions de mitjans 
de comunicació que prioritzen el valencià, com la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes. 

325) Contractar subscripcions o adjudicar subvencions només a les 
publicacions privades, digitals o en paper, que garanteixin un 
percentatge de presència del valencià i incrementar les subvencions en 
proporció a l'augment d'esta presència. 

326) Incloure el valencià com a criteri de compra de material cultural 
(biblioteques, arxius, centres socials, de salut, etc.) per a poder igualar, 
progressivament, la presència del valencià amb la del castellà. 

327) Assegurar que tot el personal que depenga directament de 
l’administració local o de qualsevol servici externalitzat tinga capacitat 
real d’atendre al ciutadà en les dos llengües oficials. En el cas d’aquells 
funcionaris que no en tinguen capacitat, s’habilitaran cursos de formació 
a fi que l’adquirisquen. 

328) Garantir que la programació cultural municipal (teatre, cinema, música, 
etc.) compte amb un mínim del 25% dels seus espectacles en valencià. 




