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Gent com tu

INFORMACIÓ LOCAL I COMARCAL 
EN LES PÀGINES 3 A 15

INFORMACIÓ AUTONÒMICA, ESTATAL I A   
LA XARXA, PÀGINES 16 A 19

INFORMACIÓ EUROPEA, PÀGINA 20

AQUEST ALCALDE ACÍ ENS RETALLA EL 
TEMPS I EN LES CORTS, ELS DRETS. A 
VORE SI ÉS VERITAT QUE “NO HI HA 

MAL QUE DURE MIL ANYS”

DES DE COMPROMÍS US OFERIM AQUEST BUTLLETÍ 
ESPECIAL QUE CONTÉ UN RESUM CRONOLÒGIC DELS 
25 PLENS CELEBRATS EN L'AJUNTAMENT AMB ELS 
PRINCIPALS ACORDS A MÉS DE COLUMNES D'OPINIÓ I 
INFORMACIÓ AUTONÒMICA, ESTATAL I EUROPEA. 

Tot han sigut retallades: de drets laborals, de salaris, de pensions, de presta-
cions als més necessitats, etc. I privatitzacions de serveis públics com la sani-
tat, l'educació i l'ajuda a la dependència. I pujades d'impostos, pujades en els 
preus dels aliments i dels serveis més bàsics (aigua, electricitat…). És innegable 
el paper d'Europa i de les polítiques de dreta de la Sra. Merkel. Per això, des de 
Compromís us oferim la nostra visió del que ha ocorregut i així us ho expliquem.

ESPECIAL DOS TERÇOS DE LA LEGISLATURA
Des de les eleccions de maig de 2011 hem viscut 
els pitjors moments d'aquesta crisi-estafa.

QUE BÉ M'HO PASSE 
“RETALLANT” AMB UN DITET!
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Des que va començar la le-
gislatura al juny de 2011 i 
vaig entrar com a portaveu de 
Compromís per Vilamarxant 
hem treballat sempre en po-
sitiu i per a tota la població: 
sent el grup que més mocions 
ha elevat al Ple, fent propos-
tes als pressupostos que han 
sigut ignorades pel PP, fent 
aportacions a les propostes 
de l'equip de govern, etc. i de-
nunciant la mala gestió i les 
promeses incomplides del 
tàndem Betoret-Ros amb la 
intenció reconduir una forma 
de governar que considerem 
molt millorable.
En aquest butlletí resumim 
aquests 30 mesos de legis-
latura amb la intenció que els 
nostres veïns coneguen mol-
tes de les coses que oculta 
interessadament el PP local, 
tant de la seua nefasta ges-
tió econòmica (veure columna 
¿Superávit y deuda?) com de 
la seua forma d'actuar molt 
poc democràtica (veure la res-
ta del butlletí).
El llegat de Betoret: Pregun-
tes sense resposta.
Després de quasi 15 anys 
d'aquest senyor en l'alcal-
dia, què ha sigut dels projec-
tes emblemàtics que anaven 
a posar a Vilamarxant en el 
mapa?
Recordeu el Projecte del Cas-

tell que anava a recuperar 50 
m de muralla àrab i els dos 
terços de torre que ara ocupen 
alguns habitatges? Algú ho ha 
vist?
Quan arribarà el metro, que 
Betoret va prometre en les 
campanyes electorals de 2003 
i 2007, i per al qual va cons-
truir l'accés just abans de les 
eleccions de 2011? Doncs no 
ho sabem. El que sí que sa-
bem és que en Les Corts Va-
lencianes Betoret sempre ha 
votat en contra que totes les 
mocions i esmenes als pres-
supostos que demanaven que 
es destinara diners per a l'ar-
ribada del metro al poble, A 
més al poble li costa 95.000 € 
a l'any tindre un servei mínim 
d'autobús que no para en cap 
municipi proper, municipis als 
quals tampoc es pot accedir 
de forma segura amb bicicleta 
doncs no hi ha xarxa de carrils 
bici.
Al mateix temps en 15 anys 
quasi no han millorat els ac-
cessos al poble. Què va ser de 
la circumval·lació tan neces-

