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Benisseres i benissers, volem agrair-vos que a Benissa 
hem sigut la força més votada a les Corts Valencianes el 
passat 28 d’abril. 

Recordeu que el pròxim 26 de maig tenim altra cita amb 
les urnes on hem de consolidar el canvi polític municipal 
que hem aconseguit gràcies a Compromís.
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Som un equip compromès amb els veïns i veïnes del nostre poble 
que fa molt de temps que treballa oferint una alternativa política per 
fer de Benissa un poble millor. Compromís és de sobra conegut als 
Ajuntaments, a les Diputacions, a les Corts, a la Generalitat, al Congrés, 
al Senat i al Parlament Europeu. Veritat que sabeu qui som? Per posar 
alguns exemples, Mònica Oltra, Joan Baldoví, Rafa Climent, Enric 
Morera, Mireia Mollà, Gerard Fullana, Carles Mulet, Josep Nadal, Joan 
Ribó o Jordi Sebastià, a qui vos demanem que voteu per al Parlament 
Europeu, són els nostres companys i companyes amb els que treballem 
colze a colze i diàriament per fer la Benissa i la societat que volem. 

Som els que hem treballat des del minut 1 després de les eleccions 
locals del 2015 per aconseguir el desitjat i esperat canvi polític al nostre 
poble, sent peces clau per a eixe canvi que va tardar massa en arribar, i 
com ja sabeu, no va ser per nosaltres. Ara estem gestionant regidories de 
vital importància per a Benissa, algunes bàsiques per al dia a dia. Tenim 
ben clar com és la societat benissera, ampla i diversa i el nostre poble, 
format pel casc urbà, les partides rurals i la nostra zona costanera, la 
gran oblidada pels últims governs municipals i on cal invertir i cuidar 
molt més del que es fa ara mateix. El nostre grup és ample, plural i divers, 
de totes les edats i obert a qualsevol dels que esteu llegint ara mateix 
este programa electoral si us voleu afegir. Les dones i els homes de 
Compromís Benissa ens caracteritzem per la nostra valentia, serietat, 
honestedat, humilitat, serenitat, ganes de superació, i sobretot per la 
gestió i el treball ben fet.

Els principis sobre els quals basem la nostra acció política municipal 
són els següents: 

• L’ètica i l’honestedat. Podem dir amb orgull que som una formació 
amb vora 1.000 càrrecs públics (d’ells 722 alcaldes/ses i regidors/
es) totalment neta, sense cap cas de corrupció. Som absolutament 
intolerants després del patiment que ens han generat els anteriors 
governs del Partit Popular plens de casos de corrupció.

• Gestió exemplar. La gestió de Compromís a l’Ajuntament de Benissa 
ha sigut extremadament responsable i eficient.

• Les propostes estan basades en un model de municipi cohesionat i 
integrador. 
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• La democràcia avançada, la transparència i la participació, com 
a ferramentes de treball. Les decisions més importants s’han de 
prendre de forma participativa i oberta a tota la ciutadania, per això 
hem creat canals de participació i en crearem de nous.

• La igualtat d’oportunitats per a totes i tots i aconseguir una total 
cohesió social.

• La sostenibilitat, perquè estimem el nostre territori i volem el nostre 
poble viu i habitable. 

Hem governat, hem fet un poble més participatiu i un 
Ajuntament més transparent. Estem millor que fa 4 anys 

però encara queda molt de treball per fer

I volem fer-ho conjuntament amb el poble i per al poble. Volem una Benissa 
encara més democràtica i més participativa, i més activa públicament. 
Entenem que l’exercici del govern exigeix escoltar les persones i, a partir 
de les seues demandes i necessitats, treballar per solucionar-les, per 
això hem fet diferents actes públics per escoltar les vostres demandes. 
Volem que l’Ajuntament de Benissa siga un espai més obert per al conjunt 
de la societat, completament transparent i molt participatiu, aquest és 
un dels nostres objectius. Que siga la casa de totes i tots i que lidere un 
projecte de municipi per al futur més immediat.

