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La representació dels poders polítics al Ajuntament de l’Eliana que eixiran 

de les eleccions del proper 24 de maig serán triats, pels ciutadans i 

ciutadanes que no conèixen altre sistema de Govern que l’impulsat pels 

socialistes a l’Eliana.  

A més d’incorporar-se una nova generació de ciutadans i ciutadanes 

que demana el canvi i vol fer-se sentir a la vida política, i això ens 

obliga a reflexionar sobre el sentit de la proposta que ara t’oferim. 

Compromís és un projecte polític on confluïm persones I organitzacions 

unides per la nostra adscripció a l’espai de l’esquerra socialment 

transformadora que defén, alhora, la sostenibilitat ambiental i la idea del 

País Valencià com a espai vivencial dotat d’una entitat plena. Potser, però, 

que aquestes idees no suposen res per a tu. 

La desregulació mundial dels mercats i la corrupció generalitzada han 

afavorit una economía especulativa que ens ha portat a la major estafa 

política, económica i social que s’ha conegut en dècades, unida a un 

descrèdit institucional immens. Davant d’aquesta situació real, per a  

què  valen ara les propostes de Compromís? 

Potser que persones que ara votaran no sàpien que la democràcia vigilada 

en  què vivim, tot i les seues mancances, no ha sigut fruit d’un regal dels 

poderosos, sinó d’una llarga lluita per aconseguir espais de llibertat, 

igualtat, respecte i progrés per a totes i tots. Compromís és reconegut 

com el continuador d’aquestes lluites, i treballa per retornar la política, 

l’economia i la societat als seus vertaders protagonistes, les persones. Ara 

rescatarem persones, a rescatar el poble que entre totes i tots conformem, 

a rescatar la terra sobre la qual vivim i els seus recursos. Ho farem des de 

la realitat, des de la quotidianitat del dia a dia, sense solucions 

messiàniques ni elaborades en despatxos llunyans. 

Compromís és el canvi, perquè apostem per noves formes de governar 

que col·loquen les persones al seu centre. Compromís és revolucionari, 

perquè propugna la fraternitat com a principi d’actuació per 



 

aconseguir la felicitat de totes i tots. Compromís és radical, perquè 

anem a l’arrel dels problemes. Amb Compromís, tornem a somriure.  

Hem lluitat molts anys contra la mentida, a les institucions, al carrer, 

als tribunals. La mentida d’un model polític corrupte, d’una economia 

improductiva de casino, d’una depredació  del territori i dels nostres 

recursos ambientals, d’una expulsió forçada dels joves del nostre mercat 

laboral, d’una radiotelevisió que ja no existeix, d’unes institucions de 

control que no controlen res, d’una identitat manipulada des de la 

desvergonya i els complexos dels manipuladors. 

Compromís existeix per a retornar a la gent la convicció del que 

realment hem sigut sempre, un poble actiu, emprenedor, responsable, 

integrador i en pau amb sí mateix. Recuperarem l’orgull del que som, una 

part de la Mediterrània des de la qual  mirem al futur i ens connectem amb 

el món, i ho farem donant la paraula a les persones, perquè només des de 

la participació activa podrem ser vertaders  propietaris de les nostres vides.  

Tens a les mans el programa amb què Compromís es presenta a les 

eleccions a l’Ajuntament de l’Eliana. És un text obert, perquè volem 

comptar amb el teu vot però, sobretot, aspirem a comptar amb la teua 

voluntat de canvi per governar i, si cal, rectificar, sempre des de 

l’honestedat i l’amor per la veritat.  

En aquest programa trobaràs les nostres propostes per gaudir d’una vida 

plena. Parlem dels drets i llibertats individuals, dels drets col·lectius i de 

solidaritat com instruments per cohesionar la societat, de la protecció i 

millora de l’espai que ens envolta. Parlem des de la pluralitat i la 

transversalitat, perquè totes les persones som plurals en les nostres 

vivències i incidim en tots els aspectes de la realitat amb les nostres 

actuacions diàries. Parlem des del coneixement que ens dóna el nostre 

treball constant a les Corts, al Congrés dels Diputats, al Parlament 

Europeu, a les diputacions provincials, als ajuntaments, sempre fent 

aportacions des de la il·lusió i la coherència.    



 

El programa ha sigut fruit d’una elaboració col·lectiva amb la 

participació de les propostes aportades des del espai web 

Eliana.participa.net i de les aportacions dels col·lectius, associacions i 

veïns i veïnes que s’han involucrat aportant les seues idees i prioritats per 

al nostre Municipi. 

Cadascuna d’aquestes persones ha aportat els seus coneixements, 

el seu bagatge professional, la seua experiència, la seua sensibilitat 

i, sobretot, el seu desig de depositar a les teues mans un document útil per 

a col·locar el nostre territori on li pertoca estar, al mapa mundial dels pobles 

que destaquen per la seua pràctica de la igualtat i per la projecció externa 

dels valors de la democràcia i el progrés. 

