
Alfafar, 27 de Febrer de 2014 

A JUAN RAMON ADSUARA, ALCALDE D’ALFAFAR 

En nom i representació de la coalició COMPROMÍS PER ALFAFAR I EL PARC, com a seguiment de les 
converses que vam mantindre de manera informal en el mes de juliol de 2013 i en febrer de 2014, em 
dirigisc a vostès per traslladar-los les següents valoracions i propostes, que són continuació del document 
que els vam passar a l’inici de 2012 amb el nom “Pluja d’idees”, de les converses, documents, propostes i 
mocions que el nostre grup ha traslladat a l’Ajuntament d’Alfafar al llarg d’aquesta legislatura i del document 
que els vam traslladar en agost de 2013.  

L’objectiu d’aquest document és proposar una fulla de ruta per trobar solucions consensuades a diferents 
problemes i situacions pendents en el nostre municipi, que servisquen de base suficient per crear un clima 
de cooperació. Per a la resta d’assumptes de política municipal, les nostres propostes estan incloses en el 
Programa Electoral que vam presentar en les eleccions municipals de 2011 i que vostès ja coneixen. 

En aquest sentit comencem per proposar-los fixar un calendari de contactes estables (mínim, cada dos 
mesos) entre l’Equip de Govern Municipal i la nostra coalició, en el què els interlocutors serien l’Alcalde 
d’Alfafar i el responsable de comunicació municipal, d’una banda, i el portaveu de la nostra coalició i una 
segona persona que designarem per part de COMPROMÍS PER ALFAFAR I EL PARC, d’una altra banda. 

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 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 el diàleg amb les 
associacions o grups associatius, per buscar solucions consensuades en els temes pendents i 
programes de caràcter privatiu d’eixes entitats i establir marcs de col·laboració mitjançant la 
corresponent signatura de Convenis de Cooperació que donen estabilitat i transparència a eixa 
col·laboració. 

- Proposem que s’elabore de forma consensuada un nou 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 2015 i ampliar les ajudes al conjunt d’associacions (culturals, cíviques, 
esportives, festives, socials, jovenils, etc...) Per a les ajudes convocades en 2014 i següents, demanem 
el màxim de transparència, publicitat i justícia en la concessió. I la publicació íntegra de le ajudes a cada 
associació tant en diners com en espécie (locals, subministraments, etc.) com mitjançant les possibles 
contractacions d’activitats pel municipi o organismes locals. 



TRANSPARÈNCIA I BONA GESTIÓ 

- Proposem posar en marxa un conjunt de mesures per garantir la plena transparència en la gestió i els 
assumptes municipals. De manera inmediata la publicació en formats oberts i accesibles, a través de la 
web municipal, dels Pressupostos Municipals, així com de la seua execució, com també dels contractes 
públics, normatives, licitacions i acords municipals del Ple, Equip de Govern i Alcaldia. De forma gradual, 
anar ampliant els criteris de transparència en la línia de la proposta que vehiculàrem a l’Ajuntament a 
l’inici de legislatura amb el document del Moviment 15M Horta-Albufera i de les mesures i barems 
proposats per Transparency International. 

- Els proposem prendre els acords necessaris en l’Equip de Govern per garantir que “els números 
municipals”, tant dels Pressupostos 2014 com de la seua execució, es fan públics en formats oberts, 
inteligibles, disponibles i accessibles en la web municipal. 

- Proposem establir una calendarització per introduir el concepte de Pressupostos Participatius en la 
gestió dels assumptes municipals, a través dels òrgans de Participació Ciutadana i d’un sistema de 
Consultes Locals. 

PLURALISME POLÍTIC I PARTICIPACIÓ POLÍTICA LOCAL 

- Els proposem que l’Equip de Govern acorde, i es ratifique en un pròxim Ple Municipal, 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. Això es podria fer aplicant el reconeixement d’entitats d’interés públic que preveu la llei a tots els 
partits que es presenten a eleccions, així com a les associacions i grups d’associacions locals. 

