
benidorm.compromis.net EL BENIDORM QUE VE 

 

1 Compromís per Benidorm Programa De Govern 2019-2023 
 

 



benidorm.compromis.net EL BENIDORM QUE VE 

 

2 Compromís per Benidorm Programa De Govern 2019-2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



benidorm.compromis.net EL BENIDORM QUE VE 

 

3 Compromís per Benidorm Programa De Govern 2019-2023 
 

 

 

Índex (per ordre alfabètic) 

 

1. ANIMALISME 

2. BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT 

3. CULTURA, FESTA I PATRIMONI 

4. ECONOMIA I COMERÇ 

5. EDUCACIÓ 

6. ESPORTS 

7. JOVENTUT 

8. LGTB I DIVERSITAT 

9. LLENGÜES 

10. MEDI AMBIENT, AIGUA, RESIDUS i CANVI CLIMÀTIC 

11. MOBILITAT, SEGURETAT I ESCENA URBANA 

12. OCUPACIÓ 

13. PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

14. SANITAT 

15. TURISME I PLATGES 

16. URBANISME SOSTENIBLE 

 

 

 



benidorm.compromis.net EL BENIDORM QUE VE 

 

4 Compromís per Benidorm Programa De Govern 2019-2023 
 

 

 

1. ANIMALISME 

 

Per al col·lectiu de Compromís Per Benidorm els animals importen i molt. Considerem 

essencial el benestar animal i treballar per millorar les condicions de vida dels animals 

forma part de les nostres prioritats. És per això que creiem necessari dur a terme les 

següents mesures a la ciutat de Benidorm, com a part d’una transició necessària en 

la què els animals tinguen no sols cabuda sinó també importància I consideració: 

 

 Facilitar espais I instal·lacions adequades de titularitat pública a la ciutat, 

declarant com a nuclis zoològics per tal d’establir protectores d’animals amb 

àmplies I adequades instal·lacions. A més d’atacar la recomanació legal que 

aconsella que els municipis treballen preferiblement amb protectores i no amb 

gosseres, ja que les primeres respecten la vida dels animals i les segones 

sacrifiquen. 

 Declarar Benidorm “ciutat lliure d’espectacles amb animals” i no subvencionar 

amb diners públics municipals cap acte on és maltracten animals. Promoure 

les modificacions de les ordenances municipals per no permetre a la nostra 

ciutat aquells espectacles que comporten maltracte animal. Aquestos 

espectacles en zoològics, circs, fires I d’altres, impliquen crueltat, 

maltractament I sofriment, no solament durant les actuacions, sinó també en 

les condicions en les que viuen, la seua alimentació, les cures higièniques-

sanitàries I al transport, entre altres. 

 Dur a terme campanyes anuals d'esterilització felina i canina: l’esterilització de 

les mascotes (especialment de gats i gossos) és un acte de responsabilitat cap 

a elles, bàsica per prevenir i evitar problemes de salut i afavorir el benestar 

general dels animals. Així com que mitjançant ella, evitarem l’abandonament 

de milers de gossos i gats i en molts casos el seu sacrifici. És necessari fer 

campanyes anuals de sensibilització i dur a terme campanyes d’esterilització 

en col·laboració amb els centres i facultats veterinàries de la ciutat per un 

menor cost d’ operació. 

 Aplicar un PEF (Pla d’Esterilització Felina) amb les colònies de gats del carrer. 

Un pla que protegisca tant als felins com als voluntaris i voluntàries, mitjançant 

el reconeixement de la figura de les persones voluntàries, a les que se’ls 
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permetria alimentar amb pinso sec (que no embruta), a les colònies de gats 

de carrer. Possibilitat de carnet de persona col·laboradora i curs formatiu. 

Tractant així mateix de dur a terme un control sanitari de les colònies, 

procurant la desparasitació externa i interna, així com la detecció d’animals 

amb símptomes de malaltia. 

 Realitzar campanyes per fomentar les vacunacions dels animals de 

companyia: Com que l’IVA dels serveis veterinaris és del 21% moltes persones 

troben serioses dificultats per dur al dia les vacunes de la seua mascota, el què 

perjudica que els animals reben un adequat control veterinari, posant en risc la 

seua salut i també la de la resta de la ciutadania, ja que moltes de les 

malalties que es trobaven eradicades poden tornar a aparèixer al a nostra 

ciutat. Per tots aquestos motius, des de Compromís veiem necessari dur a 

terme campanyes municipals, en favor de fomentar les vacunacions dels 

animals de companyia. 

 Habilitar, ampliar i condicionar amplis espais públics per a l’esplai dels animals, 

on puguen gaudir i desenvolupar les seues necessitats fisiològiques. Creiem 

necessari habilitar a la ciutat més i millors zones àmplies d’esbargiment per a 

gossos. Zones que hauran d’estar delimitades i adequadament condicionades, 

perquè els animals puguen fer les seues necessitats, així com l’exercici que 

requereixen. Aquestes zones són a més necessàries per a l’esplai dels animals i 

per la seua socialització i salut física i mental. A més, eixes mateixes 

instal·lacions podrien ser usades per a dur a terme cursos d’educació o altres 

activitats per a mascotes i propietaris. 

 Fomentar mitjançant campanyes l’adopció i conscienciar contra 

l’abandonament d’animals. Al País Valencià són milers els animals abandonats 

cada any, no sols gossos i gats, sinó que també va en augment l’abandó 

d’animals exòtics. Aquests animals són fruit de cadellades no desitjades, per la 

falta d’esterilització, o de regals o capricis dels quals acaben cansant-se 

perquè suposen una responsabilitat que moltes persones són incapaços 

d’assumir. Estos animals acaben al carrer, sacrificats a les gosseres o en el 

millors dels casos en protectores d’animals, que es troben al límit de la seua 

capacitat i a la vora de la ruïna econòmica. Per això creiem necessari realitzar 

campanyes de conscienciació per evitar l’abandó d’animals i potenciar la 

seua adopció, perquè són éssers vius i mereixen una segona oportunitat. 

 Fomentar campanyes educatives per la defensa i protecció animal: Perquè 

promoure iniciatives des de l’Ajuntament com campanyes educatives que 

advoquen pel respecte animal és un dels aspectes més important per 
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transmetre i afermar en la societat, el respecte als animals i la promoció del 

benestar animal a la nostra ciutat. 

 Incrementar els controls sobre la venda d’animals. Els animals en venda a les 

tendres, procedeixen de criaders on normalment estan tancats en xicotetes 

gàbies, amb no sempre adequades condicions higièniques ni sanitàries i on 

són explotats per vendre els seus cadells. Tampoc les condicions en les què 

viuen a les botigues són adequades, ni la seua exposició i exhibició als 

aparadors és admissible. Al mateix temps, veiem necessari també dur a terme 

un control de la comercialització dels animals que no pertanyen al nostre 

ecosistema, ja que el transport d’animals cap a llocs fora del seu habitat pot 

ocasionar-los  greus lesions i inclús la mort. Així com també trobem necessari 

reforçar els controls i persecucions de la venda i cria il·legal. 

 En la mesura de les possibilitats, prioritzar el control d’animals no-censats 

mitjançant fàrmacs esterilitzadors i no sacrificant (coloms, esquirols, gavines, 

etc.). Els sistemes utilitzats en l’actualitat, a més de provocar el sofriment de 

l’animal i cercar la seua mort, solament aconsegueixen una reducció 

transitòria del seu nombre, ja que la  població torna a augmentar quan es 

deixen d’utilitzar. La utilització de fàrmacs esterilitzadors redueix la quantitat de 

naixements, aconseguint disminuir el nombre d’animals d’estes espècies, 

d’una manera més ètica, progressiva i permanent. 

 Elaboració d’un pla d’actuació per controlar la superpoblació de gavines i 

coloms a la ciutat, basat en la detecció i eliminació de fons d’alimentació i 

refugi, l’ús de pinsos anticonceptius, i campanyes de sensibilització ciutadana 

per evitar la seua alimentació en places i parcs. Així mateix, la introducció 

d’aus depredadores com el falcó peregrí col·laborarà en esta tasca de 

control de la població de coloms, al temps que incrementarà la biodiversitat 

urbana. 

 Propiciar el transport d’animals als mitjans de transport públics de la ciutat amb 

la col·laboració de l’empresa d’autobusos interurbà i del TRAM. La intenció és 

afavorir la mobilitat sostenible, tant per als viatgers i viatgeres amb necessitats 

especials, com per a aquelles i aquells que gaudeixen de la companyia d’una 

mascota. 

 Major control de la implantació dels microxips en animals de companyia. 

Aquesta mesura permet identificar ràpidament als animals perduts i als seus 

cuidadors i cuidadores, així com prevenir i identificar els o les causants de 

l’abandó. Al mateix temps, aniria acompanyat de la creació d’un registre 

d’animals de companyia. Amb un certificat que els identifique, i introduir-los en 
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mecanismes de control poblacionals, mitjançant certificats de naixement i 

defunció expedits per professionals veterinaris. Així com, la creació d’una web 

municipal d’animals perduts, on els cuidadors i cuidadores i la policia local 

tinguen més facilitat per a identificar als animals perduts i per donar més 

facilitats als propietaris i propietàries per trobar-los 

 Recuperació de la ‘Brigada Marró’ de la Policia Local de Benidorm. De 

vegades, els propietaris i les propietàries de mascotes no actuen 

responsablement amb els excrements dels seus companys i companyes 

animals i els deixen a la via pública, embrutant així els carrers i oferint una mala 

imatge de la ciutat. Per això, volem recuperar la ‘Brigada Marró’ de la policia 

local, que controle i sancione aquestes actituds incíviques.  

 Reconversió Plaça De Bous per a usos aprofitables per a la ciutadania de 

Benidorm. Acabar amb el maltractament animal a la plaça de bous municipal 

no significa que deixe de ser una font d’ingressos. Per això, volem que es 

destine a usos alternatius, com concerts o grans esdeveniments.  

 Estudiar la possibilitat per destinar una part de les nostres platges a un espai de 

convivència entre les persones i els animals per a què tots puguen gaudir del 

turisme de Benidorm.  

 

2. BENESTAR SOCIAL 

 

Els ajuntaments, com a administració més propera als ciutadans, són els que 

canalitzen les seues necessitats i demandes. Les polítiques socials han de treballar per 

a superar les condicions que donen lloc a la pobresa i la desigualtat social. I ho han 

de fer prevenint, evitant o corregint els mecanismes que originen els problemes. Han 

de ser avaluables. Cal saber a què ens enfrontem per a poder planificar amb 

eficàcia i prevenir. 

Han de ser àgils i resolutius. Cal tindre uns serveis socials que ens permeten adaptar-

nos a les noves situacions, anticipar-nos als possibles problemes, estar preparats per a 

noves demandes. Perquè a causa de la crisi, Benidorm necessita augmentar la 

inversió en Benestar Social per a cohesionar la seua població. Les retallades socials 

han evidenciat una significativa disminució d' inversió en el nostre poble, i ens situa a 

la cua de l'estat Espanyol com reflexa el recent informe de la “Asociación estatal De 
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Directores y Gerentes en Servicios Sociales”, on Benidorm està en nivells precaris en 

inversió social. 

Des de Compromís per Benidorm, volem lluitar per la inclusió social de qualsevol 

mena de col·lectiu i contra la discriminació i la intolerància. Pensem que les 

polítiques d'igualtat deuen ser uns dels eixos de la política municipal. Això ajudarà a 

construir una societat més plural i diversa, i donarà una millor imatge de Benidorm, 

possibilitant un turisme sostenible i ètic. Com a exemple, es va aprovar la nostra 

moció per a la creació del Consell de Persones amb Diversitat Funcional i ara és una 

realitat que ajudarà a configurar la ciutat gràcies a les associacions d’aquest tipus. 

En canvi, altres mesures proposades pel nostre grup municipal i aprovades per la 

corporació municipal, com ara el destinar els habitatges de la SAREB (banc roí) que 

té a Benidorm a ús social o l’extensió de totes les bonificacions socials a tots els 

cursos que ofereix l’Ajuntament, encara no s’han portat a terme per culpa del govern 

del PP i CBM. Així que tocarà reprendre aquest treball. 

La nostra idea és posar en marxa una sèrie d'accions molt concretes: 

 Construcció o reutilització, per exemple del CDT Domingo Devesa que 

traslladarà el seu ús en un futur a un edifici adjunt a l’INVATTUR, d'un espai 

públic per a un Alberg Social. 

 Actualitzarem les dades amb què treballen els Serveis Socials sobre necessitats 

per sector poblacional i zona de la ciutat, a través del Pla d’Inclusió i Cohesió 

Social impulsat des de la Generalitat 

 Revisarem les taxes i impostos municipals per a ampliar bonificacions o 

exempcions de pagament a unitats familiars en risc social. 

 Creació de menjadors socials amb l'ajuda de les ONG, per a les persones més 

desfavorides. Sobretot promourem la creació de menjadors infantils en 

períodes no escolars i no becats. 

 Creació d'un banc d’aliments propi de Benidorm, en col·laboració en entitats 

benèfiques, signant convenis de col·laboració amb el sector de l'Hosteleria i els 

supermercats de la nostra ciutat. 
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 Realitzarem accions preventives i d’assessorament per evitar els desnonaments 

i les seues conseqüències. 

 Revisarem els procediments burocràtics de concessió d’ajudes I serveis 

d’emergència familiar per a agilitzar el procés, amb la col·laboració d’altres 

institucions. 

 Treballarem per garantir el subministrament d’energia i aigua a les famílies en 

risc d’exclusió. 

 Crearem un Consell Sectorial de la Gent Gran que siga una eina participativa 

per abordar els problemes de la gent major. I s’elaborara un Pla d’Acció per al 

col·lectiu. 

 Impulsar la formació en noves tecnologies entre la gent major 

 Creació d'un programa de convivència intergeneracional d’habitatges 

compartits entre persones majors i jóvens que no puguen pagar-se un lloguer 

en la ciutat. A fi de promoure i facilitar les relacions solidàries d’ajuda mútua 

intergeneracional. 

 Desenvolupar un Pla Municipal de Habitatge i un Registre Municipal de 

Sol·licitants de Habitatge. 

 Promoure habitatges públics de lloguer. Crear el mapa de habitatges buits, 

bancaris, municipals i privats per a promoure el lloguer social. 

 Creació de la llar del Pensionista en el Racó de L’Oix i la Cala de Benidorm, així 

com recuperar l'antic Llar del Pensionista del centre de Benidorm. 

 Signar un conveni amb la SAREB pels pisos buits existents de la seua propietat 

a Benidorm per destinar-los a habitatges social 

 Ampliació del Centre Social Pepita Esperanza, realitzant la fase II de l’edifici. 

 Desenvoluparem el Pla d’Accessibilitat per aconseguir una ciutat sense 

barreres en tots els barris de Benidorm. 

 Col·laboració amb la Policia Local per a reforçar i actuar ràpidament en 

qualsevol indici de violència de gènere o delictes d'odi en la nostra ciutat. 
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 Oferir de manera assequible i fàcil, qualsevol mena d'informacio i suport a les 

dones i menors en situació de violència, sobretot a través de l’agent d’igualtat 

impulsada per la Generalitat. 

 Impulsar la creació d’una xarxa comarcal d’agents d’igualtat de la Marina 

Baixa. 

 Fomentar la reducció de les desigualtats pernivell de renda i afavorint una 

distribució més equitativa de la riquesa, aplicant l'Economia del Bé Comú. 

 Consolidar i ampliar el sistema de serveis socials municipals públics amb un 

pressupost i personal suficients. 

 Posaren marxa un programa de coordinació local entre els serveis socials 

municipals, els sistemes de salut i educació i el teixit social, per a detectar les 

situacions de risc d'exclusió social. 

 Reconèixer la fonamental tasca social del voluntariat i les iniciatives socials, 

donant suport a la seua feina. Crearem un registre de persones voluntàries. 

 Aplicar la Llei d'Igualtat en tot l'ambit municipal i promoure polítiques actives 

d'igualtat a través del Pla d’Igualtat Municipal. 

 Crear un reglament municipal per al ús no sexista del llenguatge i foment del 

seu ús en tots els estaments municipals. 

 Tindre en consideració els criteris d'Igualtat (considerar el número de 

treballadors i treballadores, plans de conciliació,etc.) en els plecs de 

condicions de contractacions externes. 

