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Compromís Per Alfafar i el Parc assumix les demande s 
municipalistes del m oviment 15M Horta-Albufera i es 
compromet a dur-les al Ple de l’Ajuntament d’Alfafa r 
 
La nostra coalició ha pres la decisió d’assumir el Manifest Municipalista elaborat pel Moviment 15M 
Horta-Albufera, en resposta a la demanda de posicionament de les organitzacions polítiques al 
respecte que va fer 15M. Amb el nostre posicionament, adquirim, a més, el compromís de portar les 
propostes contigudes al Ple de l’Ajuntament d’Alfafar i promoure la seua incorporació a la política 
municipal. Transcrivim complet i literal el Manifest Municipalista del Moviment 15M Horta-Albufera. 
 
Senyor/Senyora Alcalde 
Senyors/Senyores Regidors 
_______________________________________________________________, ciutada/na del seu  
municipi, membre del moviment 15M Horta-Albufera, vull manifestar-li la meua preocupació per tot 
allò que afecta a la participació ciutadana, a la transparència en la gestió municipal, pels drets 
socials i ciutadans. 
La meua preocupació i indignació davant el que considere un segrest de la voluntat popular sobre 
els assumptes que ens afecten com a veïns i veïnes, i l'allunyament de les institucions municipals 
de les preocupacions, necessitats i capacitat participativa dels ciutadans i ciutadanes, em fa dirigir-
me a vostès perquè engeguen les mesures i polítiques concretes que els resumisc en els 
punts següents: 
 
1.- Que es garantisquen els drets d'informació i d'accés a la documentació pública municipal,  
sense cap altra restricció que la derivada de la protecció de dades legalment establida, mitjançant  
la publicació en tots els instruments comunicatius municipals de la mateixa, la seua posada a la 
disposició del tots els ciutadans en formats oberts i l'elaboració de resums comprensibles de la 
mateixa. 
 
2.- Que es garantisca la participació ciutadana en els Plens Municipals amb: la convocatòria pública 
dels plens ordinaris en horaris que afavorisquen la màxima assistència de la ciutadania, bans diaris 
des del dia de la publicació del ple, amb ordres del dia públics, amb la documentació prèvia dels 
expedients relacionats per a poder estar raonablement informats, i amb antelació suficient, 
publicació en la web municipal de l'ordre del dia i de la documentació prèvia dels expedients, dret  
a l'enregistrament i difusió dels plens municipals per la ciutadania, dret a intervenció del públic 
assistent en tots els plens ordinaris i extraordinaris, presentació en la pantalla del saló de plens de 
la informació relativa als punts de l'ordre del dia (textos dels informes, mocions, etc.), fotocòpies  
de l'ordre del dia a l'entrada al saló de plens per als assistents… 
 



Vos convidem a copiar i presentar a títol individua l el document 15M a l’Ajuntament 
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3.- Que es garantisca la participació ciutadana establint mecanismes com per exemple el Consell 
Ciutadà, amb representació de totes les entitats socials, polítiques, cíviques, culturals, esportives, 
sindicals, etc., presents en el municipi, i dels ciutadans que desitgen participar a títol individual, 
perquè puguen rebre informació directa de la vida política municipal, expressar-se i participar. 
Igualment, que es garantisca que els temes d'especial incidència i debat municipal se sotmeten  
a refrend ciutadà. Que s'impulse la democràcia directa, en paral·lel a la representativa, mitjançant 
els mecanismes digitals i en xarxa a l'abast de tots els ciutadans, incloent-hi el descompte en la 
quota de la voluntat popular, és a dir el vot directe dels ciutadans en les institucions de 
representació política (en línia amb la proposta Democràcia 4.0.). Finalment, que s'impulsen 
fórmules descentralitzadores en la gestió, allà on siga necessari, mitjançant les Juntes de Districte, 
al mateix temps que s'impulsa la racionalització mitjançant la mancomunizació de determinats 
serveis municipals amb les poblacions veïnes. 
 
4.- Que es garantisca una política de comptes “clars” i transparència en la gestió municipal, 
especialment en els temes de la hisenda local, contractes, despeses, impostos, auditant 
internament amb participació ciutadana els comptes actuals i passats i determinant el “deute odiós”. 
Anualment donar compte públic a la ciutadania de la gestió municipal. 
 
5.- Que es garantisca un procés de Pressupostos “Participatius” en els Pressupostos Municipals. 
 
6.- Que es garantisquen els drets socials dels ciutadans i ciutadanes, especialment els menys 
afavorits i en situacions més difícils. 
 
7.- Que es comprometen a posar en peus fórmules per a impedir els desallotjaments dels seus 
veïns i veïnes dels seus habitatges principals per impagament de les hipoteques o lloguers per 
causes forçoses de pobresa o atur, així com a engegar una Comissió Mixta en l'àmbit local que 
entenga d'aquests assumptes. 
 
8.- Que s'impulsen les fórmules cooperatives i comunitàries en el municipi per a consolidar llocs  
de treball, crear-ne de nous, i donar satisfacció a les necessitats comunitàries. 
 
9.- Que s'anul·len les reglamentacions restrictives o limitadores de les línies polítiques que els 
demane que adopten, i que es reglamenten amb participació ciutadana les demandes que els 
remet. 
 
10.- Tolerància 0 en els casos de corrupció, exigint responsabilitats polítiques a més de les legals. 
 
Els demane que les propostes que els remet hui siguen considerades en el Ple del Municipi, i al 
mateix temps que els grups municipals es pronuncien a favor o en contra de les mateixes. 
_______________________________________________________________, 
 
Del Moviment 15M Horta-Albufera 
Adreça de contacte: 
_______________________________________________________________, 
Email: _________________________________________________________, 