- Els proposem prendre els acords necessaris en l’Equip de Govern i ratificar-los en el primer Ple 
Municipal possible per garantir de nou la presència en el BIM de la nostra coalició, així com obrir un 
espai estable de participació política en la web municipal, també amb el màxim pluralisme polític i social. 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

- Els proposem que l’Equip de Govern acorde, i ratifique en Ple Municipal: 
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 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 locals, 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 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 2015 

- Els proposem que l’Equip de Govern convoque un Ple extraordinari en el mes d’octubre o novembre, 
previ a l’aprovació dels Pressupostos Municipals de 2015, 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. 



ALTRES TEMES CONCRETS PROPOSATS PER COMPROMÍS PER ALFAFAR I EL PARC 

- Ampliació consensuada del programa ALFAFAR COL·LABORA (Objecte de Mocions i Propostes), 
cooperació en els programes socials institucionals i civils entre l’Ajuntament i les associacions locals. 

- Elaboració d’un Pla d’Ocupació Comunitària que passaria a formar part d’ALFAFAR COLABORA. 
- Elaboració d’un Pla d’Impuls de l’Economia Social, del Xicotet Empresariat i dels Emprenedors, que 

passaria a formar part d’ALFAFAR COLABORA. 
- Introducció de clàussules socials en totes les licitacions de serveis i obres locals, així com contractes 

d’obres i serveis municipals. 
- Estratègicament, considerar ALFAFAR COLABORA com un programa marc d’actuació local sobre 

ocupació, i dotar-lo dels sistemes de participació del moviment social, del xicotet empressariat i de la 
societat civil. 

- Estrategia per convertir la Segona Planta de l’Edifici Comercial del Parc en un espai públic municipal co-
gestionat amb les associacions (Objecte de proposta). 

- Recuperació i Rehabilitació de l’Espai del C.P. Jaume I.i co-gestió de l’Espai amb les Associacions 
(Objecte de proposta). 

- Rehabilitació de l’Alqueria Sapatos i reconversió en un Espai Municipal. 
- Rehabilitació del Mercat Municipal d’Alfafar. 
- Recuperació i Rehabilitació del Port d’Alfafar a l’Albufera. 
- Impulsar a través del Consell Escolar l’elaboració d’un mapa de necessitats per als pròxims anys i d’un 

Pla Estratègic. 
- Impulsar un Pla de Reflexió i Definició Estratègic des de la Participació Ciutadana que responga a definir 

un model de desenvolupament local per al alfafarencs en els pròxims anys. 
- Impulsar una iniciativa pública d’Horts Comunitaris. 
- Mesures municipals efectives per impedir els desnonament per emprobriment sobrevingut i els talls en 

els subministraments bàsics dels habitatges, així com per posar a disposició de qui ho necessite, amb un 
lloguer social accessible, les vivendes buides en propietat pública o de les entitats financeres 
aconseguides per la via de desnonaments. 

- Pla per anar traslladant oficines i serveis municipals a locals propis municipals, deixant els locals en 
lloguer. 

- Pla per anar recuperant progressivament amb personal propi serveis externalitzats municipals. 
Elaboració i publicació d’un mapa de recursos humans i serveis de l’Ajuntament d’Alfafar. 

- Posada a disposició dels ciutadans (trobar 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 i de l’Espai Sol, i resta d’espais públics. 

- Estudiar la col·laboració i possible mancomunització de serveis i prestació dels mateixos amb els 
municipis de la sub-comarca Horta-Albufera. 

- Reivindicació de la Línia de Metro prevista de comunicació viària comarcal (que passaria pel Parc-Barri 
d’Orba). 

- Millorar les condicions de servei de transport públic d’Alfafar (poble i polígon), buscant solucions amb les 
empreses de transports públics implicades. 

 

Signatura Joan S. Sorribes  


