
Sr./Sra. Alcalde/Alcaldessa de
l'Ajuntament

Benvolgut senyor,
Benvolguda senyora,

Com sabreu, en els últims anys, els ajuntaments com l'administració més pròxima als ciutadans 
han rebut la influència dels processos socials i administratius del fenomen i han hagut de ser 
els garants primers dels drets i obligacions d'aquests.

Aquest fet, ha hagut de ser assumit per les estructures organitzatives de les entitats locals i ha 
determinat l'absoluta necessitat de promoure estratègies i òrgans de participació i implicació 
ciutadana com a punts de trobada, generadors d'iniciatives, diàleg i debat, entre les àrees de 
servici municipals, i la ciutadania.

En  aquest  sentit,  l’FVMP  entén  que  el  coneixement  de  l'estructura  de  participació 
ciutadana local i dels espais constituïts per al diàleg directe i proposta entre ciutadania, 
personal tècnic municipal i representants polítics sobre temes de competència municipal són 
indispensables per al desenvolupament d'estratègies i instruments locals idonis per a 
planificar accions d'intervenció, sensibilització, i, foment d'actituds i valors.

Per això, vos adjuntem el Qüestionari de Participació Ciutadana 2018, amb la petició de què 
l’empleneu i el remeteu al correu electrònic: valordelagua@fvmp.org.

La participació ciutadana, és una realitat en els nostres municipis, i aquest dinamisme, és un 
dels  factors  amb  què  podem  valorar  l'estat  de  la  participació  ciutadana  efectiva  en  els 
ajuntaments de la nostra Comunitat.

Gràcies per endavant per la vostra col·laboració i sense que calga afegir res més, rebeu una 
salutació ben cordial.

Vicent Gil Olmedo
Secretari general

València, 22 de març de 2018
VGO/RB/rb

mailto:valordelagua@fvmp.org


Sr. Sra. Alcalde Alcaldesa
 de Ayuntamiento 

València, 22 de marzo de 2018
VGO/RB/rb

Estimado/a amigo/a, 

Como  sabrás,  en  los  últimos  años,  los  ayuntamientos  como  la  administración  más 
próxima a los ciudadanos han recibido la influencia de los procesos sociales y administrativos 
del fenómeno y han tenido que ser los garantes primeros de los derechos y obligaciones de 
estos.

Este  hecho,  ha  tenido  que  ser  asumido  por  las  estructuras  organizativas  de  las 
entidades locales y ha determinado la absoluta necesidad de promover estrategias y órganos 
de  participación  e  implicación  ciudadana  como  puntos  de  encuentro,  generadores  de 
iniciativas, diálogo y debate, entre las áreas de servicio municipales, y la ciudadanía.

En  este  sentido,  la  FVMP  entiende  que  el  conocimiento  de  la  estructura  de 
participación ciudadana local  y de los espacios constituidos para el diálogo directo y 
propuesta entre ciudadanía, personal técnico municipal y representantes políticos sobre temas 
de  competencia  municipal  son  indispensables  para  el  desarrollo  de  estrategias  e 
instrumentos locales idóneos para planificar acciones de intervención, sensibilización, y, 
fomento de actitudes y valores. 

Por ello, te adjuntamos el Cuestionario de Participación Ciudadana 2018, con la petición 
de que se cumplimente y remita al correo electrónico: valordelagua@fvmp.org

La Participación Ciudadana, es una realidad en nuestros municipios, y este dinamismo, 
es uno de los factores con el que podemos valorar el estado de la Participación Ciudadana 
efectiva, en los ayuntamientos de nuestra Comunitat.

Gracias de antemano por tu colaboración y sin otro particular, recibe un cordial saludo,

Vicent Gil Olmedo
Secretario general
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