Com hem elaborat aquest programa de govern?
Aquest programa electoral que volem que continue sent de govern per 
a la pròxima legislatura ha sigut elaborat de manera participativa. A 
nivell municipal hem escoltat les demandes de la ciutadania i a nivell 
polític hem organitzat taules redones, visites a les empreses i comerços, 
entrevistes personals i reunions amb les moltes i diferents associacions i 
clubs del nostre poble amb la finalitat que totes aquestes veus redacten 
el nostre programa de govern, que en definitiva és el projecte de futur que 
vol i que necessita Benissa. És un programa realista i realitzable, sense 
vendre fum ni prometre coses impossibles de fer, redactat d’acord amb 
el que vosaltres, ciutadanes i ciutadans de Benissa, ens heu ajudat a 
preparar per mitjà de les vostres idees, aportacions i propostes no només 
ara, sinó al llarg d’estos últims anys.
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Aquesta és la Benissa que vols. 
Aquesta és la Benissa que estem fent

Administració local, gestió i transparència
Les Administracions públiques han de ser molt clares i 
absolutament netes pel que fa al finançament i a les 
inversions. L’Ajuntament és una entitat pública que 
treballa per a la ciutadania benissera i ha d’oferir 
el millor servei i atenció en qualsevol departament 
municipal. Farem una pàgina web municipal nova 
i adequada als temps actuals. En eixe sentit, cada 
benisser podrà descarregar-se a principi de cada any 
un informe del diners que haurà pagat a l’Ajuntament a través Portal 
de Transparència que crearem i saber on van destinats eixos diners. 
Lamentablement a dia de hui, com a conseqüència d’una total i frontal 
oposició al govern actual que no correspon als interessos de la ciutadania 
benissera i amb uns Pressupostos Municipals prorrogats des del 2016, 
no podem oferir tot el que podríem fer amb uns pressupostos municipals 
renovats. Obrirem al públic les dependències municipals de la Cultural 
en un lloc més adequat, accessible per a totes i tots i al centre del nostre 
poble.

Proximitat al ciutadà i eficiència
Obrirem al públic l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) de la Casa dels 
100 Vents ubicada en La Fustera, perquè totes i tots els ciutadans de 
Benissa tenen dret a una Administració pròxima. Donarem a conèixer a 
la ciutadania totes les subvencions de les diferents Administracions i 
ajudarem a gestionar-les des de l’Ajuntament. Optimitzarem els serveis 
públics que es presten a la ciutadania com una Administració més eficaç i 

pròxima a les persones. Crearem l’Oficina del Nouvingut 
per a garantir una integració efectiva. Donarem 

més cursos de valencià i castellà gratuïts per a 
les persones que no parlen les nostres llengües 
oficials i volen aprendre-les. Continuarem 
ampliant les possibilitats de contactar amb 
qualsevol ciutadà, tant de manera presencial 

com virtual, aprofitant les noves tecnologies, 
tenint ben clar que estem al seu servei.
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Urbanisme i infraestructures
Acabarem el Pla General que tenim començat posat que disposem d’un 
primer document llest que ja compta amb una majoria suficient i un 
ample consens de les forces polítiques benisseres. Ara bé, és necessari 
fer-lo públic i obert a la participació de tota la ciutadania per obtenir 
majors garaties. Exigirem la millora de les connexions viàries des del nucli 
urbà fins la costa i partides rurals. Exigirem l’alliberament de peatge de 
l’AP-7 que acaba el pròxim 31 de desembre, així com la finalització de la 
variant i l’enllaç ferroviari Gandia - Dénia al Govern Socialista de Pedro 
Sánchez. Adequarem l’Avinguda del País Valencià que passarà a ser el 
carrer principal del nostre poble. 

