
MARCS ESTRATÈGICS PER A UN COMPROMÍS ELECTORAL DE

GOVERN

Es hermoso que las ciudades se amen a sí mismas y es el primer paso para que sean realmente

hermosas. (M. Vázquez Montalbán)

Denominem  MARCS  ESTRATÈGICS  al  conjunt  de  propostes

generals  i  prioritàries  que  sostinguen  i  donen  sentit  i  coherència  al

conjunt de proposicions programàtiques particulars. Des d'aquest punt

de vista serien eixos clau per a qualsevol negociació per constituir un

govern local així com compromisos per posar en marxa en el primer any

de mandat.

Tenen com a característiques comunes:

A) Intentar estabilitzar la ciutat, començar a desarrelar els seus vicis

politicoeconòmics i llançar nous reptes que intenten constituir majories

socials de suport als canvis imprescindibles.

B)  Són  proposta  per  articular  una  xarxa  que  permeta  governar

transversalment la complexitat. Les propostes puntuals només tindran

sentit si s'integren en els seus nodes.



1.  Realització d’una  auditoria general de l’economia municipal  amb

relació  a  les  fonts  de  riquesa  locals.  Incloent-hi  una  valoració

independent  de  les  contractes  municipals  i  la  possibilitat  de  gestió

pública  o  mixta,  com  també  de  l’ús  del  patrimoni  municipal.  Es

complementaria  amb una Comissió d’Investigació,  nomenada pel  Ple,

sobre causes i efectes de la crisi a Alacant i possibles responsabilitats

polítiques.

2.  Aprovar en el  Ple  una  Carta de Bon Govern de la Ciutat amb

compromisos generals i transversals sobre transparència, prudència en

la  gestió,  sobrietat  en  l’administració,  proximitat  amb  l’administrat,

eliminació de burocràcia, etc. Establiria també un mecanisme d’anàlisi

bianual de l’organigrama  municipal, en col·laboració amb sindicats; i

també compromisos bianuals d’estalvi: per als dos primers anys caldria

comprometre’s a estalviar un 20% en despeses de gestió. 



3. Crear una Oficina Pressupostària gestionada per una representació

plural del Ple i que oferisca informació transparent i en temps real dels

ingressos i despeses municipals.

4. Retirar el Projecte de PGOU i establir les mesures oportunes per a

aprovar-ne un de nou sobre la base general del decreixement planificat i

la ciutat intel·ligent i sostenible. Per a fer-ho, inclouria algunes mesures

essencials com ara:

- Creació de fites de frontera: llocs de valor mediambiental posats en
valor i ús que marquessin els límits permissibles de creixement urbà i
que  puguin  interrelacionar-se  formant  un  corredor  verd  obert.  Així:
Saladars, Parc del soterrament, llacunes de Rabassa, Condomina. 

- Pla d'Usos Legítims de la Ciutat. 

-  Rellevància  absoluta  als  criteris  urbanístics  lligats  a  l'articulació
d'Alacant amb el seu territori i amb la façana litoral. 

- Pla d'Avaluació i eliminació o reducció de riscos naturals. 

-  Establiment  de  criteris  oberts  en  relació  amb  altres  aspectes
urbanístics d'aquests marcs estratègics, com a espai públic o patrimoni.



5.  Establir  acords-marc  amb  diverses  institucions per  al

desenvolupament  d’aquests  marcs  estratègics.  Especial  rellevància

tindria amb la UA, que podria contenir:

- Assessorament per a realització del PGOU. 

- Assessorament per a articulació territorial. 

- Anàlisi dels Plans Estratègics aprovats en el seu dia i valoració i síntesi
dels aspectes vigents. 

- Assessorament en Drets Ciutadans. 

- Desenvolupament del Campus Urbà, afavorint la gestió d'espais a la
ciutat. 

- Suport a promoció d'activitats universitàries i sinergies en urbanisme i
imatge urbana.

- Idees per a desenvolupament de l'espai públic. 

- Programa d'Estudis sobre la ciutat: Càtedra Alacant.

6.  Elaboració  d’un  Pla Integral  de  Rehabilitació,  amb participació

d’associacions  especialitzades,  col·legis  professionals  i  associacions

empresarials,  creant  la  figura  de  l’Agent  Mediador  Municipal  en

Rehabilitació,  cobert  amb  funcionariat  municipal.  La  rehabilitació  ha

d’entendre’s com un factor clau de desenvolupament econòmic, creació

d’ocupació, limitació de la grandària urbana i d’equitat.