Les solucions màgiques són difícils de trobar, però a Compromís tenim la 

fortuna de comptar amb una gran massa de persones laborioses que 

han fet possible el treball programàtic que t’oferim. La majoria d’aquestes  

persones eren desconegudes per a tu, i possiblement continuaran sent-ho 

quan  Compromís assumisca el govern del canvi a l’Ajuntament de l’Eliana, 

però sabem que estan presents, que són el present. Aquesta és la nostra 

força.       

  



 

PROGRAMA ELECTORAL COMPROMÍS PER 

L’ELIANA 2015 

 

URBANISME, MEDI AMBIENT  I MOBILITAT      

#L’ElianaSostenible 

A Compromís per L'Eliana pensem que hem de 
gestionar les polítiques urbanístiques amb una altra mirada, amb una 
gestió 
adequada del Pla General d’Ordenació Urbana, amb més participació 
ciutadana per tal de redissenyar i definir el model de ciutat que volem 
ser. 

  

·ESTRATÈGIES URBANÍSTIQUES, PLANIFICACIÓ TERRITORIAL, 
MEDI AMBIENTAL I URBANA 

-Gestionarem d’una forma adequada el Pla General d’Ordenació Urbana 
(PGOU), programant el creixement ordenat del nostre poble. 

-Farem dels nostres carrers un espai per a la vida social i econòmica, amb 
programes de recuperació i conservació urbana, eliminant les barreres 
arquitectòniques, col·locant arbres i mobiliari urbà a tots els carrers on siga 
possible. 

- Farem un estudi sobre solars i infrahabitatge per tal d'establir una 
estratègia d'actuació en la promoció d'un PLA D’HABITATGE MUNICIPAL. 

-Demanar LA REVISIÓ CADASTRAL per tal d'ajustar els valors del 
inmobles a la baixa d'acord amb la realitat actual amb el consegüent estalvi 
en diversos tributs". 

-Fomentarem la REHABILITACIÓ I CONSERVACIÓ d’habitatges 
particulars mitjançant ajudes municipals. 

-Visualitzarem els APARCAMENTS PÚBLICS a les entrades de la ciutat, 
que ja existisquen prop de les zones comercials i de serveis, i millorarem 
els accessos a aquests aparcaments, a més de estudiar la temporalitat de 
cada zona destinada a aquesta tasca ja que han de ser llocs visibles, 
accessibles i duraders. 



 

-Establirem un sistema de lloguer accessible de habitatges, que assegure 
els propietaris i beneficie les persones amb menys recursos. 

-Demanarem la millora del servei en la línia d’autobusos que connecta 
l’Eliana amb Valencia i Llíria i la creació d’un sistema eficient d’autobusos 
que comuniquen tota la comarca de Camp de Túria. 

- Demanarem la MILLORA DE LA LÍNIA 2 DEL METRO amb 
interconnexions en la comarca, amb uns millors horaris i una 
racionalització dels preus, establint ajudes per als joves i aturats de llarga 
duració sense recursos suficients i que necessiten bons transports públics 
per a facilitar-lis la tasca de trobar feina. 

- Completar les infraestructures bàsiques de tots els carrers del Municipi, 
en els propers quatre anys. 

·URBANITZACIONS 

-Impulsarem la participació i la informació a través de reunions freqüents 
amb les associacions de veïns. 

-Realitzarem un PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM, per deixar de 
contaminar i tindre una xarxa bàsica de sanejament. Sobre tot a la zona 
del Cementeri nou on no hi existeixen aquestes clavegueres i les aigües 
residuals van a parar a les aigües pluvials. 

-Fomentarem la Gestió i Planificació Urbanística per estudiar les solucions 
idònies i raonables als problemes urbanístics de les urbanitzacions. 

-Establirem un programa estratègic i pla d’actuacions que dote dels serveis 
bàsics i condicions d’urbanització als diferents barris que es troben fora del 
casc urbà, per tal de fer un desenvolupament urbanístic, racional, 
sostenible i econòmicament viable per als propietaris. 

-S’estudiarà la realització de les obres d’urbanització estrictament 
adequades per atendre les necessitats residencials existents de habitatges 
en sol no urbanitzable, mitjançant el regim de minimització d´impactes que 
poden finançar-se mitjançant contribucions especials. arts.210 a 212 
LOTUP MB 

·MEDI AMBIENT 

- Revisarem el conveni de la Presa Hidroelèctrica que hi ha al nostre terme 
i que gaudeix de gratuïtat total per desenvolupar la seua tasca 
contaminant. Reclamarem els imposts adients i el pagament de les taxes 
municipals. 



 

-Reclamarem l’AIGUA COM A DRET i per això és necessari la posada en 
marxa de la Desnitrificadora, sense que això supose una càrrega 
econòmica per als veïns i veïnes. Si hi ha desacord entre les 
administracions per temes econòmics engegarem els processos 
d’arbitratge que siguen necessaris. 

- Destinarem una partida per a ajudar a aquelles vivendes sense els 
recursos econòmics per a adequar la seua llar a la doble canalització 
necessària per a el bon ús del aigua sense nitrats. 

-Remunicipalització del servei d'aigües. 

