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Una vegada més, i davant les futures eleccions municipals de maig de 
2019, la Federació d'Associacions Veïnals Dama d'Elx es planteja una sèrie de 
mesures, que probablement ja van ser presentades en les anteriors legislatu-
res, però que s'han vist incomplertes o posposades tot retardant seua aplicació 
per millorar el benestar de la ciutadania. Una sèrie d'iniciatives que suposarien 
un creixement més sostenible de la nostra ciutat i les pedanías.

Malgrat que s'està veient una lenta, però positiva recuperació econòmi-
ca i social i sembla que estem sortint de la recessió en què ens trobàvem, que-
den encara moltes deficiències i molts problemes a què la ciutadania necessita 
una resposta i solució; cosa que, majoritàriament, sol venir acompanyat d'una 
partida econòmica. La participació ciutadana sol·licita més pes a la nostra ciu-
tat, malgrat que el teixit associatiu gaudeix de bona salut al nostre municipi. 

Des de la Federació d'Associacions Veïnals Dama d'Elx s'aposta per l'ela-
boració d'un programa i uns pressupostos que estiguen pensats per als il·lici-
tans i les il·licitanes, ja que són els qui han de gaudir i percebre aquests benefi-
cis a la ciutat, perquè al cap i a la fi, són els i les que paguen els seus impostos i 
ajuden al creixement del gran municipi que volem aconseguir. 

Amb el paper que té la FAAVV Dama d'Elx, creiem necessària l'elaboració 
d'aquestes propostes veïnals, que satisfarien majoritàriament a tot el municipi 
d'Elx, ja que està clar que cada vegada més grups polítics i més mitjans de co-
municació es recolzen en nosaltres i que som un altaveu de la ciutadania cap 
al govern municipal. 

Una vegada tenim clares les necessitats de la gent, els projectes que 
s'han realitzat, els que han quedat en el tinter, els que s'han proposat i els que 
ni tan sols s'han debatut en els plens municipals, i tenint en compte que cada 
vegada són més les queixes i suggeriments que ens arriben a la Federació d'As-
sociacions Veïnals Dama d'Elx per millorar la ciutat i construir el que volem 
i el futur que volem, hem elaborat aquest document perquè tots els partits 
polítics de la ciutat, i en concret els que arriben a l'Ajuntament en la pròxima 
legislatura, tinguen clares les reivindicacions del moviment veïnal i puguen 
realitzar uns projectes adaptats a les necessitats reals del municipi d'Elx. 



Neteja, seguretat ciutadana, participació, urbanisme o ocupació són al-
guns dels temes que es tracten en aquest document que ha estat elaborat 
gràcies a la participació associativa i veïnal d'Elx.

Creixement en Igualtat:  
creixement econòmic i igualtat social

L'equiparació entre totes les persones que viuen a la ciutat és una reali-
tat que cada vegada cal fer més patent en el nostre municipi. Els sectors mino-
ritaris, silenciats en altres èpoques, ara tenen perfecta cabuda en una societat 
que ha de respectar totes les sensibilitats i hem de donar-los suport.

• Impuls de la consecució d'un nou Mercat Central, disponible per a tota la 
ciutadania, que siga respectuós amb les restes arqueològiques i que evite 
la construcció d'un aparcament subterrani innecessari, que crearia un pro-
blema de trànsit i contaminació al centre de la ciutat. Aquest mercat ha de 
respondre a un nou model que aglutine oferta comercial especialitzada i 
de qualitat i d'oci perquè siga un veritable motor d'atracció de tot el centre 
urbà.

• Donar suport a la gratuïtat de l'AP7 mitjançant el rescat de la concessió i ser 
enterament pública.

• Donar suport en la mesura possible de la realització del Corredor Medite-
rrani (només el 7% del transport es realitza amb tren, la resta fa servir com-
bustible sòlid)

• Seguir donant suport i incrementar-lo a les persones i famílies que ho estan 
passant pitjor o estan en risc d'exclusió mitjançant els pagaments dels re-
buts mensuals de llum, aigua, gas...