sària? On està la connexió de 
la CV-50 entre Benaguasil i 
Xest?
Un poble mal comunicat no 
pot prosperar… i així ens va.
Creiem que aquest alcalde ha 
acabat el seu cicle en aquest 
poble. Ja ha demostrat que 
promet molt i compleix poc, 
que usa l'ajuntament per a 
afavorir als de sempre i per a 
menysprear als més desfavo-
rits, com amb els “35 llocs de 
treball” (1 mes a mitja jorna-
da!!) que són un insult a aquei-
xos 1.200 aturats que tenim a 
Vilamarxant. I ens preguntem: 
Què hi ha de la “acceleradora 
d'empreses Start-up dirigida 
a l'impuls del turisme soste-
nible”? On està l'oficina de su-
port al Cooperativisme que per 
unanimitat del Ple  va aprovar 
la seua creació? I aqueix Parc 
tecnològic innovador i soste-
nible sense parangó en el món 
mundial? Per què Betoret va 
tancar l'Agencia d'Ocupació i 
Desemvolupament Local?
A que tenim un alcalde que no 
ens ho mereixem? •

L'OPINIÓ DEL PORTAVEU

Compromís proposa... i altres posposen ¿Superávit y 
deuda? 
   Después de haber aprobado 
en 2008 unos presupuestos ir-
reales de 7 millones de euros 
“engordados” en un millón de 
euros -lo que advertimos en 
Pleno desde Compromís- se 
prorrogaron a 2009 y 2010. El 
resultado: 3 millones de deuda 
entre 2008 y 2010 en un millón 
de euros, a millón por año. 
    Las liquidaciones presupues-
tarias de 2011 y 2012, según el 
tándem Betoret-Ros y como se 
ha publicado en SU PPeriódico,  
han sido satisfactorias con un 
superávit de casi 1,8 millones 
de euros entre ambas. Lo que 
oculta el tándem es que para 
conseguir esos resultados a fi-
nal de 2012:
   1º Para 2011 y 2012 crearon 
presupuestos ficticios y en-
gordados, de forma que des-
pués pudieran decir que hubo 
superávit. En ambos casos se 
aprobaron con más de medio 
año transcurrido, por lo que re-
sulta incomprensible no poder 
ajustar el presupuesto a lo que 
ya se había gastado hasta julio 
o agosto y a lo que se iba a gas-
tar a cuatro meses vista. 
   2º Estos dos años el tándem 
Betoret-Ros ha subido consi-
derablemente los impuestos, 
ha suprimido la Agencia de De-
sarrollo Local y ha despedido 
de forma arbitraria a 5 perso-
nas. 
   Y 3º, lo que también oculta 
intencionadamente el tándem 
Betoret-Ros , es que a final de 
2012 había una deuda viva de 
2,5 millones de euros, justo lo 
que ha habido que pedir en 2 
préstamos ICO en estos años 
para pagar unas 1.500 facturas 
del fondo del cajón. 
    Hablar de superávit y ocultar 
todo lo demás pone de relieve 
el carácter manipulador y de-
sinformador de estos que nos 
desgobiernan. Y nuestra obli-
gación es controlar su gestión, 
informar de lo que ocurre y pro-
poner mejoras. Así lo hacemos 
y así seguiremos •

11.06.2011 Els portaveus de l'oposició van mostrar públicament el 
compromís de defensa del valencià. Moment en què la regidora is-
quent de Compromís per Vilamarxant, Pura Martínez, dóna lectura 
al manifest de suport a la nostra llengua.

Juan Ponce
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RESUM DELS PRIMERS DOS ANYS I MIG