-Reactivarem l’Agenda 21 per a impulsar les polítiques de sostenibilitat, 
portant a terme totes les actuacions que siguen necessàries. 

-Impulsarem l’Oficina Municipal de Medi Ambient que vigile els compliment 
de les polítiques de sostenibilitat i respecte ambiental. 

-Afavorirem i fomentarem la utilització dels transports de comunicación 
ecològics com ara la bicicleta, i crearem unes xarxes adequades per a 
aquests transports entre les urbanitzacions i el casc urbà, a més d’impulsar 
campanyes de concienciació per a que els veïns i veïnes utilitzen aquestes 
vies (a peu o en bicicleta).  

-Implantarem el programa de compartir cotxe. 

-Fomentarem programes educatius mediambientals per conscienciar a la 
població i incentivar el voluntariat cívic. 

-Controlarem els nivells de contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica 
per tal de reduir-los. 

-Organitzarem campanyes d’educació ciutadana dins dels Plans de Gestió 
de Residus, educant per a reduir, reutilitzar i reciclar. 

-Fomentarem la implantació de la biomassa com a mitjà de producció 
energètica, aprofitant les restes de poda i forestals. 

-Adoptar normes de construcció bioclimàtiques en totes les obres 
municipals, fomentant una arquitectura sostenible. 

-Electrificació del parc mòbil municipal i instal·lació de punts de recàrrega 
gratuïta. 

  



 

OBRES I SERVEIS  

#L’ElianaPublicaIDeQualitat 

A Compromís per L'Eliana proposem la recuperació progressiva dels 
serveis subcontractats fins a tornar a la gestió pública per considerar 
que donen una major qualitat amb un menor cost per a la ciutadania. 

 

·SERVEIS 

-Centralitzarem la gestió de la NETEJA i la recollida de Residus a traves 
d'una empresa pública municipal. 

- Revisarem els contractes amb les contrates de JARDINERIA per tal de 
tornar gestionar-ho públicament. 

-Potenciarem les noves tecnologies com ONU (Instrument de comunicació 
i informació) entre l'ajuntament i la ciutadania. 

-Incorporarem la compra i Contractació pública verda i Sostenible a 
l'Ajuntament. 

-Promocionarem la implantació d'un Pla de Tractament Sostenible Residus 
a nivell comarcal (biomassa). 

-Estudi de substitució dels Vehicles Públics Municipals per vehicles amb 
biocombustibles o Elèctrics quan finalitze el seu cicle de Vida Útil. 

 

 

 

 

  



 

ECONOMIA, HISENDA I INTERIOR  

#L’ElianaReactivadoraEconómica 

Volem treballar portant endavant polítiques econòmiques centrades 
en les necessitats i possibilitats de la ciutadania, que consoliden 
L’Eliana com una ciutat emergent per a les treballadores i 
treballadors, xicotets i mitjans empresaris i empresàries, comerciants 
i professionals. Cal que impulsem i consensuem entre totes i tots 
un PLA ESTRATÈGIC per a L’Eliana a 15 anys del que podem i volem 
ser com a ciutat i societat, amb l'objectiu de dinamitzar l'economia, 
aconseguir un desenvolupament racional i que la nostra ciutadania 
puga tindre una qualitat de vida, una vida digna. 

 

·SEGURETAT, PROTECCIÓ CIVIL I TRÀNSIT 

-Augmentarem la presència de la Policia Local en barris, urbanitzacions i 
en el camp. Fomentarem la policia de barri i reforçarem els serveis 
nocturns. 

-Potenciarem la unitat de la Policia Local dedicada als delictes contra la 
Violència de Gènere i protecció de Menors. 

-Actualitzarem els Plans de Protecció Civil i fomentar l’ampliació de 
l ́Agrupació de Voluntaris de l’Eliana. 

-Localitzar i actuar per eradicar els punts de subministrament de droga. 

·HISENDA 

- Demanarem la Revisió Cadastral, ja que la última es va realitzar fa 5 anys 
i els preus dels immobles han baixat, el que propiciarà un benefici dels 
veïns i veïnes de l’Eliana en les detererminades situacions tributaries com 
(IRPF, transmissions, etc) sense perjudicar els ingressos de l’Ajuntament 
que podrà mantenir-se ajustant el tipus de IBI. 

-Facilitarem el pagament d’impostos i taxes municipals amb millores 
fiscals. 

-Posarem en marxa protocols de racionalització de les despeses i 
realitzarem una major inspecció en la recaptació dels tributs gestionats per 
l’Ajuntament. 



 

-Impulsarem polítiques econòmiques que consoliden l’Eliana com una 
ciutat emergent per a les persones, treballadors/es, xicotets i mitjans 
empresaris, comerciants i professionals. 

-Impuls al cooperativisme com element emprenedor i de factor generador 
de riquesa i benestar. 

-Creació d'un "banc de terres" municipal per als aturats que vulguen, 
puguen cultivar i vendre els seus productes al comerç del poble o al 
mercaet. 

-Realitzarem uns pressupostos participatius. 