 Creació d'unitats de gènere o igualtat en totes les regidories amb un centre 

d'atenció integral a les víctimes de violència de gènere. 

 Desenvolupar el programa “Educar per a la Igualtat” en centres educatius i 

socials. 

 Mantenir una comunicació i col·laboració permanent amb els col·lectius 

socials de Benidorm. 
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 Establir un Punt d’Encontre Familiar a Benidorm i que estiga en contacte amb 

el Jutjat de Violència de Gènere de Benidorm 

 Donar suport institucional des de l’Ajuntament al 8M (Dia de la Dona) i 25N (Dia 

contra la violència masclista). 

 Propiciar la paritat de gènere en els òrgans de govern de l’Ajuntament i en els 

òrgans que depenen directament de l’administració pública local 

 

 

 

3.    CULTURA, FESTA I PATRIMONI 

Des de Compromís considerem que la Cultura ha de tindre una planificació que 

implique el màxim de sectors que impulsen les nostres arrels i que done prestigi a la 

nostra ciutat. 

 

Benidorm no es només una ciutat de turisme i platja, sinó que ha de ser una ciutat 

que oferisca al visitant una oferta d'activitats culturals, perquè siga una ciutat 

creadora de cultura plàstica, musical, compromesa amb espais oberts per a art 

modern i alhora recuperadora dels costums tradicionals i autòctones.  

 

Des de Compromís és una idea que hem dut a terme des del principi de la 

legislatura, per això hem promogut, amb més o menys cas des del govern local, 

accions que fomenten la recuperació i posada en valor del patrimoni històric i 

cultural de Benidorm, com la localització i senyalització del brollador d’aigua dolça 

de les Fontanelles en plena platja de Ponent, la promoció de la protecció (sense que 

PP i CBM hagen fet res en aquest sentit) de les fonts històriques de la ciutat, la 

senyalització dels carrers per on passava la Séquia Mare (encara pendent), la 

declaració del bollo de Sant Blai de Benidorm com a Bé de Rellevància Local (que el 

PP ha deixat en un calaix) o la salvaguarda del fris de l’antic hotel Selomar o de 

l’obra perduda de Pedro Delso, entre altres propostes.  

 

Per tant, des de la comissió de cultura i patrimoni considerem que s'haurien de 

treballar en els següents punts: 
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 Crear un consell de Patrimoni i cultura, utilitzant com a base el jurat dels premis 

Ciutat de Benidorm, en què els components d'aquest patrimoni no tinguen 

cap càrrec polític. 

 Recuperar el patrimoni local abandonat com les fonts històriques (font de 

Carreres, font de Lliriets, bassa de Thous) i condicionar els camins existents per 

a poder visitar aquestes fonts. 

 Considerar  i celebrar la segona Carta de poblament de Benidorm concedida 

per Beatriu Fajardo, igual que se celebra la primera atorgada per Bernat de 

Sarrià. 

 Aconseguir que les dames i les reines de les festes tinguen els vestits totalment 

gratuïts, i que totes les joves i xiquetes tinguen el mateix dret siguen de la classe 

social que siguen, tal com es feia anteriorment. 

 Treballar amb la Comissió de Festes Majors Patronals perquè les futures dames 

estiguen empadronades a Benidorm com mínim un any. 

 Aconseguir una carpa municipal i popular de festes majors patronals, perquè 

la puga utilitzar i gaudir tota la ciutadania de Benidorm 

 En les festes patronals cal recuperar i conservar les nostres tradicions antigues 

(vestits, vestimenta, sabates, etc.). 

 Consolidar i ampliar la col·laboració amb les entitats festeres de Benidorm 

 Promoure la recuperació dels focs tradicionals a les Festes Majors Patronals 

 Creació d'una mancomunitat cultural de la Marina baixa. 

 Creació d'un festival d'arts escèniques multidisciplinar perquè s'incorporen 

performances, danses i música d'orquestra. 

 Creació d’una escola de danses tradicionals municipal. 

 Creació d’una escola de Dolçaina i Tabalet i altres instruments tradicionals 

perquè aquells músics que es vulguen especialitzar en aquests instruments tan 

lligats a les festes valencianes, no s'hagen d'anar a estudiar al conservatori del 

Grau de Gandia. 
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 Continuar amb la política de grans esdeveniments, de manera sostenible i en 

coordinació amb la Fundació Visit Benidorm però també amb el veïnatge per 

tal de disminuir molèsties i per facilitar la integració dels esdeveniments amb els 

barris 

 Habilitació en tots els barris de biblioteques en horaris continuats i sobretot en 

èpoques d'exàmens. 

 Creació de Ludoteca en tots els barris per als menors de 18 anys perquè 

tinguen un espai per a reunir-se i així poder compartir les seues inquietuds 

culturals amb horaris flexibles. 

 Fomentar les escoles de teatre amb col·laboració de l'ajuntament perquè 

realitzen tota mena d'obres de teatre a preus assequibles, per a millorar el 

nivell cultural de la ciutat de Benidorm. 

 Desenvolupar una programació cultural local estable i coordinada amb les 

diferents regidories i associacions 

 Col·laboració amb la Generalitat per a dotar de contingut el Centre Cultural 

de Benidorm 

 Creació d’un certamen de bandes de música de la ciutat, amb la 

participació de les nostres tres bandes 

 Potenciar i conservar els nostres menjars típics locals i que els ensenyen en les 

escoles d’hostaleria. 

 Difondre conferències de diverses temàtiques culturals per tothom. 

 Crear i fomentar un banc de socialització de llibres, especialment en valencià  

 Establir un escut i bandera oficial de Benidorm per a complir el Decret 

116/1994, de 21 de juny, del Govern Valencià. Només existix un escut barroc 

oficiós inventat a instàncies de la llei de 1837 que obligava als municipis la 

tinença d'escut. Actualment no n'existeix cap en el DOGV 

 Impulsar el reconeixement del Bollo de Sant Blai de Benidorm com a Bé de 

Rellevància Local 
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 Posar en valor les excavacions del Tossal de la Cala, les troballes del Castell, 

ambdós amb subvenció de la Generalitat, i la Torre de les Caletes 

 Creació del Catàleg de Béns Local, tal com obliga la llei, per a afavorir la 

protecció i conservació del nostre patrimoni.  

 Posar realment en funcionament el catàleg d’artistes de Benidorm, per poder 

omplir els nostres carrers i centres artístics de les diferents arts dels professionals 

de la ciutat. Aquesta iniciativa, sorgida a través d’una moció del nostre grup 

municipal no ha sigut desenvolupada pel govern del PP i CBM, que mai ho ha 

utilitzat.  

 Protegir el fris de l’antic hotel Selomar 

 Recuperar i conservar les obres abandonades de Pedro Delso 

 Conservar, senyalitzar i posar en valor la cova Gelada, que conté restes 

arqueològiques de l’època paleolítica 

 Promoure els encontres interculturals entre les diferents nacionalitats i cultures 

de Benidorm 

 Consolidar i fomentar l’agermanament de Benidorm amb les ciutat 

agermanades i impulsar l’agermanament i la interrelació amb altres grans 

ciutats de la Mediterrània i d’Europa. (Programes d’agermanament i intercanvi 

amb altres ciutats amb característiques similars, on destaquen el component 

cultural i patrimonial, l’àmbit mediambiental i econòmic) 

 Adopció de programes de difusió social de la riquesa patrimonial, cultural, 

gastronòmica, festiva i econòmica de les comarques valencianes. 

 Establiment de convenis amb entitats i plataformes que integren a les persones 

nouvingudes per tal d’afavorir el mutu coneixement i la seua plena integració 

des del respecte a la multiculturalitat. 

 Impulsar programes municipals de sensibilització adreçats a la població en 

edat escolar al teixit associatiu, facilitar sempre espais de festa i trobades 

culturals entre les diferents nacionalitats que conviuen a la nostra ciutat. 
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4. ECONOMIA I COMERÇ 

Presentem un programa de govern que posa al centre de Benidorm la democràcia, i 

capgirar l’estratègia fallida de l’austeritat. Fer possible este canvi de prioritats 

polítiques comporta canviar radicalment el signe de la major part de les polítiques 

econòmiques. Cal superar el dogma de l’austeritat i la priorització de la consolidació 

fiscal a qualsevol preu, transformant-lo en un pla de xoc per a l’ocupació i el 

creixement. Cal transformar l’actual situació d’atur i fractura social en un horitzó de 

cohesió social i lluita contra la desigualtat. 

No obstant això, no hem d’oblidar que el replantejament de l’actual càrrega del 

deute no es proposa de forma aïllada, sinó que només pot tenir èxit i resultar 

versemblant com a part d’una acceleració del procés d’unificació política també 

en l’àmbit econòmic -fiscal, bancari, laboral, etc. Un nou Benidorm que evite este 

conflicte amb el reforçament dels compromisos polítics i que impulse un model de 

desenvolupament més enllà del curt termini i l’estabilitat macroeconòmica. En 

definitiva, una política econòmica en què la productivitat, l'eficiència i el benestar 

resulten objectius complementaris i no contraposats. 

Perquè aquests canvis siguen possibles, proposem unes prioritats que van íntimament 

relacionades, en la mesura que no es poden concebre ni aplicar si no es plantegen 

de manera conjunta i s’apliquen en paral·lel. 

 Fiscalització dels comptes i auditoria amb els mitjans propis del consistori. 

◦ Una vegada en el govern fer una auditoria i balanç patrimonial de la 

situació real del consistori i dels contractes externs amb la col·laboració dels 

departaments municipals. 

◦ Comprovació de l’estat de compliment dels grans contractes externs i 

assegurar el compliment de les condicions contractuals que van signar 

 Pressupost social i equilibrat 

◦ Formar un pressupost adient a les necessitats i serveis municipals real per a 

Benidom i equilibrat amb les seues finances, d’acord amb els indicadors 

d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

◦ Destinar un 10% del cànon, a més del canon que han de pagar, dels 

contractes externalitzats el pressupost del qual siga superior a un milió 

d’euros a l’any a millorar les polítiques socials de Benidorm 

 Deute il·legítim 



benidorm.compromis.net EL BENIDORM QUE VE 

 

16 Compromís per Benidorm Programa De Govern 2019-2023 
 

◦ Fiscalitzats i valorats els diferents compromisos finances adquirits pel 

consistori, encomanar a Intervenció Municipal la viabilitat legal de la 

declaració del deute que es considere il·legítim i crear una comissió de 

treball per a cercar solucions legals per a assignar responsabilitats a qui 

corresponga sobre el deute adquirit. 

 Millora dels ingressos 

◦ Demanar novament que Benidorm siga reconegut per fi Municipi Turístic, el 

que reportaria a les arques municipals més de dos milions de euros anuals. 

No ha sigut suficient amb presentar una moció des del grup municipal que 

va ser aprovada per unanimitat, ni ha bastat la proposició no de llei de 

Compromís a les Corts ni la proposta aprovada a una comissió del Congrés 

per part del nostre diputat Joan Baldoví: els governs popular i socialista no 

han canviat encara la Llei d’Hisendes Locals en aquest sentit i ens toca 

demanar novament el tracte just que ens pertoca, és a dir, el 

reconeixement del que som: municipi turístic 

◦ Impost per visitant i dies de pernoctació en la nostra ciutat. Tal com fan en 

moltes capitals europees, posarem en marxa un tribut que serà utilitzat, no 

només per millorar els ingressos, sinó per invertir-los en la imatge de la ciutat: 

promoció turística, neteja dels nostres barris, modernització de la escena 

urbana etc. 

◦ Demanarem inversions en infraestructures per connectar Benidorm amb 

l’interior de la província d’Alacant (Alcoi), instar a l’arribada del AVE a 

Benidorm o bé mitjançant el corredor del mediterrani, e instarem que l’AP7 

siga gratuïta. Aquestes mesures, conjuntament amb el tribut per 

pernoctació, permetrà millorar els ingressos i també el consum i la diversitat 

de visitants a la nostra ciutat. 

◦ Comptabilització del nostre patrimoni general i valoració de l’inventari 

d’immobles existent. Després de realitzar aquest estudi, llogar o posar a la 

venda els immobles que l’Ajuntament té en desús per promoure un ús social 

i per possibilitar ingressos a la ciutat. 

◦ Imposició d’una taxa sobre l’entrada als grans esdeveniments de més de 

mil assistents, exceptuant els certàmens o festivals organitzats per les 

associacions benèfiques 
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◦ Revisió de les aportacions de les màquines expenedores i de les cabines 

bancàries que se situen a peu de carrer per incrementar la seua aportació 

a les arques públiques 

 Discriminació positiva als emprenedors que complisquen el codi ètic. 

◦ Donada la mancança de competències per a legislar en quant a no 

permetre que l’administració contracte a proveïdors que no garanteixen un 

codi ètic al seu funcionament, Compromís realitzarà una discriminació 

positiva cap a aquelles empreses que sí el garanteixen. Codi ètic, tant a 

nivell del tracte als seus treballadors, com a nivell d’impacte al medi 

ambient per l’activitat de les empreses. 

 Fomentar la Moneda Social 

◦ Les monedes socials o monedes locals, complementàries o alternatives són 

diners que es creen i utilitza per tal de fomentar tan el treball com el 

consum local i empoderar a comunitats per tal d’aconseguir objectius 

socials concrets.  

 Aprovar per moció la declaració de la ciutat de Benidorm com a ciutat lliure 

del TTIP (Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions).  

◦ Compromís, com ja ho ha fet des de la seua representació al parlament 

europeu i també ha traslladat a l’Ajuntament de Benidorm via moció, es 

nega a assumir el TTIP. Per tant, aprovarà una moció a l’Ajuntament que així 

ho declare proposada pel nostre grup. 

 Foment de la creació d’Ocupació  

◦ Per a fomentar la creació d’ocupació, considerem que és molt important 

estimular l’emprenedoria i l’ajuda a la xicoteta i mitjana empresa. Per tant, 

caldrà establir avantatges en els tributs a estos agents generadors 

d’ocupació.   

◦ Impuls del Parc Tecnològic de Benidorm 

 Comerç de proximitat 

◦ A banda de ser un punt de convivència i de relació entre les persones, el 

comerç de proximitat és una font important de creació d’ocupació. Hem 

d’aprofitar la tradició de comerç de proximitat de la nostra ciutat i emprar 

una tasca dirigida a la recuperació d’aquesta fàbrica d’ocupació que 

actualment viu un dels seus moments més baixos, a partir de mesures com: 
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▪ Reformulació del concepte comercial de ciutat i dotació 

d’infraestructures bàsiques d’abastament i serveis als barris, elaboració 

d’una malla comercial que facilite l’accés al consum, promoga 

l’activitat comercial i dote de vida als barris. 

▪ Instituir l’Escola de Comerç de Benidorm. Entitat d’enseyament públic, 

amb un patronat conformat per la Generalitat, la Universitat, la Cambra 

de Comerç, les associacions de comerciants i les patronals. DE 

finançament mixt. 

▪ Constituir un Consell Permanent d’Associacions de Comerç que 

coordine les diferents campanyes i promocions del comerç local. 

▪ Instaurar guies comercials de barri que es repartiran gratuïtament a tots 

els domicilis, en la qual es grafiaran els establiments ordenats per sectors, 

així com ubicació, horaris, rutes de transport públic, festes, actes 

especials etc. 

▪ Establir una targeta de fidelització comuna per a tots els comerços de 

Benidorm que conformen el Consell Permanent d’Associacions del 

Comerç, gratuïta i d’acumulació de punts que permet canviar per una 

sèrie de productes i premis que estaran exposats al catàleg anual que 

s’elaborarà pel Consell Permanent d’Associacions de comerç i la 

regidoria de Comerç i Consum. 

▪ Crear la plataforma de compres on line gratuïta on els comerciants de 

la ciutat exposen exclusivament ofertes. 

▪ Celebrar la Fira de les Oportunitats de manera periòdica en un ubicació 

que permeta accés i aparcament fàcil. 

▪ Produir un programa d’ajudes per a la modernització del comerç local. 

Pla renove (formació, noves tecnologies, contractació...) que incloga 

bonificació en els impostos i taxes municipals. 

▪ Instituir una taxa de solidaritat comercial que permeta obtindre uns 

ingressos que revertirien en el comerç de proximitat a través del 

programa de comerç i finances, consistent en la bonificació de part dels 

interessos de els crèdits que els comerciants obtinguen dels bancs. 