    Superats els 30 mesos de legis-
latura i solament a 15 de noves 
eleccions municipals i autonò-
miques és un bon moment per a 
avaluar amb perspectiva què ha 
oferit i què pot oferir aquesta le-
gislatura 2011 - 2015.
    En aquest perí-
ode les retallades 
han arribat sense 
pal·liatius a Vila-
marxant. El mal-
baratament econò-
mic dut a terme pel 
govern local (Be-
toret-Ros) i també 
per l'autonòmic de 
Camps-Fabra, en els últims anys 
hem de pagar-lo patint, a més, 
els abusos de poder que el PP in-
tegra com a “marca de la casa”.
    És lògic pensar que si tots els 
veïns conegueren el comporta-
ment de l'equip de govern de por-
tes endins exigirien millores. La 
gent no és ximple però la trans-
parència brilla per la seua absèn-
cia. Durant els 25 plens celebrats 
hem desenvolupat un intens tre-
ball fent propostes i controlant 
a l'equip de govern. Hem sigut el 
grup municipal que més moci-
ons ha presentat, 31, però l'acció 
de govern ha sigut tan millorable 
que el treball de control també ha 
sigut molt intens. Amb el desig de 
fer un poc més propera l'activitat 
política local hem elaborat el se-
güent resum:
22 de maig de 2011: Eleccions 
municipals. Compromís és la re-
velació i es consolida com a 3a 
força política del País Valencià. 
A Vilamarxant continuem sent la 
3a força tot i presentar-se 5 llis-
tes a més del PP.
L’11 de juny es constitueix l’Ajun-
tament  amb els tres grups que 
n’obtenen representació: PP, 
PSOE, Compromís. El nostre por-
taveu serà Juan Ponce, que tam-
bé fou elegit diputat en les Corts 

Valencianes.
L'11 de juliol es convoca un Ple 
extraordinari on l’alcalde inicia 
un seguit de fraus:
    Primer nomena tinent d’alcal-
de al número 3 saltant-se l'ordre 
presentat a les eleccions,  la qual 

cosa és un engany 
als electors,  i li de-
lega la major part 
de les competèn-
cies: Vilamarxant 
serà governat per 
Alberto Ros, al qual 
no va fer falta pre-
sentar-se com a 
cap de llista, per 

ser l'alcalde de fet
    En segon lloc i malgrat la pre-
cària situació econòmica, manté 
quasi els mateixos alliberats (de 
3 a 2'75) i les mateixes assignaci-
ons econòmiques a tots els seus 
regidors no alliberats (708,70 € 
mensuals) i personal de confian-
ça, (xicoteta reducció de jornada 
del 100 al 85%), però mantenen 
sense ajudes als grups munici-
pals. En ressum retalls per a tots 
excepte per a ells.
    En tercer lloc i més greu encara: 
l’alcalde confessa en el Ple que 

ha estat cobrant irregularment 
durant 4 anys a sou de l’Ajunta-
ment  i tenint, alhora, nòmina a 
les Corts Valencianes. Afirma que 
solament podrà seguir cobrant 
assistències a plens i comissi-
ons, la qual cosa suposaria rebai-
xar a la meitat els 
seus ingressos. Li 
va faltar temps per 
inventar-se dues 
comissions (coor-
dinació de regido-
ries i seguiment i 
millora de barris) 
que es reuniran 
setmanalment i per l’assistència 
a les quals l’alcalde cobrarà 300 
€ setmanals. Si  allò anterior era 
irregular, açò d’ara és immoral. 
29 de juliol de 2011: Ple ordinari 
sobre retalls, l’hora de la veritat:
   S’aprova el pressupost de 
2011, de 8.210.777 euros amb 
7 mesos de retard i després de 
dos anys d’incomplir l’obligació 
de l’equip de govern d’elaborar 
els pressupostos.  Atès els deu-
tes de  l’Ajuntament  comencen 
les retallades brutals, s’elimi-
nen quatre llocs de tècnics però 
el més greu és la desaparició de 

l’Agència de Desenvolupament 
Local.  Eixe flamant departa-
ment, que anava a contribuir a la 
modernització de l’Ajuntament  i 
millorar l’ocupació laboral al mu-
nicipi, ara sobra. 
   S’aprova el Pla Econòmic-Fi-

nancer de Reequi-
libri  2011-2013. 
Aquest pla és el 
resultat del nivell 
d ’e n d e u t a m e n t 
fruit del  malbara-
tament dels dar-
rers tres anys:  en 
el període 2006-

2009, mentre els  ingressos cor-
rents augmentaren un 1.6%, les 
despeses ho feren un 25.3%. Les 
despeses de personal van pujar 
un milió d'euros del 2006 al 2009, 
és a dir un 46%, destacant els 
alts càrrecs (un 103%) i personal  
eventual (un 120%). 
     Fem fill predilecte a Raúl Albiol.
19 de setembre 2011: Ple ex-
traordinari: Ros dimissió!!
   Es presenta la liquidació de 
2010 amb un resultat negatiu de 
114.000 €. Es confirma un dèfi-
cit acumulat de quasi 2 milions 
d'euros.