Acabarem de rehabilitar les Escoles Velles 
on ja hem invertit 420.000 euros per a 
utilitzar-les com a dependències municipals. 
Condicionarem un espai per a les actuacions 
musicals i artístiques, un auditori adequat 
per a les necessitats de la societat benissera, 
la qual és molt rica en expressions musicals i 
teatrals. Impulsarem la rehabilitació total de 

l’estació de tren de Benissa una vegada estiga en marxa el tren de la costa 
que enllaça Alacant i Dénia. Donarem suport a les iniciatives particulars de 
rehabilitació del centre històric que milloren la seua estètica amb un pla 
d’inversions i millora per als barris històrics de Benissa i condicionarem 
la Casa del Tros de les Calcides com a centre cívic. 

Crearem una Mostra d’Art Urbà amb obres d’art i murals 
que milloren la imatge d’algunes zones del nostre 
municipi. Crearem un pla d’implantació de carrils bici i 
de vianants en algunes artèries del nostre poble. Farem 
que la nostra Plaça Jaume I i la Glorieta Dolors Piera 
siga principalment per a les persones. Adequarem i 
millorarem les entrades nord i sud de Benissa quant a 
ornamentació i seguretat vial es refereix i construirem 
una estació d’autobusos digna. Eliminarem totes 
les barreres arquitectòniques que encara existeixen 
com, per exemple, posar ascensors en l’Ajuntament, 
la Piscina Municipal i el Palau Sant Pere. Optimitzarem els sistemes de 
neteja dels camins rurals. Adequarem i asfaltarem alguns aparcaments 
públics del casc urbà. 
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Reducció de l’atur i lluita contra la crisi
Cal una acció política clara i decidida de suport a les xicotetes i mitjanes 
empreses benisseres, com també al treballador autònom i assalariat. 
Compromís sempre ha estat al vostre costat, al costat de les persones, 
dels ciutadans, assessorant-los, informant-los i ajudant-los. En l’any 
2015, amb l’anterior Govern del PP, Benissa superava el 
18 % d’atur amb més de 800 benisseres i benissers 
que volien treballar i no podien; ara estem per baix 
del 14 % i parlem de vora 600 persones i això ha 
estat possible gràcies a l’ajuda de la Generalitat 
i del propi Ajuntament. On hi han governs amb 
Compromís és nota, tot i que som conscients de que 
queda molt per fer, especialment en alguns segments 
de la societat. Estem contents però no satisfets, encara 
volem rebaixar considerablement eixes xifres. Aquestes són a grans trets 
algunes de les accions que farem.

Foment d’activitats econòmiques i creació urgent de 
llocs de treball

Estimularem als empresaris de Benissa a obrir locals d’oci al Pla de 
Bonaire, un lloc pròxim per als nostres joves i on es puga conciliar festa 
i descans. Fomentarem l’ampliació del Polígon Industrial de la Pedrera 
amb la captació de noves inversions, sobretot després d’invertir més de 
520.000 euros en la seua millora provinents de l’IVACE (Institut Valencià 
de competitivitat empresarial) amb un cost zero per al nostre poble, 
organisme gestionat també per Compromís. Oferirem més formació i ajuda 
als professionals autònoms i facilitarem ferramentes tecnològiques per 
a millorar la seua implantació comercial tal i com estem fent ja des del 
CREAMA Benissa. Oferirem un major recolzament als negocis i empreses 
noves que s’estableixin en les naus industrials i locals comercials buits 
que hi ha en el nostre poble. 

Posarem en marxa el Segon Pla d’Ocupació Local per a que les empreses 
i autònoms, i també l’Ajuntament, contracten persones sense treball del 
nostre poble. Crearem cursos d’oficis tradicionals, ampliarem l’oferta de 