▪ Exempció dels impostos locals durant dos anys en el cas de successió en 

els negocis per part de familiars. 
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5. EDUCACIÓ 

 

La Conselleria d'Educació ha pal·liat algunes deficiències que existien a la nostra 

ciutat a nivell d'infraestructures educatives, com l'arranjament i actualització de les 

instal·lacions del col·legi Basc Núñez, o la inclusió del nou edifici del col·legi Leonor 

Canalejas al Pla Edificant, amb un cost de 3 milions d'euros, finançats íntegrament 

des de la Conselleria.  

 

A més, també ha creat aules gratuïtes i públiques per a l'alumnat d'Infantil de P2 en 

diferents escoles (Puig Campana, Basc Núñez i Aitana) i ha facilitat l'adquisició de 

llibres de text mitjançant el programa Xarxa Llibres. D'altra banda, tot i els problemes 

administratius amb l'empresa que havia de realitzar les obres, ha engegat l'eliminació 

dels barracons a l'IES Pere Maria Orts i Bosch i les obres relatives al col·legi Ausiàs 

March. I tot això, sense comptar amb els gairebé 3 milions de sobrecostos dubtosos i 

en mans de la justícia que es van anar en infraestructures educatives de Benidorm en 

època del govern de la Generalitat del PP. 

 

Per la nostra banda, des del col·lectiu local hem estat, i seguim estant, en contacte 

amb les diferents AMPAs de la ciutat vehiculant les seues peticions i dubtes amb 

Conselleria, com la relativa a l'afecció de les obres del parc d'atraccions confrontant 

amb el Col·legi Serra Gelada, hem aconseguit una declaració de tota la corporació 

municipal perquè el conservatori comarcal de música s'establisca a Benidorm, s'han 

creat els camins escolars segurs de la ciutat a instàncies d'una moció nostra 

aprovada en ple o s'ha aprovat la col·laboració entre els centres, administració local, 

pares i mares per lluitar contra l'assetjament escolar, també a través d'una proposta 

plenària del nostre grup municipal. 

 

Però, tot i els èxits adquirits, des de Compromís per Benidorm creiem que encara hi 

ha millores de la qualitat educativa per les quals lluitar a la ciutat, com millorar 

l'actuació de manteniment de les escoles de Benidorm, l'ampliació d'horaris d'estudi 

de les nostres biblioteques, incloent l'increment d'aquests centres, o l'ampliació 

d'acords entre la universitat d'Alacant i l'Ajuntament per millorar la coordinació entre 

instituts, alumnat i universitat per afavorir el desenvolupament orientatiu 

preuniversitari de l'alumnat. 
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Així, aquestes serien les nostres propostes: 

 

 Continuar amb la rehabilitació estructural dels centres educatius de Benidorm 

amb l'ajuda de la Conselleria d'Educació, prioritzant els problemes més urgents. 

 Desenvolupar un pla de manteniment i pintura dels col·legis públics de la 

ciutat, de manera que s'atenguen sempre les seues necessitats durant 

l'aturada de l'estiu, i no en les vacances de Nadal com passa actualment amb 

el govern del PP-CBM 

 Impulsar majors acords de col·laboració preuniversitària per a l'orientació de 

l'alumnat dels instituts 

 Potenciar i defensar l'ús del valencià en instituts i col·legis públics de Benidorm. 

 Involucrar i augmentar la participació de tots els agents socials. 

 Vigilar i assegurar que tots els alumnes siguen atesos en igualtat de condicions 

independentment de la condició personal, de gènere, d'origen social i 

capacitats de l'alumnat. 

 Consolidar la lluita contra l'assetjament escolar o bullying mitjançant la 

col·laboració entre l'Ajuntament, centres educatius, pares i mares. 

 Promoure l'educació emocional, el respecte pel medi ambient i als animals 

des del entorn escolar 

 Augmentar les ajudes a beques educatives, especialment per a l'alumnat amb 

necessitats especials, en risc d'exclusió social o amb un entorn familiar 

inestable. 

 Increment de les beques de transport per a l'alumnat que haja de traslladar-se 

mitjançant autobús a la Universitat d'Alacant. 

 Bonificar de la mateixa manera amb els mateixos avantatges fiscals tots els 

cursos educatius oferts per l'Ajuntament, com així es va aprovar mitjançant 

moció del nostre grup municipal i que fins a dia d'avui no ha estat dut a terme 

pel govern de PP i CBM . 

 Increment dels horaris de les biblioteques públiques per als estudiants 

universitaris, perquè puguen estudiar en horari nocturn sense haver de 

desplaçar-se a la Universitat. 
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 Estudio de l'habilitació de biblioteques auxiliars en tots els barris de Benidorm 

 Potenciació de la impartició de cursos d'idiomes i de les noves tecnologies 

 Consolidar i potenciar la col·laboració entre l'alumnat de secundària, 

batxillerat i formació professional dels centres educatius de Benidorm i 

l'Ajuntament en el disseny i creació de campanyes informatives de 

l'administració local. 

 Foment de l'esport en els centres educatius com a catalitzador dels valors 

educatius de respecte, tolerància i exercici físic saludable. 

 Potenciació de la pilota en els centres educatius de la ciutat 

 Estudi de la implantació d'una escola matinera en les escoles de Benidorm per 

facilitar la conciliació familiar en els centres educatius. 

 Establir responsables d'atenció de l'alumnat en les parades d'autobusos de la 

ciutat encarregats de vetllar per les alumnes i les alumnes que utilitzen el 

transport escolar, en col·laboració amb les AMPAs. 

 Consolidar el conservatori de música i de dansa José Pérez Barceló com a 

centre d'ensenyaments elementals i superiors a nivell comarcal, dotant-lo de 

millors instal·lacions i finançament netament autonòmic. 

 Ampliació de l'espai que utilitza l'Escola Oficial d'Idiomes per a millorar la 

qualitat de l'educació impartida en llengües. 

 Establir l'Escola Oficial d'Idiomes de Benidorm de manera independent al 

centre educatiu de Dénia per a dotar-lo de més autonomia i independència. 

 Reorganitzar les instal·lacions de la Universitat Nacional a Distància (UNED) per 

oferir un millor servei als seus usuaris i usuàries 

 Establir acords o convenis de col·laboració amb altres universitats a distància i 

centres públics de formació a distància per millorar l'oferta educativa de 

Benidorm 

 Facilitar una formació adequada actualitzada i progressiva al personal de 

l'administració local per oferir el millor servei als residents i visitants de la ciutat. 

 Creació d'escoles i tallers d'empoderament real amb la col·laboració de les 

AMPEs. 

 

6. ESPORTS 
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La nefasta gestió del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, on el nul interés demostrat 

per portar una correcta gestió des de l’Ajuntament de Benidorm, va propiciar un 

altra externalització dels serveis per a després tornar a ser gestió pública sense tindre 

clar què fer i com potenciar les activitats al Palau, ha desembocat en critiques 

negatives per part de la ciutadania en aquest aspecte. 

No ens oblidem tampoc de l’abandó i el deteriorament progressiu de les altres 

instal·lacions esportives municipals de Benidorm, com Foietes, en part per l’ús que es 

dona per als festivals de música com el Low, ni tampoc dels camps de futbol Antonio 

López del Racó de l’Oix. 

També les instal·lacions dels nostres col·legis públics s'han de posar en el focus 

d’actuació, amb la supervisió, restauració i manteniment per que els nostres xiquets i 

xiquetes puguen gaudir de unes instal·lacions com mereixen. 

Es necessita un gir de 180ª en la gestió esportiva de la nostra ciutat perquè torne a 

ser un servei de qualitat per a la ciutadania, per salvaguardar l’imatge i l’esperit 

esportiu que sempre ha caracteritzat Benidorm. 

La nostra ciutat ha de ser el primer interessat en que els projectes esportius funcionen. 

En totes les seues àrees. Des de l'interès en que les seues instal·lacions estiguen en 

plenes i òptimes condicions, que siguen econòmiques per poder utilitzar-les, i que 

s’impulsen i es donen suport a totes les associacions esportives, creació de noves 

modalitats esportives i la defensa dels esports minoritaris i autòctons de la nostra terra. 

Proposem: 

 

 Realitzar una auditoria de l’estat i activitats que s’ofereixen  al Palau d’Esports 

l’Illa De Benidorm.  

 Aconseguir una gestió totalment pública del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, 

amb un estudi dels preus dels abonats per tindre un preu competitiu i activitats 

de qualitat.  

 

 Reparació i adequació de totes les instal·lacions del camp municipal 

Guillermo Amor a Foietes per competir en igualtat de condicions en termes de 

qualitat amb altres pobles de la comarca. Reparació de tanques, graderies, 

instal·lació de noves graderies cobertes, pista d’atletisme, voleibol, tenis, 

creació de pistes de padel, futbol 7, piscina municipal... 
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 Creació d’un centre d’alt rendiment esportiu.   

 Fomentar la creació d’equips esportius femenins a la ciutat per a qualsevol 

tipus d’esport. 

 Portar altres tipus d’esport, com el rugbi, a la nostra ciutat. Suport a la creació 

de noves associacions o clubs que promoguen activitats inexistents a la nostra 

ciutat. Sense dubte un eix fonamental en aportar noves idees i regenerar el 

esperit esportiu. 

 Reparació i adequació de les pistes esportives dels nostres col·legis públics. 

 Suport als nostres equips esportius i associacions professionals o amateurs, que 

tinguen possibilitats i condicions d’obtindre resultats importants en les seues 

disciplines. 

 Promoció dels esports autòctons: pilota valenciana, pesca, rem, vela, 

colombicultura... 

 Promoció del senderisme en els espais naturals. 

 Promoció dels encontres intercomunitaris esportius en la nostra ciutat. 

 Fomentar la unió i col·laboració dels clubs de futbol de Benidorm per fer un 

projecte més potent i competitiu perquè Benidorm destaque al mapa del 

futbol nacional, autonòmic i comarcal. 

 Reparació i adequació dels camps Antonio López del Racó. Vestuaris, 

magatzem mes ample per que els entrenadors puguen guardar amb 

seguretat el seu material, taquilles o gàbies dins dels vestuaris per guardar les 

motxilles dels jugadors, graderies cobertes.... 

 Esport per a totes i tots. L’accesibilitat a l’esport és la premissa bàsica del 

concepte de ciutat activa. Promocionar l’activitat física per a la salut precisa 

fomentar l’equitat i suposa tenir en compte les necessitats dels grups més 

desfavorits, sense descuidar les accions globals: 

 

◦ Fomentar l’esport amb els grups de persones que compten amb menys 

possibilitats de desenvolupament de l’activitat física per motius econòmics, 

de gènere, edat, raça o religió. 

◦ Integrar mitjançant l’esport els grups ètnics minoritaris, a les persones grans 

que viuen soles i a les persones amb diversitat funcional que viuen en ris 

d’exclusió social. 
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◦ Crear polítiques de preus dels serveis esportius, l’esport per a totes i tots. 

◦ Implantar un pla d'igualtat en l’esport per fer visible la presència de les 

dones a l’esport. 

◦ Fomentar l’esport per a la tercera edat: parcs biosaludables, petanca, 

noves rutes per a la perifèria, activitats guiades a les instal·lacions 

municipals. 

◦ Dotar a tots els districtes de Benidorm de les mateixes possibilitats 

d’infraestructures esportives. 

◦ Fomentar els valors del respecte i la no-violència. 

 L’esport és participació. La ciutadania ha de tenir una participació directa no 

consultiva. Ha de suposar una cessió del poder de decisió de la classe política i 

tècnica cap a la ciutadania: 

◦ Obrir el comitè o grup de direcció dels projectes de barri o ciutat activa i 

saludable als representants dels grups socials, professionals i investigadors 

de l’activitat física i de la salut pública. 

◦ Fomentar la participació dels clubs esportius, grans i xicotets, associacions 

veïnals i altres organitzacions no governamentals coneixedores de la realitat. 

◦ Basar-se en les comunitats per tal de generar un entorn segur i per a 

prendre decisions adaptades a les necessitats reals. 

◦ Utilització de les zones esportives dels CEIP i els IES en horari de vesprada, 

amb monitors que organitzen i vigilen la bona utilització. 

 Benidorm i la bicicleta. Tots els veïns de Benidorm tenim ara mateix disponibles 

un gran número de km per a recórrer la nostra ciutat. No solament per a fer 

esport sinó també com a mitjà per a poder anar al treball. En aquest sentit des 

de Compromís Per Benidorm apostarem per la seua utilització en detriment del 

cotxe però, abans, cal fer una auditoria per comprovar i millorar la seguretat 

dels carrils bicis, els quals, actualment creiem que són millorables. En aquest 

sentit, per potenciar ell seu ús: 

◦ Cal l’elaboració participativa d’un Pla Rector de la Bici, gestionat per la 

Oficina Municipal de la Mobilitat sostenible, i supervisat per un Fòrum o 

Taula de la Bicicleta, amb la participació d’asssociacions ciclistes i altres 

relaciones amb la mobilitat, la seguretat vial i els usuaris. 
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◦ Per fomentar el seu ús interurbà, cal reforçar el número de bicicletes 

disponibles per als usuaris de la ciutat de l’anomenat Bicidorm. Ja que 

tenim tants km disponibles, veiem convenient que hi hagen més puestos i 

bicicletes per agafar en aquest servei. A més de tindre un millor 

manteniment del mateix. 

◦ Es fomentarà que les comunitats de propietaris instal·len aparca-bicis en 

garatges soterranis i de superfície. Així mateix s’establirà la obligatorietat 

que els garatges públics i aparcaments d’empresa els instal·len. 

◦ Es faran programes específics de «bici al treball» amb els empleats públics. 

◦ Instal·lació d’aparcaments per a bicicletes dins dels col·legis i instituts de la 

ciutat. 

◦ Treballar amb el personal educatiu temes de mobilitat amb bicicleta i 

promoure la seua inclusió en una unitat didàctica a l’escola. 

 L’Esport és salut. El 55% de la població valenciana no fa cap activitat esportiva. 

Entre les persones que no practiquen cap esport existeix un 50% de perill de 

patir un infart, cerebral i/o coronari, mentre entre la població que practica 

esport, aquest perill sols és d’un 24%. Per tant hem de fomentar l’activitat 

esportiva dels benidormeres i de les benidormeres. 

 

7. JOVENTUT 

Els i les nostres joves tenen unes necessitats i unes problemàtiques específiques, per 

tant es fa necessari desenvolupar unes polítiques per a aquest sector. Unes polítiques 

que han de transformar les limitacions que pateix la joventut i convertir-les en 

potencialitats: els i les joves han de ser un motor present. 

Fer unes veritables polítiques de joventut significa, entre d’altres coses, fer unes 

polítiques realistes, que aborden els veritables problemes dels i de les joves, que 

aporten solucions i que, a més, es facen conjuntament amb la seua aportació. En 

eixe sentit, en tots els pressupostos municipals el nostre grup municipal sempre ha 

intentat, via esmena, que es destinen diners a la creació i desenvolupament del 

Consell de la Infància, la Juventut i l’Adolescència, però el govern del PP i els seus 

socis pressupostaris (CBM i C’s) mai han acceptat aquesta iniciativa.  

Des de Compromís Per Benidorm proposem: 
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 Ampliarem els horaris de les instal·lacions esportives i l’obertura de aules 

d’estudi. 

 Col·laborar estretament amb l’associació de bus universitari. 

 Posada en marxa del Consell de la Infància, la Joventut i l’Adolescència de 

Benidorm que tinga independència financera i que siga interlocutor privilegiat 

per als temes juvenils, i que li permeta desenvolupar activitats, així com 

participar en la gestió d'aquells servicis i instal·lacions municipals dedicats a la 

joventut. 

 Crear una oficina per facilitar el lloguer dels joves que vulguen emancipar-se. 

 Proposar horaris nocturns en els autobusos urbans per fomentar l'ús del 

transport públic quan s'ix de festa i evitar accidents de trànsit. 

 Creació d’una sala multifuncional d’espectacles (concerts, art, fires, 

esdeveniments, moda, etc.) a la Plaça bous municipal 

 Creació de xarrades de sexualitat, ETS, embarassos no desitjats, drogues i 

alcoholisme. 

 Creació d'una figura que connecte la regidoria de joventut amb els 

programes europeus per donar suport econòmic i logístic a les polítiques de 

joventut que Benidorm necessita. 