-Exigirem que en les noves contractacions l’empresa concessionària 
destine l’1% del pressupost a l’activitat cultural. 

-Establirem mecanismes fiscals per reactivar l’economia local i l’activitat 
empresarial. 

-Reclamarem els màxims recursos, tant de l’Administració Autonòmica 
com Estatal, assumint cadascuna les seues competències. 

-Ordenança fiscal reguladora de la taxa por ocupació de la via pública per 
a activitats de càrrega y descàrrega d´establiments comercials (amb 
objecte de reparar voreres, sufragar el cost d’ordenació del tràfic i per 
ocupació de la via pública) 

-Ordenança fiscal reguladora de preu públic per l’ús d’horts i terres 
municipals propietat de l´Ajuntament. 

-Ordenança fiscal reguladora del sistema de pagaments fraccionats i 
ajornats de rebuts de venciment periòdic. 

-Ordenança fiscal reguladora de taxa per calicates* i rases en terrenys d’ús 
públic i qualsevol retirada de paviment o voreres en via pública. 

-Ordenança fiscal reguladora de taxa per instal·lació d’anuncis ocupant 
terrenys de titularitat pública local. 

-Ordenança fiscal reguladora de taxa per realització d’actuacions singulars 
de regulació del tràfic. 

-Reclamació a la Generalitat Valenciana i a la Diputació del que endeuten 
per subvencions i convenis. 



 

-Auditoria dels comptes de l´Ajuntament amb especial atenció als deutes 
no declarats o emmascarat en altres exercicis o partides. 

-Estudi de rescissió de contractes privades i assumpció per l´ajuntament 
per tal d’estalviar-se l’IVA i el benefici industrial. 

FOMENT ECONÒMIC, OCUPACIÓ, TURISME I PATROMONI 

 

AGRICULTURA  

“#lElianaVerda” 

 Hem de recuperar progressivament el tamany del sector primari 
que anys enrere tenia a l'Eliana. La crisi ha fet que aquest sector siga 
un refugi front a les professions actuals, i a més ha despertat un gran 
interés entre la població en general. Per això proposem: 

 -Elaboració d'un Pla Integral de Protecció i Recuperació de l’horta 
vella, com a espai natural i cinturó verd del poble. 

 -Creació del Consell Agrícola local, un òrgan que esdevindrà clau 
per a escoltar els agricultors i donar resposta a les seues demandes. 

 -Subvencionarem a través de l'associacionisme les xicotetes 
cooperatives i altres associacions agràries. 

 -Proposarem mesures per a impulsar l’activitat agrícola local, amb 
criteris ecològics i tradicionals, així com l ́intercanvi de llavors. 

 -Afavorirem projectes que animen a la creació de mercats 
municipals de venda directa productor-consumidor, permitint així l'ús i el 
consum d’aliments produïts localment, estacionals, frescos i naturals.  

 Incentiu a la creació d’horts d’oci, per als qui vulguen cultivar-se els 
seus propis productes. 

  



 

·TREBALL, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I PRODUCTIVA 

“#lElianaActiva” 

 Davant aquesta crisi que tant ha afectat a l'ocupació, tant a 
nivell estatal com autonòmic i local, hem de donar-li solució des de 
l'àmbit local per poder contribuir a la recuperació dels llocs de treball 
perduts i contribuir a impulsar nous nínxols de treballs. A Compromís 
per l'Eliana proposem: 

 -Potenciar l’Agència de Desenvolupament Local, convertint-la en 
motor de noves propostes de treball i captació de noves empreses per al 
municipi. 

 - Crearem un CAMPUS D ́ESCOLES PROFESSIONALS, on 
centralitzar activitats, tallers i centres de formació laboral, que ajuden als 
nostres veïns a formar-se i poder trobar treball. 

 - Impulsarem un PLA LOCAL D’OCUPACIÓ per a joves, dones i 
majors de 45 anys 

 - Recuperar L ́ESCOLA TALLER, per formar professionalment als 
nostres joves i donar-los una eixida laboral. 

 - Demanarem la creació de mòduls formatius relacionats amb 
l’hostaleria i la restauració, que lligarem a la potenciació del turisme. 

 - Crearem un CENTRE DE NEGOCI I UN VIVER D’EMPRESES, on 
els nous empresaris puguen començar a treballar amb instal·lacions, 
assessorament i l’ajuda necessàries.(Farem un inventari dels locals 
municipals disponibles i es facilitarà la creació d'espais de Coworking)  

 - Desenvolupament d'un PLA DE CAPTACIÓ D’INVERSORS 
externs i de NOVES EMPRESES per a l’Eliana que aporten recursos per 
a la generació de treball, en el sòl industrial i terciari de la nostra localitat. 

 - Crearem una BOLSA DE TREBALL SOCIAL temporal per a la 
realització d’obres i serveis de recuperació del nostre entorn. 

 - Impuls a la creació d'un CENTRE ESPECIAL D’OCUPACIÓ, que 
done treball a les persones amb diversitat funcional, al mateix temps que 
les assegure un mitjà d’integració social. 

