
Després de les eleccions municipals

celebrades el passat 24 de Maig, amb una

elevada participació, Compromís ha

passat de 2 a 4 regidors i es consolida com

l’opció majoritària de l’esquerra i el

valencianisme a Godella. Tant PP com

PSOE han patit una forta davallada en vots

i regidors i han entrat nous partits en la

composició de l’ajuntament com

Ciudadanos i Canviem entre tots.

Compromís, PSOE, Canviem i EUPV hem tancat un acord de

govern progressista, per als propers 4 anys. L’Acord inclou

un programa de govern conjunt, el funcionament de l’equip

de govern , la distribució de la responsabilitat per àrees i

mesures de control per a una eficaç gestió. El tex complet

de l’acord, el podreu trobar a:

http://godella.compromis.net/

Des de Compromís per Godella estem molt contents i

orgullosos de començar una nova etapa de govern i de

diàleg a l’Ajuntament de Godella, afrontant en primera línia els reptes que tenim. Ho

farem dialogant i acordant, escoltant a totes les persones, com s’ha fet fins ara.



Tots els regidors del govern formen
part del grup de govern. Estaran
presents en la junta de Govern local
els Tinents d'Alcalde, que ostentaran
la presidència de les diverses
comissions informatives i tindran
delegades les funcions no exclusives
de l’alcaldia.
Cada regidor i
regidora serà
responsable de
la seua àrea,
inclosa la
capacitat de
signar i
contractar i
coordinarà el seu
treball amb la resta de l’equip de
govern en reunions periòdiques.
L’alcaldessa tindrà dedicació plena al
municipi, cobrant la mateixa nòmina
que en el seu lloc de treball en
l’administració pública, ni més, ni
menys. Es la mateixa norma que els

diversos alcaldes han aplicat durant
els últims 8 anys. La resta de regidors
tindran dedicació parcial, amb un sou
net al voltant dels 550,00€ mensuals
(smi). El regidors sense delegació
cobraran per l’assistència als òrgans
de govern col•legiats. A l’igual que en

la legislatura
passada, el PP ha
demanat un
increment dels
seus conceptes
retributius i se’ls
ha concedit. Les
quantitats estan
totes per sota
dels límits

marcats pel govern del Partit Popular.
Godella renuncia també a disposar
d’altres regidors alliberats i als
assessors dels grups politics, amb
càrrec al pressupost municipal,
malgrat que legalment podríem
disposar-ne de varios.



També a la ciutat de València, Compromís

amb 9 regidors ha rebassat el Partit

socialista i s’ha quedat a un sol regidor del

Partit Popular. Rita Barberà ha deixat

l’alcaldia de Valencia, renunciant

vergonyosament a l’acta de regidora i Joan

Ribó encapçala el govern municipal,

gràcies a un pacte amb PSPV i Guanyem

Valencia.

Estos resultats s’han repetit a les altres

circumcripcions: Castelló i Alacant i també

a moltes ciutats valencianes: Elx, Sagunt,

Vila-Real, Alzira, Gandia, Xàtiva, Dénia,

Altea, Alcoi, Elda, Paterna, Torrent,

Burjassot, Llíria,… En conjunt Compromís

ha obtingut més de 380.000 vots, amb 722

regidors i 84 alcaldies, entre les més

properes les de Bètera, Foios, Meliana,

Puçol, Albalat dels Sorells, Bonrepós,

Massalfassar, Manises, Catarroja i

Paiporta i representació a tots els pobles

de la comarca de l’Horta.

Dos fenòmens destaquen del resultat de les

eleccions autonòmiques del passat 24 de

maig. D’una banda, el final de l’hegemonia del

Partit Popular que ha

vist reduïda a la

meitat la seua

representació en les

Corts i d’una altra

l’ascens espectacular

de Coalició

Compromís que ha

triplicat els resultats

del 2011 i s’ha

convertit en la força

decisiva del canvi

polític al País Valencià. També destaquem

l’entrada de noves forces com Podemos i

Ciudadanos, que reforcen la percepció de que

ens trobem davant el final d’un cicle polític de

bipartidisme i de majories absolutes i

l’entrada d’un nova etapa, marcada pel

pluralisme polític, que obliga als partits a

arribar a acords per a governar.

Coalició Compromís, amb 10 diputats, ha

superat al Partit

socialista en la

circumscripció de

Valencia i s’ha

convertit en la segona

força política.

Juntament amb els 4

diputats de

Compromís per la

província de Castelló i

els 5 diputats

d’Alacant constituiran

el grup de Compromís a les Corts Valencianes.

UN NOU GOVERN, UNA NOVA ETAPA

Acabar amb la corrupció, col•laborant amb la

justícia i apartant els corruptes de la vida

pública, fer una auditoria del deute, la



Ens pots trobar al Grup Municipal de
Compromís, a la primera planta de
l’Ajuntament de Godella.
Tfón: 963.638.056

Contacta amb nosaltres, visita la nostra
web i mantin-te informat rebent
periòdicament al teu correu les nostres
publicacions electròniques

www.facebook.com/compromisgodella www.godella.compromis.net

www.youtube.com/user/blocgodella

demanda d’un nou model de finançament més

just per als valencians, ocupar-se de les

necessitats immediates de la gent més

vulnerable, canviar el model productiu, plans

d’ocupació, potenciar la cultura i l’educació i

la investigació, transparència en la gestió,

derogació del copagament sanitari, obertura

de menjadors escolars, aplicació de la llei de

dependència, etc. seran algunes de les

prioritats del nou govern.

En una paraula: “Traure a la comunitat de

l’emergència, social, política i econòmica en

que es troba, per culpa les politiques del

Partit Popular.”

Compromís ha donat suport a l’elecció del

socialista Ximo Puig com a president de la

Generalitat. El Consell, organ de govern,

estarà format per 10 consellers dels dos

partits i també independents, amb paritat de

gènere. Mónica Oltra serà vicepresidenta,

portaveu i consellera de Igualtat i politiques

socials. Compromís assumirà així mateix tres

grans àrees de gestió: Economia sostenible-

comerç-ocupació, agricultura-medi ambient-

canvi climàtic i transparència-cooperació i

participació ciutadana, així com Enric Morera

com a President de les Corts i Fran Ferri com

a Sindic del grup parlamentari. Es simplifica

l’administració reduint el número d’altes

càrrecs i personal de confiança.

Podemos no entra al govern, però dona suport

parlamentari. La presa de possessió del

President Ximo Puig va ser el dia 28 de juny, i

el dia 29 els nous Consellers van prometre els

seus càrrecs.