 Convertir el centre d’Informació Juvenil en una vertadera Casa de la Joventut, 

com hi ha a nombrosos municipis, que contemple xarrades, tallers, i un espai 

més ampli per als joves.  

 Ampliació de la campanya "Coneixement" cap a altres dependències. 

 Fer activitats nocturnes que suposen una diversificació de les pràctiques d’oci 

dominants en sectors juvenils consistents en l’ús intensiu de begudes 

alcohòliques. Així, per exemple, cibertrobades, competicions esportives, etc.  
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 Xecs culturals i esportius ‘low cost’ per a joves, incloent-hi l’accés a preu reduït 

o gratuït a espectacles culturals, esportius i a transport públic. Es faria a través 

de convenis de l’Ajuntament amb entitats promotores d’aquests espectacles i 

inclouria també les activitats de l’Ajuntament mateix. La informació i reserva es 

faria a través de la pàgina web de l’Ajuntament o d’entitats associades.  

 Creació d’un guardó de graffitti i arts plàstiques urbanes. 

 Condicionament i millora de l’accessibilitat de l’skate park de Benidorm. 

 

8. LGTB I DIVERSITAT 

Benidorm ha de ser capdavanter en la lluita pels drets LGTB i afavorir el turisme 

d'aquest col·lectiu. Per això, des del nostre grup municipal vam proposar la creació 

del primer pla municipal contra la LGTBFòbia, que va comptar amb el suport de tota 

la corporació i des d’aleshores es va desenvolupar. O vam proposar la creació d’un 

festival de cinema sobre temàtica LGTB que l’any passat va veure la llum gràcies a 

les associacions de la ciutat.  

Així mateix, com a primer partit com a tal que va eixir el dia de l’Orgull LGTB de 

Benidorm, volem donar un impuls i un suport institucional prolongat en el temps i que 

vaja més enllà de la part lúdica, aprofundint en el caire social d’aquesta cita . 

Per això, proposem: 

 Que l'Ajuntament condemne qualsevol actitud, manifestació i legislació de 

caràcter homofòbic, bifòbic o que implique transfòbia. 

 Que s’implanten, amb ajuda de les institucions educatives, plans integrals per 

a detectar i previndre l'assetjament per orientació sexual o identitat de gènere. 

Este pla haurà de potenciar els estudis que permeten conéixer en profunditat 

la realitat i la problemàtica dels joves que pertanyen a les minories sexuals 

amb l'objectiu de formar adequadament als professionals que treballen amb 

ells. 
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 Que s'impulse des de l'Ajuntament de Benidorm, en col·laboració amb les 

associacions LGTB, campanyes concretes en els centres educatius, a la 

manera de dinàmiques de grup, per a lluitar contra l'assetjament, l'exclusió o la 

discriminació derivada de comportaments discriminatoris per orientació sexual 

o d'identitat de gènere. I que es puguen incloure dins dels programes 

educatius dels centres escolars del municipi. 

 Que es promoga i s'utilitze la simbologia LGTB+ (banderes, lluminàries…) i 

lluïsquen els dies clau per a comunitat LGTBI+ (26 d’abril, dia de la visibilitat 

lèsbica; 17 maig, Dia Internacional contra la LGTBFòbia; 28 de juny, Dia 

Internacional LGTB; 23 de setembre, Dia de la Visibilitat Bisexual; segona 

setmana de setembre, Setmana de l'Orgull a Benidorm) i fins i tot, un espai 

permanent a l'ajuntament. 

 Que es declare Benidorm com a municipi contra la lgtbfòbia, mitjançant el 

desenvolupament integral del Pla contra la LGTBFòbia que implique les oficines 

municipals i que promoga el respecte i la tolerància als comerços locals.  

 Que hi haja compromís amb la diversitat promovent polítiques favorables a la 

igualtat de tracte cap al col·lectiu LGTB en defensa de la seua dignitat i 

impulsant la consolidació i reconeixement de la plena igualtat de drets i 

oportunitats. 

 Que es mantinguen contactes periòdics amb les associacions LGTB i negocis i 

bars de temàtica LGTB per a consensuar idees, comunicació i millores perquè 

sempre hi haja una col·laboració permanent.  

 Que es done formació suficient a la Policia Local per a saber tractar els casos 

de delictes d’odi contra el col·lectiu. 

 Creació d'un Consell Municipal de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals 

encarregat d'assessorar en totes les polítiques dirigides a la població LGTB. 

estarà format per totes les associacions LGTB amb representació real en la 

ciutat de València. 

 Impulsar la commemoració del Dia de l'Orgull LGTB amb la celebració d'actes 

institucionals i col·laborant activament en la manifestació i activitats 
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organitzades pel moviment associatiu. Eixa setmana s'hissarà la bandera de 

l'arc iris en totes les dependències municipals fent una declaració institucional 

en record de totes les persones que han patit o pateixen LGTBfòbia. 

 Impulsar accions dirigides a la inserció laboral de les persones LGTB amb la 

col·laboració dels agents sindicals i el teixit associatiu.  

 Fomentar i consolidar el turisme LGTB en la ciutat amb la participació i 

col·laboració de les empresàries i empresaris d'ambient LGTB de la ciutat. 

 Inclusió transversal de la perspectiva de gènere, orientació sexual i identitat de 

gènere en l'articulació de les polítiques d'igualtat dels grups socials amb major 

risc d'exclusió social: persones majors, dones, joves, persones amb diversitat 

funcional, seropositives, immigrants... 

 Integrar el moviment associatiu LGTB en les estructures de representació de la 

participació ciutadana de l’ajuntament. 

 

9. LLENGÜES 

Des de Compromís Per Benidorm entenem que existeix i ha d’existir una política de 

llengües, de reforç del coneixement actual (del valencià), de nous coneixements 

(incorporació de l’anglés i d’altres llengües de comunicació internacional) i de 

foment del plurilingüisme.  

La política de llengües a Benidorm ha de procurar tant l’augment de l’ús del 

Valencià, com la incorporació de l’anglès i d’altres llengües de comunicació 

internacional, com a ciutat turística i cosmopolita que som. En eixe sentit, des del 

nostre grup municipal hem promogut la creació del Voluntariat pel Valencià, que ha 

esdevingut una realitat, per fer parelles lingüístiques de voluntaris que pretenien 

millorar el domini del valencià; o hem recordat en diferents ocasions, sense que el 

govern local ens escolte, els compromisos de Benidorm per formar part de la xarxa 

AVIVA de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.  

Les mesures adoptades han de generar l’adhesió i el suport sense provocar el rebuig 

de la majoria social. La política de llengües ha de ser transversal a tota la gestió 
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municipal. Cal concentrar les energies en els elements clau del canvi sociolingüístic i 

en decisions i actuacions que siguen estructurals i generadors de canvi. 

 Recuperació del valencià com a llengua familiar. El principal adversari del 

Valencià és el trencament de la transmissió intergeneracional: molts 

progenitors valencianoparlants o de parelles mixtes han educat els fills només 

en castellà. En famílies, el valencià s’ha convertit en la llengua dels iaios. El 

repte, doncs, és aturar este procés i aconseguir la renativització, és a dir, que 

les generacions que van patir este procés eduquen els fills en Valencià. Per a 

treballar en aquest sentit proposem tres actuacions: 

◦ Aprofundir en el Voluntariat pel Valencià creant el Voluntariat Gran. Es 

tractaria de crear una xarxa de gent disposada a reintroduir el valencià en 

l’àmbit familiar. Caldria sobretot atraure els avis i les àvies que van educar 

els fills en castellà per la pressió política i sociolingüística d’altres temps, i 

que ara tenen néts. L’objectiu seria que aquests néts tingueren l’oportunitat 

d’aprendre i d’usar el valencià a casa, com a llengua familiar. 

◦ Foment del valencià en les escoletes municipals. Una de les condicions que 

hauria de tenir la xarxa d’escoletes és la utilització del Valencià en la relació 

entre els professionals, les xiquetes i els xiquets i les famílies. 

 L’administració i els serveis públics han d’incorporar, a més del Valencià i el 

Castellà, altres llengües de comunicació internacional. L’anglès és actualment 

la llengua franca del turisme, de la recerca, de la diplomàcia i, per tant, 

s’hauria de considerar llengua de treball a l’ajuntament i dels serveis públics a 

la nostra ciutat. En este sentit, proposem: 

◦ Aprofundir la incorporació de l'anglès i altres llengües internacionals a la 

retolació, els formularis, els fullets i l’atenció al públic, sobretot en les 

instal·lacions on s’atén el turisme (a més dels punts d’informació, els museus 

i altres) però també en altres serveis com els policials.  

◦ Introduir el requisit lingüístic d’angles i d’altres llengües estrangeres en les 

places de l’Ajuntament que hagen d’atendre persones que parlen altres 

llengües. 



benidorm.compromis.net EL BENIDORM QUE VE 

 

31 Compromís per Benidorm Programa De Govern 2019-2023 
 

◦ El tècnic lingüístic ha de tindre un perfil multilingüe, amb un nivell 

professional d'anglès i de valencià, com a mínim. 

 Visualització de la valencianitat de la ciutat. Una de les claus per a la 

recuperació de l’ús social del valencià és que els usuaris de la llengua, tant els 

autòctons de la ciutat com els que hi vénen tinguen la sensació d’estar a casa. 

En aquest sentit, és important que la toponímia i la senyalística públiques i 

privades mostren una ciutat cosmopolita però valenciana. 

◦ Oficialitzar definitivament i únicament els noms valencians de les vies i dels 

espais públics, i assegurar que figuren en les formes valencianes tant en els 

registres oficials (cadastre, padró, INE), com en els serveis cartogràfics. 

◦ Modernitzar i valencianitzar tots els rètols públics que no estiguen en 

valencià. Els panells informatius turístics hauran d’estar almenys en valencià, 

castellà i anglès, amb el valencià com a primera llengua. En els textos 

escrits en altres llengües, es respectarà la toponímia i l’antroponímia 

valencianes. 

◦ Incentivar la valencianització dels noms i la retolació dels negocis de la 

ciutat. Millor que donar subvencions a la valencianització dels rètols, es 

podria oferir exempcions a les taxes per a les marquesines i assessorament 

perquè les escriguen correctament. Este assessorament s’ha d’estrende a 

altres camps, i especialment a l’elaboració de la carta dels restaurants. 

◦ Creació de l’oficina AVIVA (antigament, Oficina de Promoció del Valencià) 

dins de la regidora de Cultura, amb seu al Centre del Torrejó. Serà una 

assessoria en matèria lingüística per al ciutadà i el propi Ajuntament. 

◦ Recuperació de la toponímia tradicional de Benidorm i de la toponímia 

oblidada. Senyalització dels noms dels barris i partides amb la seua 

corresponent promoció. Correcció de qualsevol senyalització incorrecta. 

 Les festes de Benidorm son importants per a tot el poble. També ho és per la 

nostra llengua, el valencià, i també caldrien obrir-se més a la població visitant 

estrangera. Per això proposem que totes les comissions de festes hauran 
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d’incloure el valencià en tot allò que les comissions facen (escrits, cartells, 

pamflets), com ha requisit per obtindre les subvencions corresponents de les 

partides pressupostaries, i que incloguen almenys l’anglés com a llengua 

estrangera en aquesta mateixa documentació per tal d’incorporar la població 

estrangera a la celebració de les nostres festes. Hem de fer que les llengües i la 

festa contribuïsquen a normalitzar l’ús de la llengua i alhora aconseguir que les 

festes s’òbriguen a la màxima participació. 

 

10. MEDI AMBIENT, AIGUA, RESIDUS I CANVI CLIMÀTIC 

Els objectius centrals en aquesta àrea són assegurar el dret a la salut de les persones, 

reduint la seua exposició a riscos ambientals, i apostant per polítiques preventives 

que garantisquen l’accés a recursos bàsics saludables (aire, agua, aliments, etc.), tot 

i evitant el seu esgotament. 

Per això, establirem objectius de reducció dràstica de la contaminació atmosfèrica, 

acústica, lumínica, electromagnètica, del sòl i agua superficial i subterrània, amb 

mesures restrictives d’abocaments i instal·lacions contaminants, acompanyats de 

mesures de seguiment i control rigoroses, seguint i aprofundint en els plans d’acció ja 

desenvolupats per l’Ajuntament (PAES, Pacte d’Alcaldes, etcètera). 

Al temps, es millorarà la gestió dels residus, es revaloritzaran els espais verds urbans i 

es recuperarà una relació amb l’entorn de la ciutat, assegurant una transició urbana 

amable. 

 

Apostem per un aire net 

Posarem en marxa l’elaboració d’un Pla de control i millora de la qualitat de l’aire, 

així com objectius per a la reducció d’emissions.  

 Establirem indicadors de salut de l’aire, efectuar un seguiment continuat dels 

mateixos, i facilitar a la ciutadania informació accesible i fàcilment 

comprensible.  

 S’auditaran els edificis municipals, per tal de detectar el síndrome dels «edificis 

malalts» que afecta la salut dels seus usuaris, i reforma urgent dels edificis 

afectats.  

 Crearem un registre municipal d’instal·lacions contaminades i/o contaminants, 

a través del qual establir les àrees i/o instal·lacions objecte d’actuacions del 
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Pla de desmantellament i eliminació de focus de contaminació química. 

Objecte d’actuació prioritària serà l’eliminació i descontaminació 

d’instal·lacions amb amiant. 

 

Reduir la contaminació lumínica 

 Elaboració i execució d’un Pla d’adequació de l’enllumenat públic amb 

l’objectiu de reduir les emissions lumíniques a l’atmosfera, prenent com a 

referència els estàndards europeus, així com per tal d’incrementar l’eficiència 

incorporant criteris d’adaptació i d’optimització del rendiment dels sistemes 

existents que previnguen la contaminació lumínica i minimitzen el consum 

energètic, al temps que es garanteixen les condicions de confort i nocturn als 

carrers. 

 En els plans de renovació i eficiència energètica de l’enllumenat, cal afegir 

criteris d’optimització del rendiment dels sistemes d’il·luminació existents, en 

lloc de la simple substitució de lluminàries. 

 Estudi i seguiment dels efectes ambientals dels sistemes d’enllumenat públic, 

per prevenir efectes no desitjats sobre la salut humana (afeccions a la son). 

 Pla de racionalització de punts de llum, per tal de reduir la seua excessiva 

densitat en els carrers amb repetició innecessària de punt d’il·luminació, que 

no sols generen contaminació lumínica, sino de espai per als vianants, despesa 

de consum elèctric... 

 

Reducció del soroll i prevenció de la contaminació acústica 

 Ampliació dels mapes acústic a aquelles vies no incloses (el Calvari, Castell, 

etc.) i incorporació de l’afecció dels grans esdeveniments a les zones en les 

que se celebren (zona Colònia Madrid, l’Aigüera, Plaça de Bous).  

 Desenvolupament i seguiment dels plans d’actuació a partir dels mapes de 

soroll, amb objectius, mesures i indicadors clars. 

 Modificació de l’ordenança del soroll, amb la col·laboració de les 

associacions de comerciants i d’oci i restauració, que es va quedar pendent 

en aquesta legislatura per la incapacitat del govern de PP i CBM de portar a 

terme aquesta iniciativa del nostre grup municipal de Compromís. 
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Promoure la vida sana 

 

 Realitzar campanyes de comunicació i sensibilització de la ciutadania sobre la 

relació directa entre la qualitat de l’entorn i dels aliments i la salut. 

 Fer xarrades i tallers a les escoles, associacions de veïns etc., sobre alimentació 

fomentant la dieta mediterrània i el consum de productes ecològics i de 

comerç de proximitat. 

 Realitzar fires de productes ecològics, comarcals i locals, i assegurar la 

presència de la producció ecològica als mercats de Benidorm. 

 Promourem l’activitat física com a element essencial en el manteniment de la 

salut i la prevenció de malalties, creant itineraris de passejada, a més de 

reforçar un servei de bicicleta de qualitat a Benidorm. 

 

Estalvi energètic i generació d’energia de fonts renovables 

Crearem una Agència Municipal de l’Energia, amb participació d’organitzacions 

socials, encarregada de desenvolupar els programes d’actuació necessaris, d’acord 

al Pla d’acció per a l’eficiència energètica de la UE, que pretén reduir les emissions 

de CO2 en més d’un 20% per a l’any 2020. 