 - Potenciarem la diferenciació del nostre comerç, que és COMERÇ 
EXCEL·LENT, fent d’aquest fet senya identitària del nostre poble.  



 

 - Recuperarem els carrers per al comerç, millorant la seua estètica i 
fent-los més còmodes i accessibles. Millorarem la senyalització i 
l'accessibilitat de les zones comercials a les zones d'aparcament, les quals 
s'ampliaran i milloraran. 

 -Posada en marxa un punt d’informació única, per tal que 
l’administració atenga i facilite els tràmits a tots els comerciants, el que ja 
existeixen i els nous, per tal d’atraure, millorar i conservar la nostra senya 
d’identitat, EL XICOTET COMERÇ MUNICIPAL. 

-  Establiment de bonificacions per als comerços accesibles, 
integradors i normalitzats. 
 

 -Creació d'un punt PAE (Punt d'atenció a l'emprenedor) a 
l'Ajuntament de l’Eliana, per a facilitar la creació d'empreses al nostre 
poble. 

 -Realitzarem programes per a la DINAMITZACIÓ COMERCIAL. 

 - Foment l’associacionisme treballant amb l’associació de 
comerciants del poble, viu l’Eliana, i els donarem un altaveu al nostre 
municipi, ajudant-los en tot el que ens siga possible. 

 -Impulsarem els PROGRAMES DE CONTRACTACIÓ SOCIAL per 
l’ajuntament. 

 -Creació d’un CENTRE D’OCI que genere llocs de treball i oferisca 
una alternativa lúdica al nostre poble. 

 -Desenvoluparem plans d'ajudes i bonificacions fiscals per a les 
empreses per a instal·lar-se a l’Eliana i generar ocupació. 

 -Facilitarem la implantació d'activitats d'oci per a totes les edats i que 
resulten respectuoses amb els veïns 

- Signatura de convenis de col·laboració amb les principals empreses 
de l’Eliana i ajudarem en la formació dels treballadors perquè les 
contractacions siguen de gent de l’Eliana. 

- Crearem un observatori local de l'ocupació per a millorar 
l'ocupabilitat i realitzar una formació a mida de les necessitats del nostre 
municipi. 



 

- Aposta per un nou model productiu, basat en la innovació i el coneixement 
i sol·licitarem la inclusió dins de la RED IN-PULSO. 

-Facilitarem la creació d'activitat econòmica i reduirem els terminis 
administratius, fent-ho més àgil i accessible. 

-Impuls a les noves formes de finançament per a la creació d'empreses a 
l’Eliana, ara com Beques d'inici d'activitat, fons d'avals, microcrèdits amb 
entitats financeres. 

-Incorporació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació 
tant per als emprenedors com per a les empreses i comerços de l’Eliana, 
amb la fi de donar a conèixer l'oferta existent i generar sinèrgies positives 
entre les empreses locals. 

-Crearem l'oficina OMIC de defensa dels consumidors 

-Potenciarem i incentivarem la participació de les empreses i autònoms 
locals en els contractes amb l'Ajuntament de l’Eliana com a reactivació de 
l'ocupació i economia local. 

-Desenvolupament d'un pla estratègic per a l’Eliana a 15 anys del que 
podem i volem ser com a ciutat i societat, amb l'objectiu de dinamitzar 
l'economia, aconseguir un creixement sostenible i poder millorar la qualitat 
de vida dels ciutadans. 

-Impulsarem un programa de beques formatives per als joves elianers 
titulats que a més d'aconseguir experiència laboral col•laboraran en la 
implementació de projectes de millora de la ciutat. 

-Impuls a les contractacions de formació de joves amb baixa formació i 
amb risc d'exclusió social. 

 

  



 

·TURISME I PATRIMONI 

 “#lElianaAmbArrels” 

L’Eliana es un poble que ha crescut en detriment del patrimoni 
cultural pròpi, nosaltres pensem que el poc que existeix hui en dia, 
l’hem de conservar, restaurar i revitalitzar sempre al servei dels 
ciutadans i ciutadanes que formen el nostre poble. A més pensem que 
aquesta tasca de recuperació, tant amb infografia com amb els estris 
o històries dels majors, entre d’altres ha estat feta pel Centre 
d’Estudis Locals de l’Eliana i és per això a més de les nostres 
propostes el més interesant és directament donar continuïtat, espai 
de desenvolupament adient i visibilitat a la seua tasca al poble. 

Per això proposem: 

- Recolzar totes les propostes que aporte el CEL en temes de 
patrimoni. 

- Demanar les subvencions necessàries a diputació, fent que els 
nostres diputats controlen i gestionen la dotació econòmica 
necessària, per a fer possible la restauració total del Molí de la 
Lluna, podent ser l’espai d’un bon museu enològic. (dotar aquest 
entorn d’un bon accés de comunicació amb el poble, seria prioritari) 

- Estudi de la utilització de la Torre del Virrei, amb la seua biblioteca 
especialitzada (actualment tancada i estropeant-se la col·lecció de 
llibres de León Esteban) com un espai cultural i vertebrador del 
nostre poble, fent tot el possible per tal d’aconseguir que la 
Universitat recolze allí projectes culturals especialitzats. A més seria 
important fer una bona comunicació d’aquest espai amb el poble per 
als vianants. 