Ens assegurarem que arriba senyal WI-FI suficient i de qualitat en tot 
el terme municipal de Benissa. Adequarem al màxim les instal·lacions 
esportives del Collao i la seua piscina municipal adaptant-la a les 
exigències actuals. Li donarem una solució definitiva al carrer Calp. 
Millorarem l’enllumenat públic en alguns llocs del nostre casc urbà i en la 
zona costanera.
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Desenvolupament econòmic i promoció turística
Continuarem amb les activitats de Viu la pasqua i Viu l’estiu que tanta 
gent atrau a nostre municipi, sense descuidar la resta de l’any. Crearem 
el I Concurs de Putxero de Polp. Farem un concurs d’idees 
que millore l’accés a la platja l’Advocat i al Club Nàutic 
Les Bassetes. Millorarem la informació i els serveis 
de les cales i platges de Benissa (un socorrista en 
cada platja i banys públics en aquells llocs que siga 
possible). Instal·larem mupis informatius elèctrics 
amb informació d’oci, esportiva i turística actualitzada 
a diari. Crearem una zona d’acampada controlada i un 
lloc per a menjar a l’aire lliure en la Serra de Bèrnia, en la 
que obrirem una via ferrada respectuosa amb el medi ambient que aporte 
turisme de muntanya. 

Obrirem el museu Etnològic i el museu Fester 
en un edifici municipal. Augmentarem el suport 
institucional a les festes de barris i partides 
rurals pel seu interès històric, turístic i etnogràfic. 
Crearem una marca de qualitat local per a comerços 
i hostaleria, amb una targeta de fidelització pròpia 
i facilitarem als comerços del nostre poble la venda 
de productes de la marca Benissa. Potenciarem els 
productes i la gastronomia locals, i els enllaçarem 
amb l’oferta turística. Apostem per l’econòmica de 
proximitat i del bé comú, amb un total compromís 
amb el nostre comerç local i amb l’empresariat 
benisser. Continuarem amb l’oferta del BENIBUS 
ampliant els seus serveis per a que arribe al màxim 
de persones possible.

l’Escola d’Adults i implantarem mòduls de formació professional, com per 
exemple d’hostaleria (cuina, cambrers, sommeliers, etc.) ampliant també 
el servei formatiu a la Seu de la Universitat d’Alacant a la Marina i obrirem 
noves col·laboracions amb altres universitats valencianes. Impulsarem 
l’ocupació dels locals del mercat municipal fins la seua total obertura. 
Ajudarem a posar en marxa una cooperativa per als productes locals 
on els llauradors de Benissa puguen comercialitzar els seus productes 
de quilòmetre zero. Continuarem amb el programa europeu Erasmus+ i 
dotarem de recursos econòmics i de personal a la regidoria d’Assumptes 
Europeus.
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Hisenda pública
Impulsarem una revisió cadastral que es realitzarà a favor de la ciutadania 
que actualment estan pagant valors superiors als preus de mercat actual. 
Rebaixarem l’IBI a les extensions agràries i ramaderes que encara estan 
en actiu en el nostre poble que fan possible el nostre paisatge tradicional. 
Els Pressupostos Municipals han de ser participatius, ja que totes i tots 
tenim dret a opinar i en els nostres pressupostos la ciutadania benissera 
és la protagonista.

Benestar social, integració i educació
Una societat amb accés total a oci, cultura, educació i 

amb un nivell de salut i de vida dignes és una societat 
més feliç i millor. La salut i l’educació són els pilars 
fonamentals d’una democràcia avançada com la 
nostra, la defensa del seu dret a ser públiques i 
gratuïtes es irrenunciable per a nosaltres, per a 

Compromís. L’activitat física i l’esport són peces claus 
per a una millor qualitat de vida, apostem per a que totes 

i tots, a qualsevol edat i nivell, tinguen accés i possibilitat de practicar-
ne al nostre poble, diversificant més ofertes i possibilitats. Amb aquest 
objectiu plantegem les nostres accions.