• Posada en marxa de campanyes actives i dinamitzadores que afavorisquen 
el consum racional evitant el malbaratament d'aigua, llum, etc.

• Els ajuts al pagament de l'IBI aniran atorgats segons els ingressos declarats 
dels contribuents, com un factor delimitant en major proporció que el valor 
cadastral dels habitatges.

Elx més accessible 
Les persones que pateixen les diferents barreres que existeixen dins de 

la ciutat també són part i preocupació de l'Elx del futur que volem seguir cons-
truint. El transport a la ciutat és bàsic i s'ha d'incidir en cadascuna de les legisla-
tures municipals, ja que cada vegada més gent es desplaça per la nostra ciutat 
en transport públic o en bicicleta. 

El carril bici, que ha de ser continuat, sense aturades, sense finalització i 
amb una coherència, és una de les principals propostes que s'han de fer reali-
tat per potenciar la sostenibilitat i cura mediambiental i aconseguir el títol de 
Ciutat Verda en 2030, tal com ens hem proposat. 

Un altre problema és la saturació de les línies d'autobusos urbans, com 
puga ser la K entre d’altres, que es troba massificada en cadascun dels serveis. 
D'altra banda, és un greu problema la unió deficient per carretera entre Elx i 
les seues pedanies, que haurien d'estar més connectades amb més línies d'au-
tobusos i un major nombre de freqüències, per permetre més horaris i menys 
saturació. 

• Peatonalització del centre per crear un gran espai comercial obert diferent 
a la resta de centres comercials. Aquesta peatonalització inclouria fona-
mentalment el carrer Corredora, però també altres artèries que configuren 
aquest espai on el vianant siga el protagonista.



• Ampliació o modificació de les línies de transport públic que connecte millor 
les zones noves de la ciutat com ara El Toscar o la zona de l’Hort Travalón 
amb la resta de la ciutat. 

• Suport a l'ampliació de la línia de Rodalies i renovació de les estacions i els 
trens, tenint en compte que entre Múrcia i Alacant viuen més d'un milió de 
persones.       

• Eliminació de qualsevol barrera arquitectònica o de qualsevol tipus en els 
edificis públics que depenguen de l'Ajuntament, almenys en l’accés. Suport 
econòmic a aquells locals o negocis que apliquen solucions d'accessibilitat 
a persones discapacitades en aquestes ubicacions. 

• Potenciació i ampliació de les ajudes i subvencions per a la instal·lació d'as-
censors en aquelles comunitats que no en tenen i on hi ha veïnat que supera 
els 65 anys d'edat. 

• Millorar i senyalitzar les vies pecuàries del terme municipal per aprofitar el 
seu ús pecuari i mediambiental i fer-ho compatible amb altres pràctiques 
que asseguren la conservació de la biodiversitat i l'intercanvi genètic de la 
flora i la fauna de la Comunitat Valenciana, i que fomenten la funció històri-
co-cultural de les vies pecuàries. 

• Adequació i regeneració de tota la zona de Camí de la Música des de l'Avin-
guda del Ferrocarril fins a la ronda Nord, mitjançant l'adequació d'un gran 
aparcament dissuasori per arribar al centre del solar enfront de la Univer-
sitat i adequació del camí, perquè es convertisca en una zona de passeig 
adequada entre el solar i el centre de la ciutat, mitjançant caminals amples, 
il·luminació i mobiliari urbà. 



Ocupació, més dignitat i menys precarietat 

Elx registra un augment de persones empleades des de setembre de 
2012, és molt important potenciar un creixement i una recerca de feina per a 
aquests més de 24.000 il·licitans i il·licitanes que actualment es troben sense 
feina i amb una precària situació, bé siga per manca de treball o per tenir un 
sou mínim i unes condicions precàries per arribar a fi de mes. 