 L’Agència dissenyarà un Pla d’Eficiència Energètica Municipal, que tindrà com 

a objectius la prevenció del canvi climàtic, l’estalvi energètic i la reducció 

d’emissions, així com la generació d’energia de fonts renovables. El Pla 

inclourà entre les seues actuacions les següents: 

◦ Realització d’auditories energètiques en els edificis i dependències 

municipals i implementació de les mesures adients per garantir l’estalvi i ús 

eficient de l’energia en la il·luminació i climatització dels edificis públics.  

◦ Elaboració i difusió d’un manual de bones pràctiques en l’ús de l’energia 

dirigit als treballadors municipals, en particular, als responsables de tasques 

de manteniment d’edificis, mitjançant accions de sensibilització i formació. 

◦ Realització d’un diagnòstic energètic de la flota de vehicles municipals i 

elaboració d’un pla d’actuació per incrementar l’eficiència energètica i la 

mobilitat sostenible, incorporant l’ús de bicicletes, tricicles de repartiment, 

vehicles elèctrics. 
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◦ Promoure i proposar la implantació de fonts d’energia renovables (solar 

tèrmica/fotovoltaica, biomassa, geotèrmica) en les dependències 

municipals per incrementar l’autosuficiència energètica. 

◦ Actuar com a oficina d’informació al ciutadà sobre la implementació 

d’energies renovables i mesures d’eficiència d’estalvi energètic. 

◦ Ampliació dels punts de recàrrega elèctrica per a vehicles a motor a la 

ciutat i als pàrquins municipals. 

◦ Aplicar mesures de lluita contra la pobresa energètica: tallers de formació 

en eficiència energètica i factures a treballadors  socials i famílies, difusió i 

tramitació del bo social, xicotetes inversions en millores d’aïllaments i 

instal·lacions... 

 La Regidora d’Urbanisme 

◦ Modificarà l’ordenança reguladora d’obres d’edificació i activitats, per a 

incloure criteris de bioconstrucció i estalvi energètic a les noves 

construccions. 

◦ Establirà mesures fiscals, normatives i administratives per a fomentar la 

rehabilitació energètica d’edificis, que afavorisquen projectes 

d’autoconsum energètic, aïllament i ventilació eficient d’edificacions així 

com l’arquitectura sostenible i bioclimàtica. 

◦ En la rehabilitació dels barris es prendran mesures per assegurar la ventilació 

dels carrers i la protecció davant la insolació -ombrejats, tendals, arbrat 

d’ombra – per tal de reduir l’efecte illa de calor que redueix el confort 

ambiental en l’entorn urbà. 

 La Regidoria d’Escena Urbana i Mobilitat, prendrà mesures per tal de: 

◦ Promoure l’ús del cotxe elèctric, així com vehicles elèctrics per la distribució 

de mercaderies. Es facilitaran esquemes col·laboratius d’ús del cotxe 

(associacions de propietaris de cotxes compartits), sistemes de gestió i 

agregació de la demanda de transport (viatge compartit), i de distribució 

de mercaderies. 

◦ Aplicar mesures de prevenció de la contaminació produïda per les motos, 

fent respectar les limitacions d’accés per a vehicles motoritzats als espais 

reservats als vianants, i amb el control sistemàtic de les emissions sonores i 

gasoses. 
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Eficiència i transparència en la gestió del cicle integral de l’aigua 

 Elaborar i executar un Pla Integral de la Gestió de la Demanda d’Aigua en la 

ciutat de Benidorm, amb el objectiu d’incrementar l’eficiència en l’ús i l’estalvi 

d’aigua, tal com s’ha fet en altres ciutats. 

◦ Auditoria de l’estat de les xarxes de subministrament d’aigua potable i 

clavegueram. Auditoria de l’ús de l’aigua en totes les dependències 

municipals, així com les mesures d’informació, sensibilització, formació i 

tecnologies necessàries per reduir l’ús de l’aigua i millorar la reutilització 

d’aigües residuals depurades. 

◦ Desenvolupar programes educatius en torn a l’estalvi i ús eficient de l’aigua, 

i la importància dels ecosistemes aquàtics per la nostra qualitat de vida, 

adreçats a centres educatius infantils i juvenils i associacions ciutadanes.  

◦ Prohibició del tall de subministrament d’aigua potable per impagament als 

usuaris domèstics en situació de pobresa, d’acord amb els informes 

preceptius i periòdics dels Serveis Socials de l’Ajuntament. 

◦ Posada en valor de les nostres infraestructures hidràuliques històriques (font 

de Carreres, de Lliriets, bassa de Thous, Séquia Mare). 

◦ Pla de renovació de les canonades i reducció de les pèrdues en les xarxes 

de distribució d’aigua potable. 

◦ Promoure la xerojardineria (jardins amb plantes de baixa demanda d’aigua) 

prioritzant la plantació d’espècies mediterrànies en els parcs i jardins públics. 

◦ Fer un diagnòstic dels punts d’abocament d’aigües residuals a sèquies, 

elaborant un pla de connexió dels desguassos a la xarxa de clavegueram, 

per tal d’evitar qualsevol tipus de contaminació al nostre entorn. 

◦ Reforçar el servei d’inspecció dels sistemes d’evacuació d’aigües residuals 

a la xarxa de clavegueram municipal, per tal de garantir la compatibilitat 

dels abocaments amb els requeriments de qualitat de les instal·lacions de 

depuració municipals. 

 

Menys residus, més recursos 
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Una estratègia sostenible de gestió dels residus sòlids urbans hauria de basar-se en 

l’estratègia anomenada «4R+P» (reduir, reutilitzar, reciclar, reparació i permuta), per 

tal d’assolir els estàndards europeus de reducció, reutilització i reciclatge. En la 

transició a esta estratègia, elaborarem un Pla Municipal de Gestió de Residus Sòlids 

Urbans, i en el seu marc s’introduiran millores com ara: 

 Establiment i seguiment d’objectius de reducció de residus i millora del 

reciclatge als concessionaris de recollida de residus per a minimitzar el rebuid 

d’abocador, en lloc de pagar més per un major volum 

 Racionalització de les freqüències i rutes de recollida dels residus, per evitar el 

desbordament de contenidors al temps que es redueixen els desplaçaments 

dels camions de recollida. 

 Recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus (actualment tractada 

com a rebuig) introduint el 5è. contenidor; tal com es fa amb els envasos, 

paper i cartó i vidre. Aquests residus orgànics domèstics juntament amb les 

restes de podes i altres restes orgànics, permetran la fabricació de compost 

d’alta qualitat per a ser utilitzats com a fertilitzants orgànics en els parcs, jardins 

i horts urbans, així com en els horts que envolten la ciutat. 

 Realització de campanyes d’educació i sensibilització tant als ciutadans com 

als comerciants per tal de reduir la generació de residus d’envasos i 

embalatges, millorar l’eficàcia de la recollida selectiva i prevenir 

comportaments incívics. 

 Promoure la creació de tallers de reparació d’electrodomèstics així com 

mercats de productes de segona mà  en col·laboració amb associacions 

veïnals, socials i ciutadanes, per afavorir la reutilització dels productes i lluitar 

contra l’obsolescència programada. 

 

Més arbres, més zones verdes 

 Completar la xarxa de zones verdes en tota la ciutat, aprofitant les 

instal·lacions o solars municipals que estiguen disponibles, i amb convenis per a 

l’aprofitament de solars de propietat privada, amb l’objectiu d’aconseguir els 

ràtios espais verds per habitant recomanats per la OMS. 

 Aquesta xarxa ha de fer-se a diferents escales: jardí, parc infantil, parc de barri, 

parc de districte...unides per passejos enjardinats, i carrers per als vianants, de 

manera que es configure una vertadera xarxa verda, útil per als 

desplaçaments per als vianants, la passejada i l’exercici. 
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 Cal un canvi de model de jardineria cap a un més sostenible i mediterrani, 

prioritzant les plantes i arbres mediterranis en els jardins i parcs públics, millor 

adaptats al clima local i que requereixen menys intervencions de manteniment. 

 Posada en marxa d’un pla de canvi de l’arbrat en els carrers cap a espècies 

frondoses, de fulla caduca, que temperen la calor i contribuïsquen a la 

regulació tèrmica. Pla sistemàtic d'eixamplament dels escocells (terra al 

voltant de l’arbre), actualment insuficient, la qual cosa contribueix a la mala 

salut dels arbres, i trasllat a distàncies adequades de les façanes, en relació a 

l’envergadura dels arbres, així com millora del sistema de rec.  

 Realització d’una avaluació de la situació dels parcs infantils als espais públics 

de la ciutat per procedir a la seua reparació i manteniment com a mesura 

urgent per garantir la seguretat de les xiquetes i xiquets que els fan servir. 

Elaboració d’un pla per a l’adaptació dels parcs infantils a les necessitats de 

xiquets i xiquetes amb diversitat funcional. 

 Augment de les zones acotades per als gossos a tots els barris de la ciutat, per 

tal que puguen gaudir d’un terreny ample per córrer i fer les seus necessitats, i 

així no embrutar els carrers. 

 Realització de campanyes educatives i d’informació als propietaris de gossos 

sobre les ordenances municipals i les sancions previstes, per tal de garantit la 

retirada dels excrements de les voreres. Aquesta tasca es farà en col·laboració 

amb les associacions veïnals, les associacions de protecció animal, i clíniques 

veterinàries.  

 Millora de la freqüència de la neteja viària (agranat i neteja amb aigua) per 

tal que els barris de la ciutat puguen gaudir d’un ambient urbà saludable. 

 Ampliació dels horts urbans a la ciutat, estenent-los a tots els barris de manera 

progressiva.  

 Reconstruir el vincle de la ciutat amb l’Horta i els parcs naturals: 

◦ Realització d’actuacions per comunicar els eixos verds urbans amb l’entorn 

periurbà, a manera de corredors ambientals que penetren i travessen la 

ciutat, enllaçant amb les àrees no urbanitzades. 

◦ En els terrenys d’hora no aptes per a l’agricultura professional, o situats en la 

perifèria, crear mes horts socials urbans autogestionats. En aquest sentit, 

facilitarem ajuda per a l’obtenció de permisos dels propietaris i drets de reg, 

i fomentar activitats de formació en horticultura ecològica. 
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◦ Protecció dels nostres parcs naturals i ampliació de les rutes senderistes, 

amb una correcta senyalització.  

 

Biodiversitat urbana i control biològic de plagues 

 

 Elaboració d’un pla d’actuació per incrementar la població d’aus insectívores 

en la ciutat, mitjançant la construcció o habilitació de nius, i la reintroducció 

d’espècies. Estos animals no només incrementen la biodiversitat urbana, sinó 

que actuen de manera efectiva reduint les plagues de mosquits i altres 

insectes voladors.  

 Elaboració d’un pla d’actuació relatiu a la població dels gats ferals (gats de 

carrer) per evitar la seua proliferació al mateix temps que es té cura cura de la 

seua salut. En desenvoluparà un pla de captura, esterilització i solta dels 

animals aixó com de desparasitació i tractament veterinari, d’acord amb les 

recomanacions de les plataformes de defensa animal.  

 Autorització a les persones voluntàries perquè es facen càrrec de l’alimentació 

de gats de carrer, però amb regulacions: dispensació únicament de pinso sec i 

manteniment de la zona neta. 

 Suport a les associacions protectores d’animals per a l’acolliment d’animals 

abandonats i la gestió de l’adopció, evitant el seu sacrifici. 

 

Gestió pública eficaç i participada 

 

 El Consell local de Medi Ambient serà l’órgan de participació ciutadana, 

estarà integrat per les organitzacions ecologistes, ambientalistes i professionals 

relacionades amb els temes ambientals, així com per professors i tècnics de les 

Universitats coneixidores d’aquestes àrees. El seu caràcter serà mes que 

consultiu, ja que el Reglament que es dotarà li permetrà discutir i proposar 

iniciatives i polítiques, revisar i complementar les actuacions municipals, i fer el 

seu seguiment i avaluació. 

 Estudiar la possibilitat de recuperar la gestió directa de les contractes de 

subministrament d’aigua, neteja viària i residus, així com la de jardineria i resta 

de contractes de serveis vinculats al medi ambient.  
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 Si la remunicipalització d’aquests serveis no és possible, realitzarem un control 

efectiu de les condicions dels contractes de les empreses per garantir al màxim 

els drets dels ciutadans, el compliment del plec de condicions, i l’actualització 

del mateix. 

 Afavorirem la contractació de proveïdors locals, i inclourem requisits 

ambientals (compra verda) per als subministraments destinats a l’Ajuntament i 

les activitats que aquest promoga o subvenciones. 

 Igualment, s’establiran condicions de qualitat i respecte ambientals en la 

contractació pública municipal així com en les convocatòries d’ajudes i 

subvencions de totes les àrees municipals. 

 Es promourà, en col·laboració amb les Universitats públiques, la R+D+I en 

matèria mediambiental, concorrent a iniciatives europees a la recerca de 

finançament, coma ara el programa H2020. 

 Creació del catàleg d’arbres monumentals, que va ser una moció del nostre 

grup municipal no realitzada pel govern de PP i CBM, de manera que se 

senyalitze georeferenciadament la ubicació i es descriguen les 

característiques dels exemplars.  

 Ampliació del número de guardes rurals de l’Ajuntament de Benidorm per 

afavorir la conservació i protecció del nostre medi ambient.  

 Modificació de l’ordenança de Medi Ambient, procés iniciat en la legislatura 

2015-2019 i mai acabat per la mala gestió del govern de PP i CBM.  

 

 

Transparència 

 Establiment d’un sistema d’indicadors ambientals a escala municipal per tal de 

realitzar un seguiment exhaustiu de la qualitat del medi ambient en les seus 

diverses components (estat i qualitat de l’aire, l’aigua i el sòl; soroll, emissions 

lumíniques, substàncies tòquixes, emissions electromagnètiques, biodiversitat 

urbana, generació de residus, etc..) 

 Publicitat de totes les dades replegades dels mesuraments del sistema 

d’indicadors així com elaboració i presentació intel·ligible i transparent al 

públic en general de les dades replegades a través de la web de l’ajuntament. 

Incorporació de la informació generada pel sistema d’indicadors ambientals 

municipal a l’Anuari Estadístic de Benidorm. 
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 Publicitat a la web de l’Ajuntament dels resultats de les auditories als serveis 

municipals vinculats al medi ambient, i de les memòries anuals d’activitats dels 

serveis, agències i consells vinculats a la política ambiental municipal. 

 

Informació, educació i participació ciutadana 

 Engegarem un procés d’Agenda 21 local, és a dir, d’elaboració participativa 

d’un Pla municipal d’actuació en relació amb el medi ambient. 

 Establirem programes d’educació ambiental i per al consum responsable, tant 

en els centres escolars, com en locals municipals o en col·laboració amb 

entitats ciutadanes. 

 Desenvoluparem campanyes de sensibilització, formació i foment de la cultura 

de la sostenibilitat respecte a l'energia, l’aigua i els residus en tots els àmbits de 

la ciutat (ciutadania, comerç, indústria, primari) mitjançant actes públics, taller, 

jornades, cursos i congressos. 

 Recolzarem activament a les associacions i moviments socials de protecció del 

medi ambient i la naturalesa, així com les iniciatives sorgides de les 

associacions veïnals. 

 Promoure la Dieta Mediterrània Valenciana, subscrivint la iniciativa de Guia 

d’Alimentació Saludable. La dieta mediterrània ha estat reconeguda com un 

dels models d’alimentació més saludables, per la seua associació amb una 

major esperança de vida i pel seu efecte protector front malalties cròniques.  

 

11.  MOBILITAT, SEGURETAT I ESCENA URBANA 

La política de seguretat del govern de PP i CBM ha sigut un desastre. Des de 2015, 

quan vam presentar una moció conjuntament amb el PSOE per a dotar l’any 

següent de 20 agents de la policia local i que es creara un Pla de Necessitats de la 

Policia Local, Benidorm encara espera que es conforme aquest pla i l’oposició de 

places encara no ha finalitzat i, a més, ha estat protagonitzada per acusacions de 

filtracions de l’examen que han acabat amb el procés a l’Agència Valenciana 

Antifrau. A més, la situació de la falta d’agents s’ha agreujat perquè l’envellida 

plantilla d’agents locals ha tingut diferents prejubilacions, cosa que ha provocat que 

encara falten més efectius, sense que el govern hi haja posat solució, cosa que ha 

generat certa inseguretat, especialment en temporada alta o quan s’ha produït 

alguna cita esportiva de masses en les zones d’oci del barri del Racó de l’Oix. Quan 

eixa situació s’ha produït, des de Compromís per Benidorm, a través del nostre 
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senador, Carles Mulet, es va instar al govern central a què es reforçaren els efectius 

de policia nacional en temporada alta i en aquesta zona especialment.  