Serveis socials i salut
Exigirem a la Generalitat que l’Hospital Marina Salut 
de Dénia passe a ser de gestió pública tal i com va 
assegurar fa unes setmanes el President Ximo Puig, 
i sol·licitarem la construcció d’un subhospital a 
Benissa per la seua connexió amb l’AP-7. Obrirem 
durant tot l’any el consultori mèdic de la Casa dels 
Cent Vents de La Fustera que es troba ja en obres 
gràcies a una proposta nostra, de Compromís, en 
les Corts Valencianes. Construirem un Centre de Dia 
totalment públic per als nostres majors i persones dependents amb 
preus accessibles i ampliarem els serveis dedicats a aquest sector. 
Donarem suport total a iniciatives d’associacions locals per a la prevenció 
i l’assessorament en malalties de qualsevol tipus. Volem posar en marxa 
un servei d’ambulància municipal SVB (Suport Vital Bàsic). Millorarem el 
servei d’ajuda a la gent major, especialment a les moltes persones que 
viuen soles. Construirem un xicotet tanatori municipal en el cementeri 
amb preus més assequibles per a les famílies benisseres que han perdut 
un ser estimat.
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Igualtat de gènere
Continuarem amb el pla municipal d’igualtat d’oportunitats entre dones 
i homes i continuarem treballant en eixe sentit per aconseguir d’una 
vegada per totes la necessària igualtat entre totes i tots en tots els sentits 
i en tots els àmbits.

Joventut, serveis educatius i esportius
En aquesta legislatura gràcies al PLA EDIFICANT de la Conselleria 
d’Educació que gestiona Compromís hem invertit a Benissa un total 
de 492.000 euros per als tres centres educatius del nostre municipi: 
el CP Manuel Bru, el CP Pare Melchor i l’IES Josep Iborra, atenent a les 
necessitats de les AMPA i del professorat. Continuarem apostant per la 
creació de llocs de treball per als menors de 30 anys gràcies als programes 
EMPUJU i EMCUJU del GVA Labora en mans també de Compromís. En 
aquesta legislatura han sigut un total de 27 els joves que s’han beneficiat 
d’estos programes. Crearem un Club de Lectura coordinat per la Biblioteca 
Municipal Bernat Capó dirigit a totes les edats. 

Habilitarem una sala d’estudi amb horari extens en època 
d’exàmens. Impulsarem la campanya A L’ESCOLA 
CAMINANT, coordinada amb les AMPA, el professorat 
i la Policia Local. Assegurarem que totes i tots els 
nostres xiquets de 0 a 3 anys tinguen lloc en una 
guarderia infantil pública amb horari flexible i 
un preu adequat que possibiliten una vertadera 
conciliació familiar. En aquesta legislatura hem 
augmentat el número d’escoles esportives municipals i en 
crearem altres noves, a més hem millorat el sou i les condicions als seus 
monitors. Construirem una pista d’atletisme amb les mesures correctes 
i adequada a un dels esports més practicats ara mateix, amb vestidors i 
unes xicotetes grades que, de fet, ja estaria feta si l’oposició no haguera 
bloquejat els últims Pressupostos Municipals. 

Seguretat ciutadana
Crearem una Junta de Seguretat Rural que es coordinarà amb els diferents 
cossos de policia i propiciarem que la Junta Local de Seguretat Ciutadana 
és reunisca com a mínim cada 3 mesos. Reforçarem el cos de la Policia 
Local amb més efectius que permeta obrir el seu retén les 24 hores del 
dia i els 365 dies de l’any i assegure també la seua presència i actuació 
en tot el terme municipal i en tot moment, ja siga de nit o de dia i d’una 
manera ràpida i eficaç.
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Construirem també un nou camp de futbol 7 per als més menuts i canvi de 
gespa de l’actual de La Costa on juga la nostra UD Benissa; construirem un 
trinquet de pilota grossa, un parc de calistenia i un rocòdrom. Millorarem 
l’oferta educativa de mòduls a l’IES Josep Iborra. Obrirem una Escola 
Oficial d’Idiomes on aprendre altres llengües absolutament necessàries 
a dia de hui. Crearem el Consell de la Joventut. Elaborarem programes per 
a l’oci nocturn alternatiu i fomentarem la creació d’un centre d’oci en el 
Pla dels Carrals. Remodelarem els parcs infantils que ho necessiten i el 
skate park de Benissa. Crearem una borsa de pisos de lloguer a un preu 
assumible. Major suport i ajuda als nostres joves que estudien fora de 
Benissa.