2011: any d'eleccions
A l'Ajuntament de Vilamarxant es destapen les vergonyes: 
el malbaratament dels últims anys obliga a l'elaboració d'un Pla 
de Reequilibri financer 2011–2013 i a demanar un préstec per a 
pagar les factures del fons del calaix a empreses i autònoms

• L'alcalde confessa 
en el Ple que ha 

estat cobrant 
"irregularment" 

durant 4 anys a sou 
de l’Ajuntament  i les 
Corts Valencianes •

• L'alcalde s'inventa 
dues comissions 
per poder seguir  

cobrant  el mateix 
de l'Ajuntament 
i de les Corts  •  

A les eleccions de maig 2011 Compromís es la revelació i es consolida com a tercera força política a 
Vilamarxant i a les Corts Valencianes.  A la imatge, el Grup Parlamentari Compromís al complet en la 
primera roda de premsa. D'esquerra a dreta: Juan Ponce, Josep Maria Pañella, Enric Morera, Mònica 
Oltra, Mireia Mollà i Fran Ferri.
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    Es desestimen les nostres al-
legacions al pressupost 2011, en 
les quals proposàvem  mantenir 
a la tècnic auxiliar de l’Agència de 
Desenvolupament Local, atesa 
la seua vàlua i experiència, i eli-
minar dos regidors alliberats i el 
personal de confiança. 
    També proposàvem redistribuir 
les ajudes a les AMPA donat que, 
en proporció, els centres públics 
reben la meitat que el centre pri-
vat. 
    I per concloure demanem la di-
missió del Regidor d'Hisenda (A. 
Ros) per la evident nefasta gestió 
econòmica. El PP reacciona in-
sultant el nostre portaveu.
19 de setembre de 2011: La 
premsa desta-
pa les vergo-
nyes del PP de 
Vilamarxant:
Levante EMV 
publica una 
informació ine-
xacta en la for-
ma, però cor-
recta en el fons 
sobre l’aprova-
ció “in extre-
mis” per part de 
l’A j u n t a m e n t  
de Vilamarxant 
dels Comptes Generals de 2001 
a 2009 per poder seguir rebent 
el que ens correspon dels tributs 

de l’Estat. Com a resposta, l’al-
calde a l’ombra (Ros) obliga eixe 
mateix dia a l’interventor a ela-
borar un llistat on 
es mostra que les 
liquidacions dels 
pressupostos de 
2001 a 2009 s’han 
realitzat sempre 
amb molts mesos 
de retard, la qual 
cosa es reparteix 
a l’aparador de 
l’Ajuntament  i es 
penja al web muni-
cipal. Visca la transparència.
19 de setembre de 2011:  L’au-
toritarisme del PP:  expulsen el 
nostre portaveu del despatx de 

l’ i n t e r v e n t o r 
un minut des-
prés d’entrar.  
Necessitàvem 
a c l a r i m e n t s 
per al Ple del 
dia 30 que no 
vam obtenir. 
Vam sol·licitar 
per escrit reu-
nions amb els 
senyors inter-
ventor i secre-
tari. Les reu-
nions ens són 

denegades.
30 de setembre de 2011: Ple 
ordinari: es dóna compte de la 

gestió recaptatòria de 2010 i 
s’aproven els Comptes Generals 
2001-2009.

15 de novembre 
de 2011: Ple extra-
ordinari i urgent:  
préstecs i pujada 
d’impostos per ta-
par forats. Petició 
d'un  préstec ICO 
de 305.000 € per 
a la cancel·lació 
de només una part 
dels deutes cor-
responents a 2007 