Per altra banda, el govern central, siga del PP en època de Rajoy o del PSOE amb 

Sánchez, encara no ha posat en marxa la nova comissaria de policia nacional 

perquè no han introduït la seua construcció en cap dels pressupostos generals de 

l’Estat que s’han elaborat en aquesta legislatura. I això, tot i que el nostre diputat al 

Congrés, Joan Baldoví, ha fet esmenes als pressupostos generals en diferents anys 

perquè s’hi introduïra i malgrat que el projecte sí que ha sigut entregat per 

l’Ajuntament de Benidorm.  

Canviant de terç, al respecte de la política de mobilitat, el govern municipal ha fet 

de fredes i, alhora, de calentes. Per exemple, ha estés el carril bus per tota la ciutat, 

cosa positiva per a la mobilitat sostenible, però ho ha fet sense un criteri homogeni 

per als carrils (uns tenen separació dels carrils de trànsit rodat, altres no; uns tenen 

protectors, altres no; la majoria van pel centre), cosa que ha creat uns carrils bici 

insegurs.  

En altre ordre de coses, aquesta potenciació de la bici ha provocat un oblit d’altre 

transport públic i col·lectiu: l’autobús. En primer lloc, l’interurbà. Des de Compromís 

hem fet diferents propostes per millorar la futura concessió interurbana de la guagua 

(línies nocturnes, redistribució de les línies, ampliació de les bonificacions del bitllet, 

etcètera), però el govern de PP i CBM només ha fet cas a la nostra proposta de  

creació d’un carril bus-bici-taxi, però únicament en el tram de l’avinguda de Cuba, 

a Ponent, i no en les grans avingudes de la ciutat, la qual cosa no ha generat cap 

benefici en la millora de les freqüències, que es del que es tractava. En segon lloc, al 

respecte del transport discrecional, ha fet un cas a mitges de la nostra proposta. Des 

del nostre grup es va elevar una moció per a què el transport discrecional deixara de 

saturar l’ametla central de la ciutat que provoca quan els vehicles fan la seua 

aturada a peu d’hotel i preteníem que s’establiren punts de concentració 

d’autobusos fora del triangle Av. Jaume I-Russafa-Parc d’Elx, però el govern 

municipal únicament ha redistribuït les parades, sense acabar amb aquest problema.  

Per últim, però no menys important, al respecte de l’aparcament, el govern de PP i 

CBM han generat un desequilibri manifest a la concessió de la zona blava i de la 

grua, eliminant places de zona blava, que intenten de compensar amb la creació de 

noves places en diverses zones sense comptar amb el vistiplau dels veïns i veïnes i 

sense tindre en compte una moció aprovada del nostre grup municipal que s’oposa 

a l’augment de zones d’aparcament tarificat. A més, el govern de PP i CBM ha 

intentat, d’amagat aprovar una modificació del contracte valorada en més de 10 

milions d’euros, segons diferents informes municipals, que pagaríem tots els 

benidormers i benidormeres.  
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I al respecte de l’Escena Urbana, a Compromís entenem l’entorn com un tot 

homogeni per donar una imatge unificada de la ciutat, però també que afavorisca 

l’accessibilitat universal i que siga amable amb els vianants i els usuaris del transport 

públic. 

Per tot açò i per altres motius, les polítiques de seguretat, mobilitat i escena urbana 

han de canviar i proposem les següents idees:  

 Desbloquejar les oposicions a agents de policia local, paralitzades per les 

males praxis.  

 Convocar noves oposicions per cobrir, amb caràcter urgent, les places de 

Policia Local que s’hagen vist afectades per la jubilació anticipada als 60 anys 

que està pendent d’aprovació. 

 Posteriorment incorporar les places d’agents local necessàries per cobrir amb 

garanties totes les necessitats de seguretat per a la ciutat.  

 Portar a efecte el pla de necessitats de la Policia Local de Benidorm que ja va 

ser aprovat per la Corporació Municipal amb la col·laboració dels tècnics de 

Seguretat i Policia.  

 Dotar dels mitjans adequats i oferir formació necessària als i a les membres de 

la Policia Local que desenvolupen la seua tasca fent vigilància i guaita per la 

seguretat durant tot l’any a les zones d’oci de la ciutat de Benidorm. 

 Col·laboració amb les forces de seguretat britàniques en temporada d’estiu, 

per que destinen Bobbies a Benidorm, on existeix màxima afluència de turisme 

britànic per ajudar i col·laborar amb la Policia Local de Benidorm. 

 A banda del SATE, començar negociacions amb el govern britànic per obrir 

una ambaixada britànica a Benidorm, donant el cas de que es la zona amb 

més presencia britànica en número de residents i de turistes. 

 Reforçar la patrulla rural perquè existisca aquest servici durant les 24 hores del 

dia. 

 Inclusió de personal administratiu qualificat que realitze les tasques d’oficina i 

atenció ciutadana, ja siga a les estances policials o en la central telefònica i 

de ràdio.  

 Establir un calendari permanent de reunions de la junta Local de Seguretat, 

per millorar la coordinació i col·laboració de totes les forces de seguretat, 

locals i estatals. 



benidorm.compromis.net EL BENIDORM QUE VE 

 

44 Compromís per Benidorm Programa De Govern 2019-2023 
 

 Implementació de un sistema de qualitat, que supose un compromís amb la 

ciutadania, i que siga part d’un sistema global de totes les administracions 

locals. 

 Creació de retens de la Policia Local de Benidorm als diferents barris de la 

ciutat  

 Implantació de la Policia de Barri, més propera a la ciutadania en les zones 

habituals de residència, amb vigilància rotativa i permanent durant tot l’any, 

prèvia incorporació de més efectius locals. 

 Supervisió d'exàmens de la Policia Local per part de la administració 

autonòmica, a través de l’Institut Valencià de Seguretat Pública (IVASPE), per 

evitar possibles casos d’enxufisme i favoritisme a les proves d'accés. 

 Revisió de totes les llicencies d’apertura dels locals d’oci sexual i d’oci que 

utilitzen el local amb altres finalitats. 

 Instar al govern central a què dote de pressupost en els pròxims comptes de 

l’Estat les obres de la nova comissària de Policia Nacional de Benidorm.  

 Restricció progressiva d'autobusos discrecionals al centre de Benidorm, a 

mesura que es creen parades al voltant de l’ametla central (Av. Jaume I-

Russafa-Parc d’Elx) perquè els autobusos puguen descarregar sense col·lapsar 

el trànsit del centre urbà.  

 Reforçar amb xicotets minibusos llançadors des de l’estació de busos de 

Benidorm i el Tram. 

 Portar a efecte la actualització i modificació legislativa de aquelles 

ordenances municipals que s’han debatut en el anterior període de govern, 

com la regulació i sanció per instal·lar cadires i para-sols en les platges de 

Benidorm reservant espai de bon matí, que es va aprovar gràcies a una moció 

del nostre grup municipal, però que el govern de PP i CBM va deixar en l’oblit.  

 Establir comunicació directa amb les associacions veïnals, comerços, hotels, 

agències i col·lectius de Benidorm, fent-les partícips dels objectius a assolir en 

matèria de seguretat i mobilitat.  

 Desenvolupar el pla de mobilitat urbana sostenible. Creació de programes 

destinats a la millora del vianant, transport públic, d’ordenació de la circulació, 

itinerari dels ciclistes i, sobre tot solucionar els problemes d’aparcament de la 

ciutat (zona blava, zona resident, zones de pàrquing en la perifèria de la ciutat 

amb connexió amb llançadores i bussos) 
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 Extensió del carril bus-bici-taxi a les grans avingudes de la ciutat 

 Desenvolupar un carril bus homogeni i segur per als ciclistes, per als vianants i 

per als conductors d’altres vehicles. 

 Creació d’un model únic i homogeni de llamborda, llambordí i taulell per a les 

voreres de Benidorm  

 Correcta senyalització de llocs d’interès de la ciutat. 

 Realitzar les gestions oportunes per que el servei de l’ORA i la grua siga 

municipalitzat. 

 Realització d’obres de millora de la via pública per a aconseguir l’accessibilitat 

total per a les persones amb mobilitat reduïda. 

 Adaptació dels edificis municipals de l’Ajuntament de Benidorm perquè 

estiguen adequats en accessos per a les persones amb mobilitat reduïda. 

 Foment de l’adaptació de les entrades de comerços, locals d’oci i de 

l’hostaleria a l’accessibilitat universal. 

 Adaptació de totes les parades de bussos per a les persones de mobilitat 

reduïda. 

 Eliminació de les barreres de difícil accessibilitat a l’urbanisme de Benidorm.  

 Instal·lació d’avisadors sonors en semàfors de les vies principals i amb més 

trànsit de la ciutat per a vianants invidents. 

 Adaptació de les escales d’Alfredo Corral segons els criteris de l’accessibilitat 

universal. 

 Creació d’una vorera en la banda peatonal existent en gran part de 

l’Avinguda de la Vila Joiosa de la zona de la Cala.  

 Eliminació de les escales entre el carrer Herrerías i la via Emilio Ortuño, de 

manera que es cree una rampa accessible.  

 Elaboració del projecte de la segona fase del Passeig de Ponent, pendent de 

realitzar per part de l’Ajuntament de Benidorm, tot i que hi ha una moció 

proposada pel nostre grup municipal en aquesta legislatura i aprovada per la 

corporació municipal, que no ha desenvolupat el govern de PP i CBM. 

 

12. OCUPACIÓ 
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La situació de la desocupació i falta d’alternatives laborals és un gran problema en 

molts barris. L’accés a una ocupació de qualitat i digna, ha de ser l’eix conceptual 

central per a possibilitar el benestar i desenvolupament personal i social, per tant, és 

condició necessària per a parlar de satisfacció i felicitat personal en una societat 

justa i equlibrada. 

D’altra banda, les economies verdes i sostenibles poden esdevenir una important 

generació d’ocupació, la qual cosa implica una vinculació amb el territori.  

Per tant, i paral·lelament a estes consideracions conceptuals, hem de recuperar la 

iniciativa pública, en polítiques actives d’ocupació com a garantia d’igualtat 

d’oportunitats i no discriminació en  l’accés a l’ocupació. 

 Potenciació i modernització de l’Agència de Desenvolupament Local, de 

manera que es millore la funció de la intermediació entre l’oferta i la demanda. 

Integració en el banc de dades General i interconnexió amb el SERVEF. 

 Pacte local per l’ocupació. 

◦ Fomentar iniciatives locals d’ocupació com a punt de suport a polítiques 

actives i amb participació de l’Ajuntament.  

◦ Estar oberts al diàleg amb els sectors socials implicats, com són els 

col·lectius de persones aturades, empresaris, sindicats...Per tal de buscar 

estratègies globals en polítiques d’ocupació.  

 Formació ocupacional específica i adaptada. 

◦ Professionalització i un Pla de Millora dels serveis públics en polítiques actives 

Caldria formar els treballadors i les treballadores dels serveis públics per a 

donar resposta als nous reptes i paradigmes del mercat laboral. 

◦ Millora en eficàcia dels programes formatius adequats a les necessitats del 

mercat laboral. Cal dissenyar i reorganitzar l’oferta formativa ocupacional, 

per a persones aturades, i que siga continua per a persones amb 

programes de millora d’ocupació. 

◦ Millora en el servei orientat a l’empresa. A l’empresari, se li ha donat 

assessorament en la contractació i millora de les seues prestacions, és a dir, 

formació a la carta i atenció on line. 

◦ Cal posar especial atenció tant en polítiques actives com passives (ajudes i 

subvencions) a les persones aturades de llarga durada i altres col·lectius 
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socials (joves, dones, persones amb diversitat funcional, persones major de 

45 i treballadors/es autònoms). 

 Impulsar noves polítiques igualitàries en matèria d’ocupació. 

◦ Increment significatiu del pressupost adreçat a les polítiques actives 

d’ocupació, amb especial atenció als col·lectius amb risc d’exclusió i a la 

joventut. 

◦ Foment de l’emprenedoria entre les dones tenint en compte la realitat del 

perfil d’emprenedora que es dóna a la pràctica. 

◦ Creació d’una borsa de treball amb perspectiva de gènere, que siga de 

proximitat des dels districtes que vincule les necessitats del comerç de 

proximitat i l’hostaleria amb les empreses locals. 

 Potenciació de noves iniciatives d’ocupació. 

◦ Promoure les cooperatives com una via per afavorir un canvi productiu. Les 

cooperatives són empreses amb valors capaces d’aportar riquesa 

col·lectiva, ocupació estable i cohesió social, que estan centrades en les 

persones i representen un model generador d’ocupació, arrelat al territori i 

no discriminador: 

▪ Fomentar centres d’impuls empresarial, llançadores i vivers de 

cooperatives, que oferisquen a les persones emprenedores de la ciutat 

un entorn facilitador durant l’inici de l’activitat. 

▪ Crear suport específic per a la incorporació de persones joves, menors 

de 25 anys, a les empreses cooperatives i fomentar l’aprenentatge del 

cooperativisme als cicles d’ensenyament primari, secundari, universitari 

en la formació professional. 

▪ Afavorir la relació entre la Universitat i les empreses cooperatives per 

transferir coneixements als agents relacionats amb estos dos àmbits a 

partir de programes de pràctiques, borsa de treball, entre d’altres. 

▪ Establir incentius econòmics que afavorisquen la creació de noves 

empreses cooperatives com ara: ajuts a la constitució i a la incorporació 

de persones sòcies, ajuts per a la transformació d’empreses i 

associacions en cooperatives de treball. 
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▪ Als concursos públics, promoure l’aplicació eficient de clàusules socials 

basades en el compromís efectiu de creació d’ocupació, 

desenvolupament local, cohesió social com ho fan les cooperatives.  

 Foment de l’emprenedoria 

◦ Impulsar el talent: aliança entre la Universitat d’Alacant i l’Ajuntament que 

ha de comptar amb la representació de les empreses de la ciutat. 

Potenciar la relació entre estudiants, emprenedors i el món empresarial 

(face to face emprenedors/empresaris) per a rebre el suport dels seus 

projectes, per a permetre la transferència de coneixements de la universitat 

a la ciutat. 

◦ Creació d’una Oficina d’Atenció a l’Emprenedoria per a l’acompanyament 

en la creació d’empreses i suport als emprenedors, que actue com a 

finestra única per als nous projectes empresarials, agilitzant els tràmits amb 

l’Ajuntament, facilitant la cerca de locals comercials i d’inversors privats. 

◦ Creació d’una Oficina única virtual (associada a esta oficina d’atenció a 

l’emprenedoria), que permeta ser un portal d’emprenedors, amb 

informació, possibilitat de formació en línia, realització i assessorament de 

plans d’empresa de forma virtual, intercanvi d'experiències... 

◦ Instaurar un programa formatiu per a jover emprenedors i un programa 

específic d’assessorament i d’impuls per a les dones emprenedores. 

◦ Reformar la fiscalitat municipal per a l’impuls als emprenedors a nous espais 

de la ciutat: bonificació en la creació d’empreses tecnològiques i 

sostenibles, a més dels comerços de proximitat 

◦ Impuls del coworking 

 Ocupació verda 

◦ Segons un informe de l’OIT, la transició cap a una economia verda podria 

generar entre 5 i 60 milions d’ocupacions addicionals en el món al llarg de 

les properes dues dècades i ajudar a desenes de milions de treballador/es 

a eixir de la pobresa. 

◦ L’economia verda és aquella que resulta de la millora del benestar i de 

l’equitat social, alhora que redueix significativament els riscos ambientals i 

les escassetats ecològiques. Aconsegueix la creació de riquesa i valor tot 
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reduint les emissions de carboni i la contaminació, millorant l’eficiència 

energètica i de recursos, i evitant la pèrdua de biodiversitat. 

◦ Crear llocs de treball amb moltes possibilitats de que perduren al final del 

projecte i formar persones en matèries amb futur en el camp ocupacional: 

▪ Formació d’agents energètics d’edificis que mitjançant un format similar 

als «tallers ocupacionals» es donés formació amb l’objectiu d’adquirir els 

coneixements bàsics de gestió i estalvi energètic. 