Cultura, Patrimoni Històric i Normalització Lingüística
L’art i la cultura són expressions d’un poble creatiu i amb identitat pròpia. 
Des de Compromís hem demostrat en diferents ocasions el 
bon treball que som capaços de fer amb pocs recursos 
públics, perquè a vegades és tracta més de voluntat 
que de capacitat. La nostra intenció és acabar les obres 
necessàries i obrir al públic llocs emblemàtics com la 
Sala del Consell, la Casa de les Calcides, les Escoles 
Velles i el Molí del Quisi. Continuarem amb el camí de 
recuperació del nostre patrimoni i d’aproximar al màxim la 
cultura a totes i a tots.

Expressions artístiques
Construirem un auditori municipal adequat per a 
les necessitats musicals i de teatre al nostre poble. 
Continuarem apostant per millorar zones del nostre 
municipi amb obres d’art murals, donant suport a les 

expressions artístiques de gent benissera. Donarem 
més reconeixement als artistes de Benissa, als nous i 

als ja consolidats, i els ajudarem en les seues carreres 
professionals. Promourem les entitats artístiques en el nostre poble i 
ajudarem per a promoure-les fora d’ell.

Normalització social del valencià
Donarem continuïtat al servei de normalització lingüística de l’Ajuntament 
de Benissa per mitjà de l’OAC i la seua tècnica, promoure el voluntariat 
per la llengua i les accions que fomenten el seu ús social. Promourem 
el valencià mitjançant la lectura, l’edició en paper i digital i l’expressió 
musical com ja es fa amb els Premis 25 d’abril - Vila de Benissa que l’any 
pròxim compleixen els 40 anys.
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Democràcia i participació ciutadana
Com ja hem dit la democràcia avançada, la transparència i la participació 
ciutadana són la nostra ferramenta habitual de treball. Les decisions més 
importants es prenen de forma participada i oberta a tota la ciutadania, 
però encara hem de millorar molts aspectes. Un poble implicat en els 
seus assumptes públics, decidit i conscient del seu poder és símptoma 
d’una societat millor i més avançada. Per això, des de Compromís volem 
crear nous espais i processos de participació constants, i consolidar els 
actuals, on les benisseres i els benissers puguen reflexionar i decidir quin 
poble volen. Practiquem la democràcia real, perquè és un dels nostres 
eixos.

Participació ciutadana i associacionisme
Crearem un Consell Ciutadà estable i els Consells de la Joventut i 
la Infantesa, continuarem amb la participació ciutadana per barris 
i partides i fent actes oberts amb la ciutadania on explicarem la 
nostra gestió. Redactarem els pressupostos municipals de manera 
realment participativa. Ampliarem la Fira Multicultural amb ofertes 
complementàries de conferències i demostracions de les cultures 
participants. Crearem una fira d’associacions i clubs benissers i 
informarem a les escoles i a l’IES Josep Iborra de la seua oferta i les seues 
activitats. A més, fomentarem que les persones residents formen part 

Patrimoni històric
Fomentarem el coneixement i la difusió del patrimoni històric com a 
atractiu turístic. Dinamitzarem el casc històric convertint-lo en sala 
d’exposicions oberta un parell de caps de setmana a l’any amb visites 
guiades i fomentarem l’obertura eixos dos dies de les cases històriques 
amb el permís dels seus propietaris. Acabarem les 
obres de les Escoles Velles i obrir allí, si la majoria 
de la societat benissera així ho estima, el nou 
Ajuntament, amb totes les dependències 
municipals juntes. Acabarem la musealització de 
la Sala del Consell i obrir-lo al públic. Obertura al 
públic de la Casa de les Calcides. Obertura d’un 
Museu de la Festa coordinat amb les associacions 
festeres de Benissa. Digitalitzarem per a posar a 
l’abast de totes i tots els arxius municipals i els llibres 
de festes. Intentarem que les Cases de Tros. l’Asilo Vell i 
altres llocs emblemàtics de Benissa, no acaben desapareixent totalment 
i farem el possible per a que els seus propietaris els rehabiliten.
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Medi agrari i natural
Un futur digne exigeix un gran respecte pel medi natural i una bona 
educació ambiental, des dels més menuts als més majors. Els nostres 
recursos naturals són escassos i molt valuosos, ja siga per si mateixos 
i pel seu valor turístic i econòmic com a paisatge tradicional de bancals 
treballats i cales i platges úniques. Un dels nostres principis és la 
sostenibilitat, perquè estimem el nostre territori i volem el nostre poble 
viu i habitable. El passeig ecològic de la costa és un exemple de treball 
ben fet i molt utilitzat, que l’acabarem fins arribar a Moraira.

