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1.1.1.1. Volem que Benissa cresca de manera mesurada i equilibrada, amb 

un desenvolupament sostenible, que no destruïsca els recursos 

ambientals i patrimonials, i on prevalguen els interessos públics 

per damunt dels privats. 

2.2.2.2. Volem un creixement urbà impulsat des de les empreses de 

Benissa i del nostre entorn, que done oportunitats als xicotets 

empresaris del sector, i que, al contrari dels grans grups 

especuladors, genere riquesa que revertisca en el municipi. 

3.3.3.3. Introduirem en el P.G.O. els mecanismes necessaris per a establir 

un model de ciutat participatiu, que cree infraestructures que 

afavorisquen el desenvolupament econòmic, i que preserve de 

transformacions urbanes els espais de valor natural o agrari. 

4.4.4.4. Establirem un pla de legislatura per a millorar les infraestructures 

d’aigua, incrementar el cabal, estalviar i redistribuir 

equitativament els recursos. 

5.5.5.5. Afavorirem una gestió transparent del patrimoni municipal de sòl 

que assegure els recursos per a crear habitatges de protecció 

oficial a preus assequibles, en atenció dels col·lectius més febles. 
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6.6.6.6. Reforçarem l’oferta turística donant suport a iniciatives de turisme 

d’interior i rural, posant en valor del centre històric, i afavorint el 

comerç i l’oferta de restauració. 



 

  
 

7.7.7.7. Executarem el projecte d’aparcament subterrani a la plaça de 

Jaume I de l’arquitecte Juan Navarro Baldeweg, i així recuperarem 

l’espai públic del centre del poble com a nucli de representació, 

oci, esbargiment i festes. 

8.8.8.8. Participarem activament en els projectes de desenvolupament 

proposats pel CREAMA, tant en ocupació com en suport a les 

activitats empresarials. Fomentarem la diversificació de l’activitat 

econòmica per a adaptar-nos a les noves exigències de mercat. 

9.9.9.9. Ampliarem de manera transparent i equilibrada el polígon 

industrial de La Pedrera, i el dotarem dels serveis necessaris per al 

bon desenrotllament de l’activitat empresarial. 

10.10.10.10. Impulsarem l’ús de les noves tecnologies de la informació i 

les posarem a l’abast de tots els col·lectius socials,  especialment 

d’aquells amb més dificultat d’accés. 
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11.11.11.11. Aplicarem immediatament la Llei de Dependència, i 

treballarem  activament per crear els instruments que faciliten la 

seua aplicació. 

12.12.12.12. Promourem  l’eliminació de barreres arquitectòniques, i 

treballarem  en la integració social, cultural i laboral dels 

emigrants residents al nostre poble. 

13.13.13.13. Col·laborarem econòmicament amb les ONGs  per a 

fomentar la cultura solidària. 

14.14.14.14. Contribuirem a la millora del Centre Social Bèrnia, ampliant 

els serveis i atenent les demandes socials. 

15.15.15.15. Crearem un equipament dotacional administratiu per a 

atendre els residents de la zona costanera, on s’oferiran els 

serveis municipals, en una finestra única, amb dependències de 

policia i servei d’assistència mèdica 
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16.16.16.16. Exigirem a la Generalitat Valenciana, sense pors ni 

ambigüitats, el compliment del compromís incomplit durant els 

últims 8 anys de reforçar l’atenció sanitària al sud de la Marina 

Alta.  

17.17.17.17. Crearem un servei seriós d’arreplegada i alberg d’animals 

abandonats, en col·laboració amb les associacions protectores  

locals i provincials.      
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18.18.18.18. Facilitarem la creació d’un centre d’oci i diversió, on es puga 

ubicar l’oferta lúdica jove. 

19.19.19.19. Ampliarem l’horari de les instal·lacions esportives 

municipals perquè puguen ser utilitzades els caps de setmana de 

manera intensiva, per  a oferir una alternativa a aquells que opten 

per l’esport en el seu temps d’oci. 

20.20.20.20. Treballarem per definir, en col·laboració amb les 

associacions esportives, el nou Campus Esportiu en la zona del 

Pla, i promourem l’ús de la piscina coberta ampliant l’oferta a tots 

el col·lectius del municipi.  
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21.21.21.21. Farem que Benissa torne a ser un referent cultural de 

prestigi a la comarca. Crearem noves infraestructures culturals, 

però sobretot adequarem i aprofitarem al màxim les ja existents.  

22.22.22.22. Donarem suport institucional a aquelles iniciatives 

artístiques i de recerca que puguen contribuir a construir una 

Benissa més moderna, plural i lliure. 



 

  
 

23.23.23.23. Formalitzarem i ampliarem les activitats culturals 

compartides amb la Seu Universitària, de manera que la cultura a  

Benissa puga tenir un Segell de Qualitat que la indentifique. 

24.24.24.24. Marcarem com a prioritàries  les reformes necessàries al 

C.P. Manuel Bru, i ens dotarem del sòl necessari per a poder 

atendre anticipadament les futures necessitats educatives del 

municipi.   

25.25.25.25. Ampliarem l’oferta formativa en l‘educació d’adults, i 

posarem especial atenció als laboratoris de llengües de la Unió 

Europea, com a vehicle d’integració en totes dues direccions. 
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26.26.26.26. Facilitarem les relacions entre els ciutadans i 

l’administració, amb la implantació de la finestra única d’atenció 

al públic. 

27.27.27.27. Promourem l’establiment de l’ajuntament digital, que 

unifique la gestió i facilite l’accés a tota la informació en totes les 

àrees.  

28.28.28.28. Crearem una oficina d’us i promoció del valencià, i 

assegurarem que la nostra llegua tinga la presència i la dignitat 

pública que li corresponen. 

29.29.29.29. Auditarem els comptes locals per a conéixer i donar a 

conéixer als ciutadans la situació econòmica real del nostre poble, 

com a punt de partida per a actuar de manera responsable i 

transparent amb els contribuents. 

30.30.30.30. El nostre compromís amb la ciutadania es fonamenta en la 

creació de fòrums ciutadans coordinats per l’Agenda 21 local. 

Aquests fòrums fixaran les prioritats que s’arreplegaran en els 

pressupostos municipals, i aniran conformant el model de ciutat 

que realment volem els benissers.  



 

  
 

31.31.31.31. Per aconseguir aquesta participació, fomentarem 

l’associacionisme i donarem suport a les propostes del teixit 

associatiu com a entitats intermediàries entre les institucions i els 

ciutadans als quals representen. Fugirem de la discrecionalitat i 

del despotisme en la presa de decisions. 

32.32.32.32. Promourem el respecte pel paisatge, la nostra cultura i el 

llegat patrimonial del nostre poble. Treballarem a favor del 

pluralisme cultural de Benissa i del seu reconeixement com a valor 

afegit que ens fa més rics i més tolerants. 

33.33.33.33. Donarem una imatge política amb valors, ètica i honestedat. 

Ens comprometem a fer anualment una declaració pública del 

nostre patrimoni. Vetlarem no sols per la bona imatge personal, 

sinó també per la imatge de la institució que representem.   

  

Destacats: 

 

Volem un creixement urbà impulsat des de les empreses de Benissa i del 

nostre entorn, que genere riquesa que revertisca en el municipi. 

 

Executarem el projecte d’aparcament subterrani a la plaça de Jaume I. 

 

Farem que Benissa torne a ser un referent cultural de prestigi a la 

comarca. 

 

Facilitarem les relacions entre els ciutadans i l’administració, amb la 

implantació de la finestra única d’atenció al públic. 

 

 