La coordinació entre empreses -tant públiques com privades- i l'Ajun-
tament de la ciutat ha de ser ara més fort que mai, per aconseguir que hi haja 
una ínfima taxa d'atur a la ciutat que volem construir. Aquest no és només un 
problema dels governs locals, sinó que ve motivat per la crisi econòmica que 
el nostre país ha patit durant gairebé una dècada. 

No obstant això, l'Ajuntament, tot i no tenir competències, ha d'establir 
mesures pal·liatives i de reactivació de l'ocupació i coordinar-se amb altres or-
ganismes com ara la Conselleria, Diputació d'Alacant o el mateix Estat, ja que 
garantir el treball al nostre municipi és una comesa i una tasca de totes les 
institucions públiques. 

• Introducció a les contractes públiques de l'Ajuntament, en els plecs de con-
dicions o requisits, una clàusula que obligue a assegurar el respecte als drets 
dels treballadors i treballadores d'aquesta contracta. És a dir, que obligue a 
no vulnerar els drets que estiguen recollits en aquesta vulneració mitjançant 
sentència condemnatòria. 

• Foment des de l'Ajuntament perquè les administracions públiques creen les 
seues pròpies comercialitzadores elèctriques, ampliant així la competència 
al ja tradicional sector oligopolista seguint el model d'altres ajuntaments 
del país.

• Realització d'accions en els diferents barris i pedanies per a l'orientació labo-
ral de desocupats amb dificultats per trobar ocupació.



La Societat de la Informació i l'e-administració

• Desenvolupament ple de l'e-administració. Posada en servei per a la ciuta-
dania de totes les gestions necessàries en la seua relació amb l'Ajuntament 
a través d'Internet mitjançant certificat digital. Desenvolupament d'una 
web municipal que englobe totes les gestions telemàtiques i que aquestes 
siguen clares i intuïtives per a la persona usuària. Des de la presentació de 
tot tipus d'escrits a qualsevol altra sol·licitud a qualsevol departament i fins 
i tot el pagament de taxes municipals.

Serveis públics de qualitat

La ciutadania ha de gaudir d'uns serveis públics dels quals estiga orgu-
llosa i els done suport en el seu projecte de vida econòmic, laboral i social. 

• Major presència de Policia Local i Policia Nacional en el Camp d'Elx, així com 
millora de la comunicació i coordinació de les veïnes i veïns davant accions 
delictives amb els diferents cossos i forces de seguretat.



• Plans d'acció i seguiment de Seguretat que establisquen un sistema d'alertes 
davant possibles actes delictius entre el veïnat i la Policia Local mitjançant 
contacte directe a través d'aplicacions o xarxes socials. Col·laboració més 
estreta entre les AAVV i la Policia Nacional i Local en els punts negres delic-
tius per realitzar un major seguiment i vigilància d'aquests focus. 

• Implementació d'un sistema de qualitat en l'atenció de les persones fun-
cionàries a la ciutadania, a través de qüestionari personal a l'usuari en uti-
litzar qualsevol servei i que aquest grau de qualitat assistencial esdevinga 
una retribució variable positiva per a l'empleat públic. 

• Dotació d'equipaments socials i d'atenció a la ciutadania en tots els barris 
i pedanies per igual, sobretot els que no tinguen Centre Social, com ara la 
zona Centre i d’altres Pedanies. 

• Posada en marxa d'un alberg juvenil per a persones esportistes a les ins-
tal·lacions actuals abandonades al costat de la Ciutat Esportiva. 

• Implantació d'agafadors per a mascotes en 
les entrades de tots els locals comercials, per 
a poder deixar la mascota lligada tranquil·la-
ment mentres que la ciutadania realitza les 
compres o gestions.

Més educació i cultura per Elx 
El futur d'un poble ve marcat per la seua població més jove que estudia i 

es llaura un futur. A Elx, per sort, tenim tot el possible per cursar els estudis que 
es desitgen: col·legis, instituts, conservatoris, universitats, cicles mitjans i supe-
riors, etc. Amb tot, hem de cuidar i mantenir aquests serveis que tant de temps 
ens ha costat aconseguir perquè les noves generacions de joves vinguen més 
preparades que mai, ja que són el futur i un actiu per al futur si reben una edu-
cació i formació de qualitat. 

