
COMPROMÍS INFORMA – SETEMBRE 2013 

LA COALICIÓ COMPROMÍS PER ALFAFAR I EL PARC PROPOSA A L’AJUNTAMENT 

D’ALFAFAR I L’ALCALDE JUAN RAMÓN ADSUARA: 

DIÀLEG AMB EL MOVIMENT SOCIAL I CÍVIL, AMB EL MÓN ASSOCIATIU. 

- Considerem del tot urgent i imprescindible recuperar un diàleg franc, obert i en busca d’un consens, amb 

el món associatiu i molt concretament amb PASALF, sobre les qüestions pendents i les reivindicacions 

de les associacions traslladades a l’Ajuntament en els últims anys. En aquest sentit, proposem que 

l’Ajuntament convoque ja per a principis de setembre una primera reunió amb PASALF que establisca un 

calendari concret de treball i recerca de consensos, en una dinàmica estable de diàleg i de participació. 

- Proposem també que, amb independència del punt anterior, l’Ajuntament recobre des de setembre el 

diàleg amb les associacions o grups associatius, per buscar solucions consensuades en els temes 

pendents i programes de caràcter privatiu d’eixes entitats. 

- Proposem que s’elabore de forma consensuada un Barem Públic Municipal d’Ajudes a les Associacions i 

les seues corresponents normes i convocatòries. Aquest nou barem hauria de servir ja per a la 

convocatòria d’ajudes en 2014. Per a les ajudes convocades en 2013, demanem el màxim de 

transparència, publicitat i justícia en la concessió. 

PLURALISME POLÍTIC I PARTICIPACIÓ POLÍTICA LOCAL 

- Proposem que l’Equip de Govern acorde, i es ratifique en el primer Ple Municipal de setembre, el que 

siga necessari en el marc de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local i la corresponent 

llei autonòmica, per a què les associacions i partits locals puguen presentar en nom propi les propostes i 

mocions que consideren oportunes, havent aquestes de ser considerades necessàriament en Comissió i, 

en el seu cas i preferentment en els Plens Municipals. Aquests acords de l’Equip de Govern i el Ple 

haurien de correspondre’s amb una lectura el més participativa i pluralista possible de la legislació 

vigent. 

- Proposem prendre els acords necessaris en l’Equip de Govern i ratificar-los en el primer Ple Municipal de 

setembre per garantir de nou la presència en el BIM de totes les forces polítiques locals, així com obrir 

un espai estable de participació política en la web municipal, també amb el màxim pluralisme polític i 

social. 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

- Proposem que l’Equip de Govern acorde, i ratifique el Ple Municipal en el primer plenari de setembre: 

a) La Redacció d’una Carta de Participació Ciutadana, consensuada amb partits, associacions i entitats 

locals. L’objectiu seria disposar d’aquest nou marc en el primer trimestre de 2014. Per a fer-ho 



possible proposem que l’Ajuntament d’Alfafar convoque un òrgan provissional de participació 

encarregat d’elaborar la Carta, amb presència del propi Ajuntament, dels Consells sectorials, de les 

Associacions, Entitats i Partits polítics locals. 

b) La posada en marxa d’un Consell de la Vila, com a òrgan estable i general de Participació Ciutadana, 

amb participació de l’Ajuntament, dels Consells sectorials, de les Associacions, Entitats i Partits 

polítics locals. 

c) La posada en marxa des de setembre de les Meses de Barri com a fòrums de Participació Ciutadana 

Descentralitzada en els barris on calga (d’entrada en el Barri d’Orba-Parc), amb participació 

municipal i de les Associacions, Entitats i Partits polítics locals. 

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2014 

- Proposem que l’Equip de Govern convoque un Ple extraordinari en el mes de novembre, previ a 

l’aprovació dels Pressupostos Municipals de 2014, per a debatre les grans línies dels mateixos, recollir 

les propostes que es puguen fer i arribar, si s’escau, als consensos possibles. En aquest Ple haurien de 

poder participar i fer arribar propostes els òrgans municipals provissionals de participació ciutadana i els 

Consells Sectorials, les Associacions, Entitats i Partits polítics locals. 

- Proposem prendre els acords necessaris en l’Equip de Govern per garantir que “els números 

municipals”, tant de l’execució dels Pressupostos 2013 com dels previstos per a 2014, es fan públics en 

formats oberts, inteligibles, disponibles i accessibles abans del Ple extraordinari del punt anterior. 

- Proposem posar en marxa els Acords de Transparència proposats per la nostra coalició en diferents 

mocions i propostes en els últims dos anys. 

TEMES CONCRETS PROPOSATS PER COMPROMÍS PER ALFAFAR I EL PARC 

- Ampliació consensuada del programa ALFAFAR COL·LABORA, cooperació en els programes socials 

institucionals i civils entre l’Ajuntament i les associacions locals. Entre altres mesures, concretament 

proposem incloure-hi un Pla de Promoció de l’Ocupació Social i Comunitària, amb la creació de mínim 

100 llocs de treball anuals, amb un catàleg d’intervencions que haurien de considerar la rehabilitació, 

dignificació i reutilització d’espais públics i infrastructures d’ús públic, social i comunitari, i la prestació de 

serveis comunitaris, especialment a sectors desfavorits i en risc d’exclusió com ara Joves sense 

ocupació, Dones, Persones en Risc d’Exclusió Social, Discapacitats i Persones majors de 45 anys sense 

ocupació. 

- Estrategia per convertir la Segona Planta de l’Edifici Comercial del Parc en un espai públic municipal co-

gestionat amb les associacions. Entre altres mesures relacionades, proposem traslladar l’actual SAC del 

Barri d’Orba i la Biblioteca del Barri d’Orba a la Segona Planta de l’Edifici Comercial, dins d’un Pla per a 

convertir aquell espai en un Centre Social co-gestionat per l’Ajuntament i les Associacions amb activitat 

en el barri. 

- Recuperació i Rehabilitació de l’Espai del C.P. Jaume I.i co-gestió de l’Espai amb les Associacions, 

seguint el mateix model que el que proposem per a la Segona Planta de l’Edifici Comercial. 

- Rehabilitació de l’Alqueria Sapatos i la seua reconversió en un Espai Municipal, seguint un model 

semblant de co-gestió amb les associacions d’Alfafar, i rehabilitació del Mercat Municipal d’Alfafar. 

- Posada a disposició dels ciutadans (trobant una forma consensuada d’ús i de participació associativa) de 

l’Espai Públic del Tremolar, de l’Espai del Barri de San Jorge, de l’Espai Sanchis Guarner en el Parc, de 

la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament, de l’Espai de la Tauleta, de l’Espai Sol i altres. 

- Retirada del Decret de Rescisió del contracte amb la Cooperativa Social del Parc i obertura d’un procés 

de negociació participatiu amb el moviment social i ciutadà per trobar solucions de consens i de futur. 

- Mesures per afavorir la societat civil organitzada i la col·laboració entre les entitats i l’Ajuntament. 

Reconeixement formal a les associacions i partits locals del seu caràcter d’entitats d’interés i bé públic. 

CONSTRUÏM JUNTS EL FUTUR D’ALFAFAR AMB PARTICIPACIÓ I DIÀLEG! 