fins a abril 2010 amb empreses 
i autònoms. Aquests 305.000 
€ suposen uns interessos de 
40.000 €, quantitat que hem de 
pagar entre tots per la mala ges-
tió econòmica i que  equival al 
sou de dos treballadors durant 
un any. 
    També s'aprova un important 
augment del 30% de l'Impost de 
Vehicles de Tracció Mecànica i 
del 13% de l'Impost de Béns Im-
mobles.
25 de novembre de 2011: Ple or-
dinari: desapareix l’Agència de 
Desenvolupament Local.
Presentem 6 mocions: 4 sobre in-
formació per a col·locar en diver-
sos llocs de les Rodanes per evi-
tar conflictes entre passejants, 
ciclistes i caçadors.  D’aquestes 
4 mocions foren aprovades tres. 
Amb una altra moció demanà-
vem que es mantinguera al tèc-
nic de desenvolupament local.
    Amb la darrera moció presen-
tada volíem frenar la reforma 
de la Constitució Espanyola que 
ha valgut per prioritzar el rescat 
dels bancs per davant dels ciu-
tadans. Aquestes dues últimes 
mocions van ser desestimades.
27 de gener de 2012: Ple ordinari:  
s’obliden les promeses electo-
rals.
    En precs i preguntes es posa 
de manifest la constant pujada 
de la taxa de la recollida de fem, 
l'absència d'un pla d'evacuació i 
emergència en el nou col·legi de 
la Pea, i els retards en les obres 
d'accés a l’anunciat futur metro 
que, hui dia, estan sense acabar 
igual que l'obertura de la Casa de 
la Joventut inaugurada en cam-
panya electoral.
21 de febrer de 2012: Ple extra-
ordinari: el PP ratifica les reta-
llades. Per la retirada del decret 

• Demanem la 
dimissió d'Alberto 

Ros Regidor 
d'Hisenda per la 
evident nefasta 

gestió econòmica, 
amb un dèficit de 2 

milions d'euros • 

Amics, amigues: estem en la 
quarta legislatura de govern 
del PP encapçalada pel senyor 
Betoret.
A mesura que han passat els 
mandats s'ha vist un notable 
increment de personal que 
treballa a l'Ajuntament. Hem 
vist com han despatxat i han 
destruït places de persones 
altament qualificades i que 
van entrar opositant al lloc de 
treball. Gent que no agrada-
va, que no pensava com "ells" 
i que va ser substituïda per 
gent de la seua confiança.
Ho dic més que res perquè la 
gent parla al carrer i ja són 
quatre legislatures parlant 
del mateix. Es veu clarament 
quan alguna persona visita la 
Casa del Poble i els primers 
comentaris  a la tertúlia són 
"però, quanta gent treballa en 
este Ajuntament?" De seguida 
està el debat obert, i més ara 
quan els temps d'austeritat 
demanen prudència amb les 
despeses. 
Segur que si es plantejaren 
fer les oposicions amb trans-
parència hi hauria més efec-
tivitat i menys despeses en 
personal, més encara quan la 
tecnologia que utilitzen per 
treballar és avançada.
Senyors alcaldes, sí, han llegit 
bé, en plural: ja està bé de tan-
ta tonteria. Vostès poden pen-
sar que la gent que no els vota 
són uns ignorants i ho poden 
pensar, estan en el seu dret, 
però sàpiguen que cap ciuta-
dà de Vilamarxant es xupla el 
dit. Si vostès són polítics, es-
tan per servir-nos. Però a tots, 
no solament a uns quants com 
és el seu costum.

JOSE MIGUEL GARRIDO

• L'any 2011acaba amb la 
pujada del 30% de l'Impost 

a Vehicles, la pujada del 
13% de l'Impost a Béns 
Immobles (IBI), i amb la 

petició del primer préstec 
ICO de 305.000 euros que 

suposarà pagar 40.000 
euros d'interessos. Tot per 
a començar a tapar forats• 

El portaveu del PP a l'Ajuntament evidencia el seu tarannà anti-
democràtic insultant via mòbil.

L’OPINIÓ DE

L'Ajuntament a debat
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del govern d'Alberto Fabra que 
aprova les retallades en sanitat, 
educació, benestar social…, ad-
dicionals als ja retallats pressu-
postos de 2012 que s'acabaven 
d'aprovar en les Corts Valenci-
anes. Retallades sobre retalla-
des.  El PP vota en contra i queda 
desestimada la moció. Així com-
pleixen les seues promeses elec-
torals!!
30 de març de 2012: Ple ordinari: 
el PP ratifica la segona reforma 
laboral i l’aberració urbanística 
de Monte Horquera Golf. Entre 
altres temes s'aproven per una-
nimitat les mocions de sol·licitud 
de declaració de municipi turís-
tic, de suport a la dona i contra la 
violència de gènere i de suport a 
l'agricultura valenciana, contra 
l'acord de la Unió Europea i el 
Marroc.
    El PP s'oposa a una moció con-
tra el nou decret de retallades de 
Rajoy. 
   Hem de recordar que aquesta 
2ª reforma laboral s’afegeix a la 
1ª de maig de 2010 del PSOE i 
que ambdues reformes laborals 
suposen els majors atacs als 
drets laborals conquerits durant 
els últims 30 anys.
    També es va aprovar la norma-
tiva del Paratge Natural Munici-
pal de les Rodanes amb la nostra 
abstenció, ja que arriba amb 8 
anys de retard i s'ignora la nor-
mativa consensuada en 2004. 
Aquesta normativa imposada pel 
PP permet aberracions urbanís-