 

 

 

  



 

CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS I POLÍTICA LINGÜÍSTICA  
 

·CULTURA  

“#lElianaCultural” 

 La cultura és un eix fonamental a la vida del poble i així ho 
demostren les nombroses associacions culturals que tenim, i que 
hem de potenciar dotant-les de seguretat i continuitat per tal garantir 
que la seua tasca és continue realitzant al poble.  

Per tal de no perdre eixe impuls cultural, posarem en marxa les 
següents mesures: 

-  Revitalització de la BIBLIOTECA PÚBLICA, per tal de que aquest 
espai siga un espai accesible, amb bona capacitat i insta·lacions segures 
i adequades per a donar aquest servei de vital importancia al nostre poble.  

- Potenciarem un CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA I PATRIMONI 
com a òrgan assessor del municipi. 

-  Foment del voluntariat cultural que col·labore en la conservació i 
difusió del nostre patrimoni. 

- Farem unes FESTES PARTICIPATIVES a través d’una Comissió de 
Festes. 

- Programarem concerts de músics i artistes valencians a les nostres 
festes , potenciant la contractació d'artistes i associacions locals. 

- Impuls a la creació de beques d'especialització musical instrumental 
als millors expedients d'alumnes de l’Eliana amb professors de prestigi. 
Així com ajudes per a la formació dels músics en la seua etapa d’estudis 
superiors. 

- Impulsarem l'activitat musicals entre els col·lectius de gent amb 
diversitat funcional com a millora de la qualitat de vida i d'integració en la 
societat. 

- Impuls a l'activitat musical en la tercera edat, per a millorar les 
aptituds funcionals, psicològiques i psicomotrius. 



 

- Recuperarem la Casa de la Cultura (laKQ) com a centre d’activitats 
culturals per a tots i totes. Després de recuperar com cal l’edifici que és 
vell i cal restaurar. 

- Posarem en marxa una xarxa d’associacions culturals, on estiguen 
sempre en contacte i puguen així programar les activitats culturals del 
nostre poble. 

- Reviscolar la Programació Cultural Estable: cicles de música, 
cinema, literatura, arts escèniques i visuals... amb criteris de qualitat, 
identitat i de participació. 

- Recolzarem les creacions artístiques i potenciarem els artistes de 
l’Eliana. 

- Impulsarem un TEATRE MUNICIPAL per a la realització 
d'espectacles i fer del nostre poble un punt de referència cultural. 

- Estudi d´una nova Escola Taller o Centre d´Oficis per a turisme i 
restauració. 
 
 

·EDUCACIÓ  

“#lElianaEduca” 

 L'Eliana té 4 col·legis i 1 institut públics. L'educació representa 
el futur dels nostres fills i és precís cuidar-la. No obstant això, a dia 
d'hui, l'educació té un ampli marge de millora. Dins de les nostres 
propostes tenim:  

- Reclamar a la Conselleria d’Educació la remodelació del col·legi El 
Garbí i la construcció del nou institut.  

- Reclamarem el dret a l’educació des dels 0 anys, per això es 
necessari la creació d’UNA ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL, per tal 
d’atendre la educació dels xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys. 

- Rehabilitarem la casa annexa del Ajuntament per tal de instal·lar ahi 
l’Escoleta infantil, ja que és de propietat pública i està en unes condicions 
pèssimes de manteniment. 



 

- Reclamarem potenciar l’oferta educativa dels Cicles Formatius de 
Grau Mitjà i Superior (CFGM i CFGS) als IES de l’Eliana, per tal de donar 
una major oferta de formació no obligatòria al nostre municipi 

- Impuls a l’Escola Permanent d’Adults, amb noves propostes per a la 
formació dels adults amb una oferta variada, pública i en horaris més 
amplis. 

 

·POLÍTICA LINGÜÏSTICA 

 “#lElianaenValencià” 

 El valencià és la llengua materna del nostre municipi i no podem 
deixar que se perga. Per això: 

- Desenvoluparem la creació de L’OFICINA D’ÚS I ENSENYAMENT 
DEL VALENCIÀ. Amb la finalitat de refermar la seua utilitat social a tots els 
espais i sectors, assegurarem que tota la documentació pública s’emeta 
en valencià. 

- Impulsarem l'oferta de cursos d’integració lingüística i cultural als 
nouvinguts. 

 

ESPORT  

“#lElianaEsMou” 

 L'activitat esportiva a l'Eliana és molt diversa i amb diverses 
personalitats que han dut el nostre esport més enllà del nostre terme. 
Per això, pensem que és imprescindible impulsar-lo. I ho farem amb 
les següents propostes: 

- Realitzarem un PLA DIRECTOR ESPORTIU, amb previsió de futur, 
per a la ubicació de noves instal·lacions a tot el terme de l’Eliana. 