La inversió en educació mai s'ha de veure reduïda ni menystinguda, 
doncs, gràcies a ells i elles, tenim grans innovacions en l'actualitat. Totes les 
propostes han d'anar de la mà d'una forta inversió en beques i subvencions 
per dur a terme els estudis que es vulguen quan l’estudiantat no tinga recursos 
econòmics per poder afrontar-los. 

La llengua és el més ric que una terra té i a Elx, com a tota la Comunitat 
Valenciana per sort, en tenim dues: la castellana i la valenciana. Per això s'ha de 



mantenir i protegir perquè el seu ús no decaiga i no es perda, ja que és cultura 
i és patrimoni immaterial. És per això que tota la ciutadania hauria de donar 
suport a l'ús de la llengua valenciana com a llengua cooficial al municipi d'Elx.

Les iniciatives culturals de la ciutat haurien de ser un altre dels pilars 
fonamentals per al desenvolupament del municipi. Fomentar espectacles te-
atrals, musicals o de qualsevol altre àmbit cultural hauria de ser prioritari en 
una ciutat com Elx. La Cultura és una àrea estratègica, no alguna cosa banal, a 
la qual s’haurien d'aportar més recursos per augmentar l'efecte transformador 
que té.

També podem utilitzar la Cultura com a element pedagògic en forma de 
teatre, cinema, música o qualsevol altra activitat;  és una eina perquè la gent 
tinga un pensament més lliure i més crític i per això creiem des de la Federació 
d'Associacions Veïnals que s’ha d'incentivar i donar suport tant o més a com 
s’està fent en aquests moments. La cultura ens fa pensar i el pensament ens 
pot portar a ser més lliures.

• Donar suport a la reivindicació del retorn de la Dama

• Posada en funcionament d'un nou centre cultural a Carrús, amb l'ànim de 
descentralitzar les infraestructures culturals, que continga un auditori per a 
concerts i un altre per subseu del Conservatori de Música. 

• Difusió de cinema a l'aire lliure durant tot l'any en diferents espais i adreçat 
a tot tipus de públic. 

• Realització de cursos sobre civisme i convivència entre la ciutadania, que 
aportarien beneficis fiscals o descomptes en comerços.



Per la igualtat real entre homes i dones 

La igualtat és un dret humà bàsic, reconegut com a tal en textos interna-
cionals, i un element central de les societats democràtiques. 

A Espanya la Constitució estableix, en el seu article 14 el dret a la igualtat 
i la no discriminació per motius de sexe. A més, en l'article 9.2 apareix l'obliga-
ció que tenen els poders públics de legislar perquè es promoguen les condi-
cions necessàries per assolir aquesta igualtat. 

En els últims temps s'han fet passos molt importants per consolidar 
aquest dret d'igualtat entre dones i homes, però són moltes les desigualtats 
reals que les dones tenen dia a dia: bretxa salarial, sostre de vidre, violència 
masclista, assumpció de  la major part de les tasques domèstiques i de cura, la 
precarietat laboral, atur, pobresa, etc. Per això és important que, des de l'admi-
nistració a la ciutadania s'impulsen, entre d’altres, les següents mesures: 

• Consolidació del recurs municipal Casa de la Dona, com a impulsor de les 
polítiques de promoció de la igualtat i la prevenció de la violència de gènere.



• Reforç del Servei Especialitzat d'Atenció a Dones Víctimes de Violència de 
Gènere i els seus fills i filles.

• Campanyes de sensibilització sobre la situació de desigualtat entre dones i 
homes i sobre les mesures necessàries per a promoure la igualtat

• Implantació d'un protocol que incloga la perspectiva de gènere en totes les 
accions de govern municipals

• Establiment de relacions i vies de participació i col·laboració amb entitats 
públiques i privades que en raó de les seues funcions contribuisquen en 
l'àmbit local a la consecució de la igualtat de dones i homes

• Promoció de la implicació de les dones en la vida social, política i econòmica 
del municipi i sensibilització de les dones joves per dinamitzar el moviment 
associatiu femení.