tiques com el PAI de Monte Hor-
quera Golf.
11 de maig de 2012: Ple extraor-
dinari i urgent: ix la resta de les 
factures del fons del calaix i ens 
hipotequen durant 10 anys.
   Petició del segon préstec  ICO 
de 2,2 milions d'euros per a pa-
gar 1.197 factures a proveïdors, 
el que a priori suposarà 850.000 
€ en interessos, és a dir, en els 
pròxims 10 anys els vilamarxan-
ters haurem de pagar més de 3 
milions d'euros pels malbara-
taments de 2008 a 2010, la qual 
cosa sumada a la baixada d'in-
gressos locals, autonòmics i es-
tatals, suposarà una dècada de 
fortes restriccions i tot açò grà-
cies a la gestió econòmica de la 
parella Ros-Betoret.  És per això 
que demanem la dimissió de Ros 
com a regidor d'Hisenda i criti-
quem que l'alcalde 
que el mantinga en 
el seu lloc.
25 de maig de 
2012: Ple ordina-
ri:  el PP continua 
apostant per la 
bombolla urba-
nística a Vilamar-
xant.
    El PP proposa i 
aprova en solita-
ri noves pujades 
de preus públics 
municipals, com 
els de serveis de 
gimnàstica per a 
adults, la utilitza-

ció de les instal·lacions esporti-
ves o la realització d'activitats i 
campionats esportius.  
   Compromís  per Vilamarxant 
s'oposa i votarà en contra de 
qualsevol moció que propose 
una  pujada de taxes, preus pú-
blics, etc., ja que aquestes pu-
jades obeeixen a la necessitat 
d'ingressar més per a pagar els 
deutes d'exercicis anteriors.
   El PP s'oposa en solitari a la 
moció de Compromís  per Vila-
marxant per a l'elaboració de no-
ves alternatives davant el futur 
Pla General de Vilamarxant, un 
pla que porta més de 10 anys en-
cetat però aturat. Aquest pla ja 
era absurd en l'època del boom 
immobiliari i hui no té cap sentit 
més que per a consolidar l'espe-
culació urbanística i les requali-
ficacions de terrenys rústics que 

El Pla de Horquera des del molló amb el terme de Xest. A l'esquerra es veu Monte Horquera i la Rodana Gran. Betoret pretén que quasi tot 
el terreny que veiem fins a les Rodanes, més de 2 milions de m², siga urbanitzat amb 4.107 habitatges, camp de golf, hotel de luxe.

Foto de la "urbanització sense urbanitzar" la Rodana, des de l'heliport de la 
Rodana Gran. Aquests centenars d'habitatges no disposen dels serveis més bà-
sics: aigua potable, clavegueram, vials i il·luminació adequats, etc., igual que 
altres 3.000 distribuïts per tot el terme. L'equip del PP no ha fet res per solu-
cionar-ho en quinze anys, el mateix que en altres zones com les Plantaes, la 
Pedrera, Racó de Zamora, Llom del Cerveret, Santa Teresa, Xuxeve, etc.