d’eixes associacions o clubs per facilitar la seua integració. Facilitarem a 
totes les associacions benisseres que no disposen de seu pròpia un lloc 
per a reunir-se i organitzar les seues activitats. Publicarem semestralment 
el butlletí municipal Riurau obert als clubs i les associacions benisseres. 
Crearem un Consell d’Associacions obert a totes elles i les ajudarem i 
assessorarem pel que respecta a les subvencions de qualsevol àmbit: des 
del municipal, provincial, autonòmic, fins l’estatal o europeu.

Posarem en marxa el banc de terres local per a facilitar l’arrendament de 
parcel·les abandonades. Rebaixarem l’IBI per a les explotacions agràries 
en perfecte estat de cultiu. Crearem i potenciarem una xarxa de senders 
homologats i recuperació de camins i sendes històrics i tradicionals a dia 
de hui desapareguts amb l’ajuda de la FVM (Federació Valenciana 
de Muntanya). Construirem una almàssera per a fer oli 
i una premsa per a fer vi i derivats d’ús públic, 
ajudant als productors locals. Fomentarem al 
màxim l’agricultura ecològica. Donarem 
suport a la presència d’aliments elaborats per 
llauradors benissers en els menjadors 
escolars. Millorarem l’asfaltat, conservació i 
senyalització dels camins rurals del nostre terme 
municipal. Crearem un banc de llavors de les nostres 
hortalisses per tal de no perdre les varietats locals. Millorarem les nostres 
zones verdes municipals i ajudarem a que milloren les que són privades.

Patrimoni natural i agrari

Protecció i educació ambiental, natural i dels animals
Ampliarem el número d’agents de vigilància rural i forestal i dotarem de 
més i millors mitjans als voluntaris de Protecció Civil, ABAI i al parc de 
bombers voluntaris. Ajudarem a les explotacions que optimitzen els seus 
recursos mitjançant les energies renovables. Sol·licitarem la declaració 
de la Serra de Bèrnia-Ferrer com a Parc Natural. Fomentarem les activitats 
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Amb tu, continuarem treballant per fer de Benissa el 
poble que totes i tots volem

Gestió de residus i energies renovables
Instal·larem carregadors de vehicles elèctrics a la Plaça Jaume I i a la 
platja La Fustera, augmentarem el número de contenidors soterrats al 
nostre terme municipal i contenidors per a reciclar l’oli d’ús domèstic. 

Comprarem un nou camió agranador per a la zona 
costanera. Eliminarem, per mig de sancions, els 

abocaments incontrolats que cada vegada són 
més abundants en el nostre terme municipal i 
que embruten el nostre municipi. Promourem 
l’ús d’energies renovables en totes les 
instal·lacions municipals i en l’enllumenat 

públic, i optimitzarem al màxim el consum en 
els edificis municipals. Millorarem el sistema 

de reciclatge apropant-lo encara més al ciutadà. 
Implantarem un sistema de bonificació de reciclatge 
en els comerços de Benissa que vulguen participar 
en esta iniciativa.

d’educació ambiental al litoral aprofitant l’Aula de la Mar. Recolzarem 
iniciatives populars de neteja de les nostres muntanyes i platges. Crearem 
un Pla Especial d’Ajuda als afectats per la Xylella Fastidiosa que repoble 
els arbres els nostres bancals i rebaixarem l’IBI a les propietats agrícoles 
afectades. Continuarem donant suport al màxim amb la tasca que fan les 
protectores d’animals a Benissa.
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