• Establiment de recursos i serveis sociocomunitaris per a la conciliació de la 
vida personal, laboral i familiar de dones i homes, que per la seua naturale-
sa hagen de prestar-se amb caràcter municipal.

• Fer efectiva l'aplicació i el desenvolupament del Pla Municipal d'Igualtat per 
a la materialització de tots els canvis estructurals i organitzatius que possi-
biliten la igualtat real d'homes i dones al municipi.

Per un Elx verd i sostenible

La lluita contra la contaminació i el deteriorament del nostre planeta ha 
de ser una lluita constant que no pot decaure. El canvi climàtic, els abocaments 
de diòxid i altres gasos, la protecció de l'entorn natural il·licità, l'ecologia i altres 
problemes derivats de les males pràctiques de la ciutadania i dels governs, tant 
municipals com autonòmics i estatals, és un tema que cal solucionar, ja que les 
mesures que ara es proposen ja vénen amb retard.



No es pot permetre que les generacions venidores tinguin la quantitat 
de contaminació que els estem deixant en herència. Hem de deixar un planeta 
en les mateixes condicions, almenys, en què el vam trobar.

Aquesta és una lluita en comú per aconseguir el títol de Capital Verda en 
2030, a la qual opta el nostre municipi, Elx. Totes i tots podem aconseguir dei-
xar un planeta molt més net i habitable. En aquest repte que s'ha cristal·litzat 
en el projecte de capitalitat verda ELX 2030, la FAAVV i tot el moviment veïnal 
s’implicarà, perquè és un projecte que aposta per un model de ciutat clar i 
encertat. Un municipi que siga sostenible social, econòmica i ambientalment.

Si cada vegada més Elx és una ciutat de referència en esport, això s’ha 
de seguir augmentant i accentuant. Construcció de noves pistes, rehabilitació 
d'espais esportius de la ciutat, subvenció i ajuda a aquelles i aquells esportistes 
que no es puguen permetre la formació o els entrenaments. A més, cal seguir 
amb els plans per fomentar l'esport entre els més menuts, i així acabar amb 
problemes com l'obesitat infantil, tot ajudant a què la ciutadania seguisca uns 
hàbits de vida saludables generant a la mateixa vegada menys contaminació, 
per exemple, traslladant-se amb bici a classe o a la feina.

• Recuperació del vessant del riu per convertir-se en un veritable eix d'esport 
i interpretació ambiental. Dinamització del llit i vessant mitjançant la ins-
tal·lació d'establiments comercials i creació en la part del vessant d'un itine-
rari especialitzat esportiu i saludable de principi a fi.

• Instal·lació de contenidors de reciclatge en els polígons industrials, que si-
guen més grans que els habituals perquè les empreses puguen reciclar el 
cartró ja que actualment no es fa. 

• Implantar un sistema de compostatge comunitari en el terme municipal. 
Com a mínim un per pedania i per barri. 



• Eliminació de les antenes de telefonia mòbil ja instal·lades que incomplis-
quen l'ordenança local d'instal·lació d'antenes de telefonia mòbil, que no 
estiguin a menys de 100 metres de col·legis, escoles bressol, centres sanitaris 
i centres socials o de gent gran. 

• Posada en marxa d'una convocatòria oberta a qualsevol entitat, associa-
ció, fundació, persona física o societat per posar en valor l'ús social, econò-
mic i ambiental dels horts urbans. Amb aquesta iniciativa es presentarien 
propostes per a realitzar activitats ambientals, agrícoles, d'oci, esportives, 
assemblees, culturals i de tot tipus en els horts urbans. Com a contrapres-
tació, aquests projectes haurien d'assegurar el manteniment i neteja dels 
mateixos, inclosa la poda de les palmeres. 