▪ Contractació dels agents energètics per part de l’ajuntament per tal 

d’actuar en els edificis mateixos de l’ajuntament, edificis de barris de la 

ciutat amb la participació de les Associacions de veïns, el comerç i 

hotels de la ciutat a través de les seues associacions i en edificis 

d’oficines que són grans consumidors d’energia i per tant són també 

potencials estalviadors. 

▪ Fomentar l’agricultura ecològica. Començant per l’accés a la propietat 

de la terra i a recursos financers, fins a la capacitació en les tècniques 

específiques de la producció ecològica i canals que permeten escurçar 

la cadena de distribució. 

 Comerç de proximitat 

▪ Establir una targeta de fidelització comuna per a tots els comerços de 

Benidorm, gratuïta i d’acumulació de punts que permet canviar per una 

sèrie de productes i premis 

▪ Crear la plataforma de compres on line gratuïta on els comerciants de 

la ciutat exponen exclusivament ofertes. 

▪ Celebrar la Fira de les Oportunitats de manera periòdia en un ubicació 

que permeta accés i aparcament fàcil. 

▪ Produir un programa d’ajudes per a la modernització del comerç local. 

Pla renove (formació, noves tecnologíes, contractació...) que incloga 

bonificació en l’IBI, impostos i taxes municipals. 

 Benidorm, ciutat creativa 

◦ El concepte de ciutat creativa està lligat a la producció d’ocupació. El 

sector cultural és hui en dia un dels sectors que més ocupació i millor 
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remuneració aporta a les ciutats més desenvolupades, concretament els 

serveis culturals abasten més d’un terç de l’ocupació total d’estes ciutats. 

◦ Una ciutat com la nostra ha d’incorporar el sector cultural al seu horitzó de 

creixement i l’ajuntament ha de promoure polítiques creatives dirigides a 

afavorir les indústries creatives i la competitivitat de la ciutat, El 

desenvolupament de l’activitat creativa és un element bàsic per a la 

solidesa i desenvolupament de la ciutat. 

▪ Promocionar Benidorm a partir dels mitjans de comunicació. Aquestes 

ferramentes converteixen en atractives les ciutats per al gran públic. Per 

aquest motiu, cal atraure empreses de cinema i de publicitat per a 

convertir els carrers i edificis en escenaris d’anuncis i pel·lícules, a través 

del Benidorm Film Office. 

▪ Fomentar la cultura culinària, ja que està prenent cada cop més 

rellevància dins dels atractius dels destins turístics. En aauest sentit, 

proposem activitats com el «working tour gourmet», passeigs a peus 

guiats basats en la gastronomia que consisteix en un recorregut pels 

locals, botigues i mercats emblemàtics de la ciutat. També es poden 

elaborar rutes gastronòmiques específiques per bars i restaurants 

centrades en temàtiques concretes. 

▪ Ampliar la col·laboració amb ABRECA per a millorar les jornades 

gastronòmiques actuals i aconseguir una major implicació dels 

comerços i altres institucions de la ciutat.  

 Ocupació Juvenil 

◦ Emprenedoria Juvenil 

▪ Promoure l’emprenedoria com estratègia per millorar les oportunitats 

professionals, tant a nivell universitari com a nivell de formació 

professional: 

 Obrir nous camps de prospecció del mercat laboral als joves amb la 

creació d’un programa Benidorm Emprén. Poder participar en les 

sessions d’informació i orientació sobre la creació de la pròpia 

empresa en relació a nocions bàsiques per a la confecció del pla 

d’empresa, l’elecció de la forma jurídica, subvencions i finançament. 

 Potenciar el servei d’informació i assessorament de l’Espai Jove que 

de manera transversal amb l’Agència de Desenvolupament Local 
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ajude als joves poder exposar el seu projecte/idea de negoci, 

sempre de manera confidencial i personalitzada, per valorar i 

orientar-lo cap el camí que s’ha de recórrer per convertir esta idea 

una realitat. 

◦ Qualitat del treball juvenil 

▪ Oferir un servei integral als joves en matèria d’ocupació i formació 

juntament amb l’Agència de Desenvolupament Local, el qual actua 

com a intermediari del mercat de treball i s’aplica una metodologia 

sistemàtica d’atenció personalitzada a les persones en situació d’atur i a 

aquelles que treballant, volen millorar la seua qualificació professional. 

Incorporar-hi assessorament sobre els drets dels treballadors joves. 

▪ Mantenir els tallers d’ocupació com a programes que faciliten a joves 

majors de 25 anys i en situació d’atur la millora de la qualificació i 

l’ocupabilitat per facilitar-ne la incorporació del mercat. 

▪ Programar cursos de formació, especialment a joves d’origen immigrant, 

que dote d’habilitats bàsiques per facilitar-los la inserció laboral (domini 

de les tecnologies de la informació i la comunicació, estratègies per a 

una entrevista de feina, coneixement de la llengua valenciana, etc. 

 

13. PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

Els principis bàsics que haurien de ser l’eix de l’Administració Municipal son: 

l’objectivitat, la imparcialitat, facilitar els drets i deures dels ciutadans i el progrés 

social. Per a aconseguir açò, fa falta una administració pública que siga eficaç i 

eficient, que siga àgil, i propera a les ciutadanes i ciutadans, és a dir, modernitzar-la. 

Perquè siga efectiu s’hauran de treballar tres àmbits: 

a) Administració Municipal incloent als responsables polítics i tècnics. 

b) Àmbit de la ciutadania i les seues associacions. 

c) Processos i dinàmiques administratives participatives. 

Compromís Per Benidorm aposta per fomentar la participació ciutadana, en primer 

lloc, perquè es un dret fonamental. Una societat serà més democràtica com més 

compromesa és la ciutadania amb els assumptes públics i més possibilitat tindrà 

d’intervenir en les decisions que li afecten, i també més solidaria. En segon lloc, 

perquè cada vegada la nostra societat s’enfronta a problemes més complexos per 
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als quals no hi ha solucions miraculoses. Les decisions unilaterals i imposades són 

sempre incompletes i estan abocades al fracàs. És amb la participació i la implicació 

de la diversitat d’opinions i d’interessos socials quan es podran donar respostes 

eficaces, perquè així s’enriqueix el diagnostic mitjançant la suma d’esforços. 

L’accés a la informació és un dret fonamental de totes les persones i una part 

inherent i essencial per a l’exercici de la llibertat d’expressió, i els drets i llibertats de la 

ciutadania. Malauradament l’Ajuntament de Benidorm ha actuat, durant molt de 

temps de manera opaca, amagant o impedint que transcendira la informació que 

explica o es deriva dels processos de presa de decisions, de les seues accions i de la 

seua mateixa organització interna. I això que hi ha una ordenança de transparència 

i bon govern aprovada, però que no es compleix en la seua totalitat. 

 

Paral·lelament els avanços tecnològics faciliten la publicació d’aquesta informació i 

n’abarateixen els costos, alhora que estimulen que siga compartida i reutilitzada. Per 

tot, proposem:  

 Universalitat del dret a l'accés a arxius i registres. La web municipal informarà, 

amb el màxim detall possible i amb la màxima facilitat i així es farà més  

universal l’accés als arxius i registres a les associacions, entitats i persones 

interessades i no limitar-la a l’impediment de ser part interessada. La única 

limitació ha de ser la Llei de Protecció de Dades. 

 Millora de la pàgina web municipal i el correu electrònic ciutadà. Impulsarem 

en la pàgina web un espai on es puguen presentar idees, opinions, 

suggeriments, fòrums de debat sobre temes d’interès municipal i similars. 

 Potenciar les xarxes socials municipals i impulsar la opinió i participació de la 

ciutadania en qualsevol de les xarxes. A més s'utilitzara com una una eina 

essencial de comunicació i transparència cap als nostres ciutadans. 

 Implementació de Software Lliure en l’Administració Local. Així s’estalvien 

costos associats a les llicencies de software i es generarà un estalvi significatiu 

en el cost final de les aplicacions.   

 Creació de Indicadors de la Gestió Municipal. La ciutadania té el dret a ser 

informada dels resultats de la gestió municipal, que ja estan definits en 

l’ordenança de transparència municipal, però no publicats. Aquesta 
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informació s’haurà de difondre pels mitjans i xarxes socials de comunicació per 

assegurar el seu coneixement general. 

 Reforçarem la dotació econòmica dels pressupostos participatius, distribuint 

les aportacions entre projectes de ciutat i projectes de barri per a impulsar una 

major participació de tota la ciutat.   

 Creació d’un Pla de Foment de l’Associacionisme. Un gran teixit associatiu en 

Benidorm és un element fonamental per a la nostra ciutat. Per açò, es 

destinaran recursos públics al foment del desenvolupament  de 

l’associacionisme, entès com l’expressió col·lectiva dels compromís de les 

persones amb la seua ciutat. 

 Participació en estudis i enquestes de Transparència. Participarem i 

col·laborarem en enquestes i estudis de transparència de Òrgans Col·legiats i 

ONGs i publicarem els resultats en un lloc destacat de la pàgina web 

municipal. Un model a seguir és el de Transparència Internacional una 

organització no governamental a escala universal i dedicada a combatre la 

corrupció.  

 Publicació de Informació sobre càrrecs electes i el Personal de l’Ajuntament. 

S’especifiquen dades biogràfiques de l’Alcalde/ssa i dels regidor/es de 

l’Ajuntament, les seues adreces electròniques i els sous i retribucions. 

◦ Es publicarà el Registre d’Interessos d’Activitats i de Béns contemplat en la 

Llei de Bases de Règim Local. 

◦ Es publicarà de forma completa la Relació de Llocs de treball (RPT) de 

l’Ajuntament. 

◦ Es publicarà la informació sobre els processos selectius del personal de 

plantilla (bases i composició del Tribunal, llistes d’admesos i exclosos, 

exàmens, etc) 

 Transparència Econòmico-Financiera. 

◦ Es publicaran els Comptes Anuals de l’Ajuntament (Balanç, Explica Resultat 

econòmic-patrimonial, i Memòria) 
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◦ Es publicaran els Pressupostos de l’Ajuntament, així com la seua liquidació i 

avantprojecte. 

◦ Es publicaran Informes periòdics de l’execució dels Pressupostos. 

◦ Es publicaran les Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple. 

◦ Es publicaran els Pressupostos dels organismes descentralitzats, Organismes 

Autònoms, Fundacions i Societats Municipals. 

◦ Es publicaran els Informes d’Auditoria o els dels Òrgans de control extern 

(Tribunals de Comptes) de l’Ajuntament. 

◦ Es publicaran els següents indicadors financers i pressupostaris: Superàvit o 

dèficit) per habitant (Resultat pressupostari ajustat / número habitants) i 

Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d’ingressos tributaris / Drets 

reconeguts nets totals). 

◦ Es publicara la llista i l’import de les obres i projectes de l’Ajuntament 

finançats per altes Administracions Públiques. 

◦ Es difondran els següents indicadors, relacionats amb els ingressos i 

despeses de la Corporació: Ingressos fiscals per habitant; Despesa per 

habitant; Inversió per habitant. Període mitjà de pagament i Període mitjà 

de cobrament. 

◦ Es publicarà l’import del deute públic municipal. 

◦ Es facilitaran dades sobre l’evolució del deute en comparació d’exercicis 

anteriors. 

◦ Es divulgaran els següents indicadors: Endeutament per habitant i 

Endeutament relatiu. 

 Transparència en la contractacions de serveis. 

◦ S’informarà sobre la composició i convocatòries de les Meses de 

contractació. 
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◦ Es publicarà la convocatòria o obertura de concursos per licitacions. 

◦ Es publicarà, en la resolució de les licitacions, tant les entitats que han 

resultat guanyadores (adjudicatàries) com aquelles que no ho han sigut, i 

les raons de l’adjudicació. 

◦ Es publicarà l’import del ja executat i/o cobrat de les diferents obres i 

projectes finançats per altres Administracions Públiques. 

◦ Es publicarà la llista i quantia de les operacions amb els proveïdors més 

importants de l’Ajuntament. 

◦ Es publicarà la llista i la quantia de d’operacions amb els adjudicataris i 

contractistes més importants de l’Ajuntament. 

◦ Es publica el llistat d’empreses contractades per a les obres i projectes 

finançats per altres Administracions Públiques. 

 Transparència en Urbanisme i Obres Públiques 

◦ Tindran una secció visible en la Web dedicada a l’Urbanisme. 

◦ Estarà publicat en la Web el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) 

◦ Es publicaran en la Web els mapes i plànols que detallen el PGOU 

◦ Es publicaran en la Web (i es mantindran sempre publicades) les 

modificacions aprovades del PGOU. 

◦ Decisions sobre requalificacions i adjudicacions urbanístiques. 

◦ Es publicarà informació precisa dels convenis Urbanístics de l’Ajuntament. 

◦ Es publicarà informació precisa dels Plans paricals sobre els usos i 

destinacions del sòl. 

◦ Es publicarà informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió 

urbanística de l’Ajuntament. 
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◦ Es publicarà els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres 

públiques més importants. 

◦ Es publicaran les modificacions dels projectes de les obres més importants. 

◦ Es publicarà el llistat d’empreses que han concorregut a la licitació de les 

obres públiques.  

◦ Es publicarà el nom de les empreses que han realitzat les obres 

d’urbanització més importants. 

◦ S’aportarà informació precisa sobre cadascuna de les obres més 

importants d’infraestructura que està en curs (Objectius de l’obre i 

responsable municipal; contractista/s responsable/s; import pressupostat; 

període d’execució). 

◦ Es publicarà la data concreta prevista per a la finalització de les obres 

municipals més importants (més de 500000€) o bé la data concreta d’inici i 

el termini d’execució d’aquestes obres. 

◦ Es difondrà periòdicament (almenys semestral informació sobre les obres 

d’infraestructura realitzades, i/o les aprovades pendents d’execució 

(informes, comunicats, notes de premsa, etc.) 

◦ Es divulgaran els següents indicadors: Inversió en infraestructures per 

habitant; Percentatge d’ingressos derivats de l’urbanisme / Pressupost total 

d’ingressos i Percentatge de despeses derivades de l’urbanisme / 

Pressupost total de despeses. 

 Creació d’un portal de Open-Goverment. Crearem un portal de govern obert, 

on hi hagen almenys dos grans apartats. Per una banda, un portal de peticions 

on els ciutadans i ciutadanes puguen aportar al govern municipal les seues 

idees per a millorar la nostra ciutat a través de propostes concretes. Per una 

altra banda, un portal on el govern municipal pose a disposició els seus 

projectes de forma que la ciutadania puga fer comentaris i suggeriments 

sobre els mateixos, amb feedback constant amb la ciutadania. 
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 Crearem un Consell Sectorial de la Gent Gran que siga una eina participativa 

per abordar els problemes de la gent major. I s’elaborara un Pla d’Acció per al 

col·lectiu. 

 Desenvolupar de manera participativa una Carta de Drets de la Ciutadania. 

 Crearem el Consell de Ciutat, on estaran representats les associacions de veïns 

i veïnes, les organitzacions socials, els sindicats, les associacions professionals i 

empresarials més representatives, les entitats associatives i els representats de 

les administracions públiques amb competències en l’àmbit local, 

desenvolupant així la figura prevista en el reglament de Participació 

Ciutadana, que el PP i CBM no han volgut desenvolupar.   

 Desenvoluparem un reglament per a la celebració de consultes populars 

 Ampliació de les ferramentes de participació ciutadana, en especial aquelles 

que utilitzen les noves tecnologies. 

 Complirem per complet l’ordenança de transparència per a què siga 

accessible tota la informació de l’Ajuntament a la ciutadania de Benidorm 

 Farem pública l’agenda de l’alcalde i els regidors a través de la web 

municipal 

 Revisarem i modificarem el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per a fer una 

vertadera administració pública del segle XXI 

 Cobrirem la taxa de reposició dels treballadors i treballadores municipals per a 

donar un millor servici des de l’Ajuntament.  

 Ampliarem el personal dels departaments que fiscalitzen els comptes 

municipals per tindre una correcta fiscalitat i comptes públics.  