- Revitalització el SERVEI MUNICIPAL, fent un pla de gestió de les 
instal·lacions municipals per tal de traure el màxim rendiment al nostre 
patrimoni esportiu.  

- Crearem el PLA MUNICIPAL D’ESPORTS, serà un pla transversal 
on es contemplen totes les activitats públiques que podrem organitzar i 



 

programar, entenent aquest servei com a públic i que ha de ser accessible. 
A més és regularà mitjançant un reglament de bases per a la concessió de 
subvencions a les entitats esportives en funció de les necessitats. 

- Potenciarem el Consell Municipal d’Esports com a referent 
participatiu i consultiu dels clubs. 

- Impuls a l’esport escolar i dels jocs tradicionals. (competicions 
locals, comarcals..) 

- Donarem suport a les diverses associacions i entitats esportives de 
la nostra ciutat. 

- Proporcionarem beques esportives, que contribuïsquen a fomentar 
la pràctica de l’esport a totes les persones que posseïsquen les aptituds 
necessàries. Si no tenen possibilitats econòmiques o suport familiar 

- Proposarem a la Conselleria d’Educació l’ús dels espais esportius 
en els centres educatius fora de l’horari lectiu. 

- Suport als nostres esportistes d’elit que ens representen fora de 
l’Eliana. 

- Impulsarem les cites esportives d’àmbit nacional i realitzarem 
Campus Esportius a l’estiu. 

- Adequació de les instal·lacions de la piscina descoberta per tal de 
fer possible que aquesta tinga la possibilitat de cobrir-se i descobrir-se i 
poder així fer ús d’ella durant tot l’any amb la pràctica de l’esport escolar i 
de clubs. 

- Impuls a l'activitat esportiva entre els col·lectius de gent amb 
diversitat funcional com a millora de la qualitat de vida i d'integració en la 
societat. 

- Impulsarem l'activitat esportiva en la tercera edat i la creació 
d'activitats amb fisioteràpia geriàtrica, per a millorar les aptituds funcionals, 
psicològiques i psicomotrius. 

  



 

BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT I INFÀNCIA 

 

 

·BENESTAR SOCIAL I MAJORS 

“#LElianaSocial” 

El Benestar Social i la Salut de les persones que viuen al nostre municipi 
és de vital importància per al bon funcionament del nostre poble, per això 
pensem que és imprescindible dotar aquesta secció dels recursos que 
siguen necessaris per tal d’aconseguir que cap persona de l’Eliana estiga 
desatesa o amb cap mancança.  

-Exigirem un autèntic HOSPITAL GENERAL COMARCAL amb tots el serveis i 
reclamarem a la Conselleria de Sanitat la millora del centre de salut i els seus 
serveis d’atenció a l’usuari. 

- Exigirem un bon manteniment del nostre Centre de Salut. 

-Ampliarem l’equip de Serveis Socials replantejant el seu funcionament i poder 
així ampliar els serveis que es donen. 

-Plantejarem la construcció d’un CENTRE DE DIA de gestió pública per atendre 
millor a la gent gran amb servei de menjador i negociarem ajudes per als majors 
sense recursos que han d’estar ingresats a RESIDÈNCIES DE LA TERCERA 
EDAT. 

-Impulsarem decididament la LLEI DE DEPENDÈNCIA, denunciant la falta de 
reconeixement de la necessitat i la paralització de les ajudes. 

-Gestionarem la posada en marxa del CENTRE OCUPACIONAL de les persones 
amb diversitat funcional amb noves instal·lacions. 

-Potenciarem des de l’escola fins els jubilats el voluntariat social, per fer de 
l’Eliana un poble més just i solidari. 

-Impulsarem el CONSELL DE LA GENT GRAN per a que propose i participe junt 
a l’ajuntament, en tots aquells esdeveniments i activitats que s’organitzen a 
l’Eliana. 

-Establirem mesures fiscals profitoses per a la gent jubilada o pensionista. 

-Fomentarem i organitzarem tot tipus d’activitats lúdiques i culturals, així com 
cursos de formació en noves tecnologies per als nostres majors. 

-Banc d’electrodomèstics i Banc de terres. 

 



 

·JOVES 

“#lElianaAmbElsJoves” 

Degut a la brutal crisi econòmica que assoleix el nostre País, els Joves del 
nostre municipi s’estan enfrontant a una realitat que no compta amb ells, 
ni amb la garantia de la formació en estudis superiors ni tampoc per a la 
incorporació al treball d’aquesta generació, que com a únic recurs o 
proposta de les institucions es troben en llocs de treball en condicions 
pèssimes per al desenvolupament d’una vida digna i troben l’exili com a 
única solució a aquest problema, produïnt-se així la denominada “fuga de 
cervells”. Per tot açó el nostre Compromís amb els joves es el següent: 

-Impulsarem el Consell Municipal de la Joventut com a forum de participació i 
també el voluntariat juvenil. 

-Farem de l’Espai Jove un punt d’encontre on troben eixida a les seues 
inquietuds culturals, creatives i d’oci. 