• Augment del control i vigilància de les infraccions en matèria de neteja per 
part de l'Ajuntament, sobretot pel que fa als abocaments il·legals al Camp 
d'Elx, mitjançant una campanya específica de control dels punts d'aboca-
ment habituals així com de els mercats municipals. 

• Instal·lació lúdica infantil i una ruta cardiosaludable per a la gent gran a 
l'avinguda de la Llibertat. 

• Recuperació d'espais per a la ciutadania. Recuperació de l'Avinguda de la 
Llibertat com un espai comercial, de passeig i gaudi per part de tota la ciu-
tadania. El passeig central de l'avinguda de la Llibertat ha de tornar a ser un 
dels epicentres de la ciutat, mitjançant la seva renovació de mobiliari urbà i 
arborat, la instal·lació de parades de menjar i quioscs, així com la instal·la-
ció de diversos mercats i exposicions. S'ha de redissenyar per ser capaç d'al-
bergar exposicions, esdeveniments i mercats que actualment sempre estan 
en altres zones cèntriques de la ciutat. 

• Modificació de l'enllumenat amb la instal·lació de bombetes leds a tots els 
barris. 

• Suport a la protecció dels espais naturals protegits il·licitans amb l'augment 
de l'àrea de protecció que els envolta. 

• Apostar fermament per la reducció de residus i la recollida selectiva per 
complir amb les exigències imposades per la Unió Europea. 

• Regulació de la tinença de mascotes, les persones amb un nombre de mas-
cotes superior a 2 animals han d'aportar més per sufragar les despeses que 
s'ocasionen sobretot de neteja a la via pública, amb una taxa que gravarà 
la tinença de més de 2 mascotes. 

• Creació dels nous parcs i adequació dels existents a una tipologia de parc 
més natural mitjançant la introducció de més elements naturals, parcs in-
fantils integrats en la naturalesa, pèrgoles i seients de berenador.



• Creació d'un gran berenador a la zona del Cementeri Vell, amb zones d'esp-
lai i llocs per poder menjar i sopar a l'aire lliure en aquesta zona 

Elx més oberta i solidària

Les persones més susceptibles, les més vulnerables i les més febles, són 
i haurien de ser sempre alguna cosa fonamental per a resoldre urgentment als 
governs municipals de la ciutat. Són aquelles persones a les que més recursos 
se'ls han de prestar i les que més atenció necessiten.

La marginació de persones o l'exclusió d'altres, les que que no poden ac-
cedir a tots els drets de la ciutadania o que no poden accedir a una feina, casa o 
educació digna s'hauria de tractar com un tema urgent i d'extrema necessitat, 
per garantir uns drets bàsics i el seu compliment.

Suport és el mínim que mereix d'un govern municipal que ha de tenir 
present que ells i elles també formen part de la ciutat que volem construir en 



un futur, i en la qual tothom ha de tenir igualtat d'oportunitat i d'accés als drets 
i serveis bàsics, com l'habitatge, l'educació, la sanitat, etc.

• Suport per evitar els desnonaments de la ciutadania. Intermediació amb les 
entitats bancàries.

• Realització d'un Pla d'Integració de les persones immigrants en l'àmbit as-
sociatiu. Des de l'Ajuntament es fomenta l'associacionisme entre persones 
immigrants per nacionalitat, però no comporta una integració real. Volem 
que s'associen a les associacions que preferisquen del seu barri o pedania i 
que estiguen presents en les AAVV, però no des d'una òptica de nacionali-
tat. Caldria una campanya i protocol·litzar aquest tema des de la Regidoria 
d'Integració.

Govern participatiu i transparent 
Les necessitats de la ciutadania requereixen molt de temps per ser escol-

tades per l'Ajuntament i les regidories, ja que han de passar un llarg tram des 
que s’exposen fins que alguna persona de l’Ajuntament proporciona solucions. 
Aquest és un tema que s'hauria de solucionar tot oferint respostes més ràpides 
i directes. 