7.  Establir  un  programa,  aprovat  en  el  Ple,  de  relacions  de

l’Ajuntament amb  relació  a  objectius  de  projecció  externa,

reivindicacions davant altres administracions i acords amb aquestes –i

amb actors de la societat civil– per a la intervenció territorial. Així:

- Definició de necessitats i reivindicacions davant Administració central
de l'Estat. 

-  Definició  d'una  estratègia  global  d'acció  i  protagonisme  al  País
Valencià. 

-  Definició  dels  compromisos  i  oportunitats  derivats  de  la  capitalitat
provincial, comarcal i de ser la segona ciutat del País Valencià. 

- Lideratge i reforma integral de la Mancomunitat de l'Alacantí. 

-  Obertura d'un diàleg general  i  elaboració de propostes d'articulació
metropolitana,  territorial  i  econòmica  amb  Elx  i  la  resta  de  la  seua
comarca, a partir d'aquest eix, obertura a l'articulació amb Benidorm,
Vinalopó i el Baix Segura, i fins i tot, altres zones limítrofes.

8. Establir un Pla Integral de Directrius d’Espais Públics destinat a

dignificar-los, incloent-hi criteris d’ús, prioritats i imatge . Executar el

primer any 10 microprojectes experimentals d’intervencions en posada

en  valor  de  l’espai  públic  en  diàleg  amb  la  ciutadania,  col·legis

professionals, estudiants universitaris, etc.



9. Debatre amb totes les expressions de la societat civil i aprovar en el

termini màxim de dos anys una Carta de Drets i Obligacions Ciutadanes,

Igualtat i  Participació que integre les diverses fórmules existents fins

hui, que:

- establisca cauteles per evitar el clientelisme, 

- Assegure la transparència i informació, 

- Impedisca la proliferació de consells sectorials sense contingut real, 

- Redefinisca els mecanismes de descentralització, amb especial atenció
a Partides Rurals, 

- Aborde integralment polítiques d'igualtat, 

-cree la figura de la Defensoria del Veïnat 

-fomente  accions  formatives  i  divulgatives  a  favor  del  civisme  i  la
convivència.

10.  Crear  un  Observatori  de  la  Crisi perquè  faça  un  seguiment

permanent dels seus efectes i coordine accions solidàries i propose, de

manera urgent, un Pla de Xoc contra la pobresa i l’exclusió social, amb

participació d’entitats de la societat civil i experts.

11.  Elaborar, en col·laboració amb els agents socials, d'un Pla de Xoc

contra l'Atur que atenga especialment a les accions que en al marc de

competències municipal puguen desenvolupar-se cercant la millora de

les  condicions  de  vida  de  la  ciutat  i  maximitzant  nous  jaciments

d'ocupació  com:  rehabilitació  d'habitatges  i  edificis,  renovació  de

sistemes  energètics  per  a  afavorir  ús  d'energies  netes,  reciclat  de



residus, cuidat de persones majors, discapacitats o en risc d'exclusió,

estudi i rehabilitació del patrimoni històric-artístic, etc.

12. Aprovar tres projectes especials: ciutat dels joves, ciutat dels

majors i ciutat accessible. Amb participació d’especialistes i entitats

ciutadanes. Inclourien mesures generals de curt, mitjà i llarg termini per

a la promoció, vigilància i la incentivació d’accions cíviques i particulars.

13. Convocatòria d’un Congrés de l’Economia Ciutadana, que hauria

de tenir lloc en un any i que durara un any amb diverses iniciatives,

estudis,  conferències,  etc.  L’objectiu  principal  seria  aconseguir  una

concepció  d  l’economia  urbana  com  a  factor  de  cohesió  i  convertir

l’Ajuntament en un actor dirigent de l’economia local, igualment hauria

de valorar les modalitats de realització d’un Pla Estratègic General.

14. Convocatòria d’un Congrés del Patrimoni Ciutadà que hauria de

tenir lloc en un any i que durara un any amb diverses iniciatives estudis,

conferències,  etc.  Hauria  d’actualitzar  tot  el  coneixement  disponible

sobre  el  patrimoni  històric,  artístic  i  mediambiental,  material  i

immaterial, com també efectuar propostes d’ús.

15. Designació pel Ple de tres  Comissariats especials per al impuls,

coordinació entre regidories i vigilància del compliment d’objectius en:

- Igualtat de gènere. 

- Lluita contra el canvi climàtic i els seus efectes. 

- Defensa de la identitat ciutadana i promoció del valencià i de la cultura
valenciana Igualdad de género.