-Impulsarem una ZONA LÚDICA per a la joventut, de manera que fomente l’oci i 
l’esplai sense necessitat de desplaçar-se fora del terme municipal de l’Eliana. 

-Implantar una XARXA WIFI, a l’abast dels joves per a crear portals web, blog, 
àrea d’intercanvis i grups d’estudis virtuals. 

-Crearem una borsa de VIVENDA DE LLOGUER a baix preu per a joves. 

-Educarem entre les i els joves per a què puguen viure la seua sexualitat de 
forma plena i sense discriminació. 

-Promourem una xarxa de TRANSPORT NOCTURN per als caps de setmana i 
festius, entre el poble, les urbanitzacions i els llocs d’oci.  

-Demanarem ampliació dels horaris del metro de la línia 2 amb descomptes per 
al transport de JOVES i aturats sense recursos suficients, de qualsevol edat. 

- Millora de la connexió del nostre municipi amb les Universitats i els centres de 
treball amb transport públic. 

-Programarem viatges i visites culturals, potenciant l’intercanvi entre els joves. 

-Promourem un festival de músiques d’avantguarda i multiculturals, dinamitzant 
els grups locals. 

-Cogestió d’espais públics i coorganització d´activitats.  

-Estudi d’una TV i  millora de la Radio local amb la possibilitat de retransmissions 
per streaming.  



 

                                   

GOBERN OBERT: TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ 

 

GOVERN LOCAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

“LElianaTransparentIParticipativa” 

Per a Compromís per l’Eliana és imprescindible tindre un Govern  que siga 
OBERT per a tots els veïns i veïnes del poble, amb una TRANSPARÈNCIA 
TOTAL I EFECTIVA, per a qualsevol despesa pagada amb fons públics. Però 
a més a més apostem per la PARTICIPACIÓ més directa que compte amb 
les voluntats dels veïns i les veïnes de l’Eliana per això posarem la nostra 
gestió a disposició dels ciutadans. 

- Governarem AMB TRANSPARÈNCIA i honradesa, facilitant tota la informació 
de gestió pública per a que els veïns i veïnes ens puguen fiscalitzar en la nostra 
tasca. 

- Reduirem els ALTS CÀRRECS impulsant el funcionariat de carrera com a 
treballadors de l’administració pública. 

- Acabarem amb el malbaratament i l’enxufisme. 

-Proposarem una nova estructura organitzativa de l’administració municipal, per 
a fer-la eficaç i coordinada, amb totes les àrees interconnectades. 

-Convertirem l’Agenda21 en el Pla Estratègic de la Ciutat, refermant el nostre 
compromís amb un projecte de ciutat de progrés i futur ambientalment sostenible. 

-Farem del valencià la llengua preferent de l’Ajuntament i incrementarem, 
decididament, la seua ajuda i promoció. 

-Crearem Consells de Participació Ciutadana, que repleguen les necessitats i 
inquietuds del ciutadans. 

-Recolzarem els diversos consells sectorials portant les seues propostes al Ple 
Municipal. 

- Impulsarem la PARTICIPACIÓ als PLENS MUNICIPALS de tots els ciutadans 
dels nostre poble amb informació prèvia i la possibilitat de participar creant la 
figura de “l’Escó ciutadà”. Amb la possibilitat de debatre i donar sol·lució a la 
problemàtica dels veïns i veïnes del nostre poble amb la major brevetat. 

- Promourem que un percentatge de les inversions municipals anuals estiguen 
decidides pels propis veïns 



 

- Els plens han de ser visibles i al moment, així que impulsarem la 
RETRANSMISSIÓ AMB IMATGES I EN STREAMING de TOTS ELS PLENS des 
de la pàgina web de l’Ajuntament i amb un canal al youtube. 

-Establirem Audiències Públiques sobre temes d’interès general. 

-Impulsarem l ‘ús de la pàgina web municipal com a fòrum de participació i 
consulta. 

-Posarem en marxa models d’elaboració de PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. 

-Crearem la figura del Defensor del Ciutadà l’Eliana. 

-Estudi d´una TV i Radio públiques per streaming, obertes a tots. 

COMUNICACIÓ 

 

·COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ 

“#lElianaComunicativa” 

Per a que tota la informació arribe a les llars de tots els Elianers i Elianeres 
necessitem fomentar uns mitjans de comunicació òptims i a la avantguarda 
de les tecnologies. Per això, i per tal d’apropar la gestió del municipi, sense 
manipulació política, pensem que hem de fomentar l’existència de mitjans 
independents per tal de garantir la pluralitat que impera a l’Eliana i on tots 
i totes puguen adreçar-se per tal d’estar informats de tot el passa al nostre 
poble al moment. 

-Impulsarem la ràdio i la tv municipals, així com la recuperació del periòdic 
d’informació local plural com l’Eliana 2000 que ja ha existit al nostre municipi i 
que és molt necessari. 

-Fomentarem l’ús dels mitjans electrònics com a eina de comunicació amb els 
ciutadans. 

-Retransmetrem el ple de l´ajuntament en streaming 

-Establirem Audiències Públiques dels càrrecs públics. 