Una comunicació i una reciprocitat entre l'Administració Pública d'Elx i 
la ciutadania que hauria de ser més simple i més directa, així com més ràpida i 
eficaç. A més, s'haurien d'intensificar les possibilitats de què la ciutat d'Elx pre-
sente propostes i projectes per a la millora de la ciutat tal com es fa, de manera 
molt positiva, amb els Pressupostos Participatius. 

Després d'anys marcats per la corrupció tant a la Comunitat Valenciana 
com en tot el territori nacional, arriba el moment d'exigir la rendició de comp-
tes real a tota la nostra classe política. Els ingressos públics, així com les seues 
despeses, han de ser exposats i visibles per la ciutadania, per poder comprovar 
que els diners que es recapten a través dels impostos és ben empleat i redunda 
en una millora de la qualitat de vida dels il·licitans. 

• Regulació de la concessió de locals a associacions i col·lectius i el seu règim 
d'ús i condicions perquè hi haja un criteri homogeni i transparent de cara a 
la ciutadania. 

• Posada en marxa de les Juntes Veïnals de districte a la ciutat i al Camp, 
perquè siguen òrgans reals de participació i decisió veïnal sobre què es vol 
en cada barri i pedania. Les Juntes de Districte i del Camp triarien els seus 
membres (entre 5 i 11) democràticament entre el veïnat i hi prendrien de-



cisions sobre alguns aspectes que incidisquen al barri o pedania. Hi hauria 
aquesta Comissió Permanent que també es reuniria amb el veïnat i les per-
sones regidores de l'àrea que corresponga i l'alcalde i alcaldessa pedània 
també formaria part d'aquest òrgan en les Juntes del Camp. Les persones 
integrants de la Junta de Districte o del Camp hauran d'estar empadrona-
des en aquest barri o pedania, tenir una segona residència allà o almenys 
demostrar una vinculació econòmica o social amb aquesta zona. 

• L’alcaldia elegirà el regidor o regidora pedània, ja que actua com el seu 
representant, i serà el president de la Junta del Camp i els seus integrants 
els qui serien elegits democràticament mitjançant una consulta electoral, 
les persones més votades compondrien aquesta Junta del Camp amb una 
composició de 5 a 11 persones. 

• Potenciació dels punts de 
mediació veïnal, dotant-los 
de més recursos econòmics 
i difusió específica per part 
de l'Ajuntament. Derivació a 
aquests punts en certs con-
flictes veïnals que puguen 
tenir una solució a través de 
la mediació veïnal.

• Implementació d'un siste-
ma que prioritze les sol·lici-
tuds, queixes, reclamacions 
o suggeriments que partis-
quen d'una associació veï-
nal legalment constituïda 

respecte a la de qualsevol ciutadà o ciutadana particular. Que faça que 
aquesta queixa o proposta prevalga sobre altres particulars i siga priorità-
ria la resolució en temps i mitjans emprats.

• Creació d'una targeta anomenada del "Veïnat associat", que acredite la  
condició de persona associada a qualsevol entitat veïnal i gaudiria d'un 
descompte en tots els serveis municipals i costos de qualsevol esdeveniment 
o acte que organitze o promoga l'Ajuntament.

• Dotació de vot al moviment veïnal en les comissions de Ple i no només de 
l'opció d'intervenció. Per poder decidir també sobre els assumptes munici-
pals en aquestes comissions i que tant afecten a la ciutadania.

• Que els Consells, Comissions i Juntes Municipals tinguen un valor real i vin-
culant els acords i decisions. A més, les regidories que es vegen implicades, 
en funció dels temes, han d'estar presents i aportar-hi solucions.



• Generació d'un plànol de denominacions oficials i delimitació dels dife-
rents barris d'Elx que indique clarament on comença i acaba cada un i com  
s’anomena, donant suport a la iniciativa Barripèdia i aprofitant el treball ja 
realitzat per aquesta iniciativa ciutadana

• Rebuig a la Llei de Seguretat Ciutadana que limita profundament els drets 
fonamentals establerts a la Constitució, com el de manifestació, i elimina la 
tutela judicial efectiva de la ciutadania en alguns casos.
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