 Es crearà el reglament del complement d’activitat professional (antigues 

productivitats) de manera que els treballadors i treballadores vegen 

delimitades clarament les seues retribucions 

 Establiment d’un mecanisme ràpid per al reconeixement de funcions de 

superior categoria del personal de l’administració.  
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 Tots els càrrecs públics hauran de publicar en la web municipal els regals i 

obsequis (incloses les entrades) que reben 

 Revisió dels convenis de col·laboració de l’Ajuntament de Benidorm amb 

altres organismes i entitats per a convertir l’administració pública municipal en 

la més eficient possible.  

14. SANITAT 

Des de Compromís per Benidorm apostem per un estat del benestar fort, robust, que 

garantisca la igualtat d’oportunitats de tots els valencians i valencianes. La ciutat de 

Benidorm i comarca necessita una sanitat per a la ciutadania que siga universal, 

pública, gratuïta i de qualitat. 

 Col·laborarem i potenciarem tots els programes en els camps de la prevenció 

de les conductes addictives i de les drogodependències. 

 Fomentarem la creació d’un Pla d’Educació Sanitària dins l’àmbit municipal 

amb la incentivació de l'exercici físic, els hàbits de vida saludable, l’educació 

en la higiene i la nutrició. 

 Es treballarà per a potenciar la coordinació en la promoció de la salut entre les 

escoles, centres d’atenció primària i serveis socials dels diferents barris.  

 Establirem convenis amb els centres d’educació secundària perquè l’alumnat 

col·labore en les activitats de prevenció de les drogodependències i la salut 

sexual. 

 Establirem polítiques actives davant de la contaminació ambiental, acústica, 

lumínica, materials tòxics, etc....  

 Posar en marxa el programa de Ciutat Saludable establert per l’OMS. 

 Instarem la Conselleria de Sanitat en la reestructuració i millora de la 

distribució geogràfica de l’assistència sanitària hospitalària que existeix 

actualment a la nostra ciutat.  

 Demanarem un estudi de viabilitat per podar instar a la Conselleria la 

construcció del segon Hospital Comarcal a Benidorm. 

 Fomentarem i potenciarem el teixit associatiu ciutadà al voltant de la salut. 

 Millorarem el control de les plagues a la ciutat. Establirem programes de 

prevenció i control de les plagues de polls a les escoles. 



benidorm.compromis.net EL BENIDORM QUE VE 

 

59 Compromís per Benidorm Programa De Govern 2019-2023 
 

 Crearem als parcs de la ciutat espais específics tancats per a l’esbarjo i 

higiene dels animals. 

 Instal·larem lavabos públics per als barris de la ciutat tenint en compte les 

ràtios de població. 

 Crearem punts nous d’arreplegada de residus i millorarem els ja existents en 

aquests moments. 

 Millorarem i dotarem dels mitjans necessaris per mantenir una ciutat més neta. 

Dissenyarem i encetarem campanyes de conscienciació ciutadana per a 

manterni neta la ciutat. 

 

15. TURISME I PLATGES 

Benidorm és actualment la 3a destinació turística espanyola (només per darrere de 

Madrid i Barcelona) amb més de 10 milions de pernoctacions a l’any (Barcelona en 

té 16 milions i Madrid, 14 milions) i el turisme li suposa la seua indústria més important. 

Per això, Benidorm necessita anar més enllà en l'àmbit turístic per a evitar 

l'estancament i per evitar  situació tenim que treballar en els següents eixos: 

 

A. Lideratge polític a favor del turisme i implementació d’un sistema de gestió públic-

privat eficient, especialitzat i durador. 

B. Creació d’una oferta turística atractiva i diferenciada unida a l’aprofitament de 

les noves tecnologies per a una promoció i comercialització segmentada.  

C. Dotació d’un sistema d’accessibilitat de transport sostenible i aposta per una 

política de mobilitat turístic. 

D. Aposta per l’excel·lència dels espais públics, la qualitat mediambiental i 

l’aprofitament dels atributs singulars i estil de vida i capacitat d’acollida local. 

 

I, sobre aquests, eixos desenvolupem en el nostre programa, els punts que Benidorm 

necessita: 

 Elaboració d’un pla d’acció turística que servisca per a coordinar les polítiques 

de la regidoria de Turisme amb les accions de la Fundació Visit Benidorm. 

Aquesta idea va ser proposada via moció en aquesta legislatura pel nostre 

grup municipal però el govern local va rebutjar-la de pla.  
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 La centralització de les polítiques turístiques a llarg termini mitjançant la 

Fundació de Turisme, únicament a través dels tècnics que realment sàpiguen 

del tema. 

 Potenciar el turisme de Benidorm amb l’impuls del turisme comarcal. 

 Impulsar els autobusos llançadora des de l’estació de l’AVE d’Alacant cap a 

Benidorm. 

 Aconseguir la declaració oficial de Benidorm com a municipi turístic per, no 

solament augmentar els ingressos municipals, sinó també, per poder reinvertir 

els diners en desenvolupament turístic. 

 L’impuls de nous factors per desestacionalitzar, renovar i diversificar el turisme. 

 Un nou model econòmic a Benidorm basat en l'economia del Bé Comú. 

Residents,  visitants, empreses i comerços tenen que conviure en les millors 

condicions en la nostra ciutat.  

 Premiar aquelles empreses certificades en qualitat, incloent la qualitat laboral, 

dotant determinats ajuts públics a la consecució d’objectius i certificats de 

qualitat. 

 Demanarem, junt al govern de la Generalitat, que l’AP7 siga definitivament 

gratuïta. Aquesta infraestructura que vertebra les Marines i les uneix amb 

Alacant i la província de València està totalment amortitzada i ha de ser de 

bades per a fomentar la mobilitat cap a la nostra ciutat i el trànsit dels 

residents. 

 Control del arrendament dels pisos il·legals a Benidorm destinats a renda 

vacacional. 

 Controlar mitjançant una ordenança municipal, els objectes que es col·loquen 

en primera línia de platja per reservar el espai. La platja es un bé públic per a 

tots, per tant no es pot reservar un espai amb objectes. 

 Realització de campanyes de conscienciació de platges netes.  

 Els animals també tenen dret a gaudir de les nostres platges. Destinarem una 

part de la nostra platja perquè els animals puguen gaudir de la mateixa. 

 Es necessari també que els nostres visitants aporten una part per a destinar al 

desenvolupament i manteniment de la nostra ciutat. Al igual que en moltes 

ciutats d’Europa, incorporarem una taxa per visitant i pernoctació, quan la 

Generalitat desenvolupe la regulació legislativa corresponent.  
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 Impulsar l’autofinançament i aportació dels patrons de la Fundació De Turisme. 

 Promoure la comarcalització de la Fundació De Turisme. 

 Aprofitar les sinergies produïdes pels organismes públics privats, com Invat·tur, 

Hosbec i Universitat d’Alacant, així com el foment i desenvolupament de la 

col·lboració entre els mateixos per rellançar, promocionar i desenvolupar les 

plítiques turístiques. 

 Creació d’una delegació d’estudis de Turisme en col·laboració amb la 

Universitat d’Alacant, per desenvolupar projectes innovadors a la nostra ciutat. 

 Potenciar la presència de la marca Benidorm en nous mercats emissors per 

atraure visitants d’altres destinacions i complementar el tipus de visitants que ja 

tenim. 

 Fomentar estratègies de cooperació entre Benidorm i Parcs Temàtics. 

 Desenvolupament de les TICs i l’Agenda 21 per convertir a Benidorm en una 

veritable Smart City. 

 Reivindicar i aconseguir la connexió Aeroport-AVE-Benidorm i Comarca. 

 Facilitar i potenciar el ús transport públic per als nostres visitants, amb 

descomptes en instal·lacions d’oci i parcs temàtics i comerços de Benidorm 

amb una Welcome Card o targeta de benvinguda, com està establida en 

altres països d’Europa per incentivar el consum i mobilitat entre els visitants de 

la nostra ciutat. 

 Fomentar la formació en idiomes i noves tecnologies per al personal de 

l’administració pública en totes les àrees i en especial als dedicats a turisme. 

 Reconeixement social del turisme a la ciutat. 

 Establir una línia d’actuació i cooperació amb el CDT i Invat·tur 

 Desenvolupament del turisme sostenible i ecològic (per exemple, transformant 

el Pla Armanello en un pla semblant als grans parcs de les grans ciutats) 

 Desenvolupament intensiu versus desenvolupament extensiu (per exemple, 

amb l’eliminació d’apartaments il·legals, la millora de l’escena urbana, o la 

planificació urbanística a llarg termini per part de professionals i per part de 

promotors urbanístics) 

 Valoració i enriquiment dels espais urbans 

 Increment de la conciliació laboral i professional 
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 Increment de la publicitat i visibilitat de la nostra cultura i patrimoni. 

 Creació de la figura del guia turístic de Benidorm 

 Desenvolupar polítiques locals actives per aconseguir el reconeixement dels 

drets laborals de les cambreres de pis i el seu compliment efectiu. 

 Creació del guardó o reconeixement dels establiments turístics de qualitat, 

que incloguen sempre la qualitat dels seus treballadors i treballadores. 

 

16. URBANISME I SOSTENIBILITAT 

La principal premissa per a Compromís és que Benidorm siga i progresse, abans de 

res, cap a una ciutat sostenible. En grans trets es considera ciutat sostenible aquella 

que compleix els següents preceptes: 

- Ciutat que es desenvolupa raonablement densa, el creixement de la qual és a l'alt 

en lloc de l'ample, la qual cosa s'entén com a ciutat compacta que disminueix la 

necessitat de transport i minimitza l'ocupació de sòl fèrtil sota el formigó i l'asfalt. És a 

dir, defensa d'un model que compagine sòl verd amb infraestructura. 

- Ciutat multifuncional, heterogènia i diversa (model mediterrani), que produeix la 

major part dels recursos i serveis que consumeix. Ciutats que preserven millor els 

sistemes agrícoles i naturals interiors i adjacents. És a dir, preservar terra per a 

fomentar agricultura minifundista. 

- La que minimitza la necessitat de recursos, pel seu autoabastiment en incorporar tot 

tipus d'activitats en elles i que cerquen proveïdors propers per a aquells que 

necessiten importar. Així com aconseguir un autoabastiment energètic mitjançant 

energies renovables. 

- La que prioritza la qualitat de vida dels seus ciutadans: Protegint la salut pública, 

fomentant el contacte, l'intercanvi i la comunicació, mitjançant la seguretat, 

l'estabilitat i la cohesió social i promovent la diversitat. A més de conservar els barris, 

els espais dotacionals, els històrics i culturals. 
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Per tant, hem de seguir unes directrius perquè Benidorm passe a ser una ciutat del 

segle XXI. Açò s'aconsegueix mitjançant un estudi i remodelació completa del PGOU 

de 1990, el qual està obsolet i no segueix els preceptes de ciutat del segle XXI. 

 

Directrius destinades per a noves àrees urbanes a desenvolupar 

1. Compacitat: Plantejarem una nova regulació dels paràmetres de densitat i 

ocupació de sòl que garantisca les condicions urbanes dels nous teixits creats, 

establint unes densitats mínimes a l'entorn de les 45 habitatges/ha i obrint la limitació 

màxima de 75 habitatges/ha a densitats més altes, com recomana el Pla de 

sostenibilitat de l'Agenda 21. 

2. Desenvolupament urbà: Desenvoluparem recerca i estudis de casos que permeten 

avaluar les relacions de la densitat amb conceptes com a petjada ecològica, 

habitabilitat en els nous paràmetres socials, consum de recursos i mobilitat sostenible, 

de cara a establir un marc d'alternatives en els documents urbanístics més matisats 

que els existents. Estudis de jardins, parcs, carrils bici, pas de transport públic, etc. 

3. Harmonització: Homogeneïtzarem Benidorm. Les zones ja desenvolupades de 

Benidorm hauran de tindre els mateixos paràmetres que les zones a desenvolupar i 

generar una imatge única de tota la ciutat. 

 

Directrius de millora econòmica en zones ja urbanitzades 

1. Dinamització: S'ha d'evitar l'existència de zones urbanes sense comerç pròxim, 

sense dotacions (escolars, sanitàries, esportives, d'oci…), i sense ocupació propera. 

Foment del comerç en zones com a Llevant, així com la zona de Via Parc en Ponent. 

2. Noves economies: Potenciar les activitats econòmiques, institucions, equipaments i 

associacions les que dia a dia mantenen l'organització urbana. S'ha de fomentar la 

creació d'empreses i comerços que donen vida a barris comptant amb la 

col·laboració de les associacions empresarials de Benidorm com AICO o JETURBE. Per 

açò és necessari facilitar els entorns que atraguen col·lectius amb sensibilitats 

generadores de creativitat i dinamisme urbà. 
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3. Comerç de qualitat: S'ha d'evitar crear més nous centres comercials als afores i 

convertir zones del centre de Benidorm amb baixa concentració de comerços en 

zones comercials d'alta qualitat, i dessaturar zones com el Passeig de la Carretera o 

Carrer Gambo. 

4. Organitzar la distribució urbana: La distribució en les ciutats és un dels motius de 

congestió del trànsit (doble filera, estacionaments). Hem de millorar les zones de 

càrrega i descàrrega, tant de transportistes com d'autobusos turístics. 

5. Ordenar els serveis urbans: És necessari cercar solucions que permeten, mitjançant 

l'organització i noves tecnologies, la intervenció en les instal·lacions que circulen pels 

nostres carrers per a evitar el constant alçament d’aquestos que hui es requereix per 

a treballar, mantenir o renovar, ja que aquestes intervencions procuren grans 

molèsties als ciutadans, sobretot als vianants. Hem d'obligar a les empreses 

instal·ladores de serveis que deixen espai per a altres empreses i causar menys 

alçaments de carrers. 

 

Directrius de millora energètica en zones ja urbanitzades o per desenvolupar 

1. Establiments de recursos energètics: Hem de ser conscients dels recursos actuals 

per a poder desenvolupar noves zones. S'ha acabat el construir per construir sense 

tindre en compte les necessitats i recursos de les quals disposa Benidorm. Pretenem 

evitar que les noves actuacions comporten impactes irreversibles en el sòl, l'aigua o 

els ecosistemes. 

2. Energia sostenible: Vincularem el desenvolupament urbà a les fonts renovables 

locals d'energia (captació solar, geològica, etc.) disminuint radicalment la 

dependència a les fonts fòssils i nuclears. Per tant, és necessari que els nous 

desenvolupaments i, en la mesura del possible, els desenvolupaments ja consolidats 

caminen cap a l'autosuficiència energètica. Per a açò és necessari invertir en noves 

tecnologies, planificar i projectar Benidorm en conseqüència. 

3. Aigua: Mantindrem i potenciarem una gestió integrada dels recursos hídrics de 

Benidorm (captació d'aigua de pluja, reutilització d'aigua usada, etc.) en 

col·laboració del Consorci d'Aigües de la Marina Baixa. La gestió ha de ser pública, 
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perquè l'aigua és un bé de tots, per açò hem d’introduir també millores en les 

mesures d'estalvi i eficiència. 

4. Brosses i fems: Hem d'aplicar a la gestió de residus els principis europeus de les tres 

R (reduir, reutilitzar i reciclar) des de la planificació urbanística. Per açò, la gestió de 

residus ha de ser una gestió pública, base d'una imatge d'una ciutat turística com és 

Benidorm. 

Directrius vinculades a l'estabilitat social de Benidorm 

1. Mestissatge per a major seguretat: Afavorirem la mescla de rendes, cultura i ètnies 

en tots els barris de Benidorm. Per açò, tots els barris de Benidorm hauran de tindre un 

percentatge mínim d'habitatge social per a evitar exclusió social i la creació de 

ghettos. 

2. Proximitat de serveis bàsics i equipaments: Afavorirem l'accessibilitat espacial i 

econòmica als serveis bàsics. Açò és tant en la construcció i habilitació d'espais de 

l'ajuntament en tots els barris de la ciutat, com a facilitar el transport públic per a 

l'accés dels mateixos. 

3. Autonomia de dependents i discapacitats: Afavorirem els carrers per als vianants 

per a una major accessibilitat de tota la població, així com igualar voreres amb 

carretera en carrers mixtos de baixa velocitat de circulació. Tots els espais i recintes 

urbans hauran de ser completament accessibles a les persones més vulnerables. 

4. Zones d'esplai i joc: Crearem zones d'esplai en el centre de Benidorm perquè el 

carrer siga un lloc de tots, tant xiquets com gent gran. 
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