2012: És l'hora de la veritat
El PP trau del fons del calaix 1.197 factures de proveïdors i ha de 
demanar un segon préstec ICO per 2.185.000 euros

només beneficien als especula-
dors. La resta de població pre-
sent i futura resulta clarament 
perjudicada. De fet, el Pla Gene-
ral urbà que proposa el PP sig-
nifica la construcció de 10.000 
nous habitatges sobre terrenys 
en l'actualitat rústics, sent que 
encara es poden construir uns 
1.000 habitatges en sòls que són 
urbanitzables des de fa 25 anys. 
A més, no soluciona cap dels 
problemes de les 4.000 vivendes 
construïdes en l'extraradi que 
no disposen dels serveis bàsics: 
aigua potable, enllumenat pú-
blic, accessos adequats, clave-
gueram i aigües residuals, etc.  
Les alternatives que Compromís 
considera realistes i que pro-
posa són: prioritzar solucions a 
aquests  4.000 habitatges sense 
serveis bàsics, prioritzar la pro-
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tecció i conservació dels espais 
naturals que el PP amenaça i 
proposar l’estudi de creixements 
urbanístics entre 0 i 2.500 habi-
tatges per als prò-
xims 30 anys. 
    Denunciem el 
greuge comparatiu 
que podia suposar 
el tancament del 
bar de Monte Hor-
quera.
    Denunciem l'es-
tat del solar que 
està entre l'Ins-
titut i el Col·legi 
Horta Major, fruit 
de les errades en 
les expropiacions. 
Caldrà indemnit-
zar els propietaris 
i evitar que el solar, 
que havia de ser una zona verda, 
continue sent un fanguer quan 
plou i un solar polsegós la resta 
dels dies, utilitzat com aparca-
ment.
28 de maig de 2012: Manipulació 
del PP: l'equip de govern utilitza 
el lloc web de l'Ajuntament   per 
atacar al nostre portaveu i in-
tentar desmentir el que és obvi: 
que l'Ajuntament   està intervin-
gut perquè té limitades les seues 
competències quant a previsió 
de despeses. Va haver de fer un 
Pla de Reequilibri 2011-2013 
per a poder continuar rebent les 
aportacions econòmiques es-
tatals i ha d’enviar informes tri-
mestrals que asseguren el com-
pliment d'aquest pla.
5 de juny de 2012: Registrem en 
l'Ajuntament   un escrit exigint la 
retirada d'aquest comunicat que 
atacava el nostre portaveu, o si 
escau, incloent-hi el nostre es-
crit de resposta en el lloc web, al-
legant el nostre dret a rèplica en 
les mateixes condicions i idèntic 
lloc. L'equip de govern va ignorar 
la nostra petició evidenciant el 
seu tarannà antidemocràtic en 
utilitzar mitjans municipals per 
al seu ús particular, com ve fent 
amb el butlletí municipal des de 
sempre. 
   Enfront de la nostra obliga-
ció de fer propostes i fiscalitzar 
l'acció de govern, el PP utilitza 
els mitjans pagats per tots per a 
insultar, manipular i desinformar, 
tal com reflectíem en el nostre 
escrit.

12 de juny de 2012: Ple extraordi-
nari: una requalificació a la mida 
d’un ex alcalde del PP.
    Es convoca per a la requalifi-

cació del solar de 
darrere de la gaso-
linera de la carre-
tera de Llíria de sòl 
rústic a urbà, per la 
presumpta cons-
trucció d'un super-
mercat. 
    Compromís es va 
abstenir per tenir 
seriosos dubtes 
sobre la repercus-
sió en el 
comerç 
local i 
s o b r e 
les pos-
s i b l e s 

cessions futures del 
promotor al municipi 
(obligades per llei). Al 
cap i a la fi es tractava 
d'una requalificació a 
mida per a un ex alcal-
de del PP.
29 de juny de 2012: Ple extraordi-
nari i urgent per a donar comptes 
de la recaptació de 2011, que va 

ser menor del que s'esperava, i 
per donar informació del primer 
trimestre de 2012 sobre el com-
pliment de la Llei de Morositat 
que només es va complir parcial-
ment.

27 de juliol de 2012, Ple ordinari:  
el "rulo" del PP no descansa. 
    S'aprova provisionalment amb 
10 mesos de retard el pressu-
post i plantilla per a 2012 que 
ascendeix a 6.993.412 euros .
    El pressupost està unflat, amb 
un acomiadament injustificat i 
ignora les propostes de l'oposi-
ció. 
     Es dóna compte de la liquidació 
del pressupost de 2011 amb dèfi-
cit d'1.624.000 euros. 
   El PP rebutja la nostra proposta 
de que en el lloc web de l'Ajun-
tament   s'inclogueren i foren fà-
cilment localitzables les dades 

de contacte de totes 
les associacions del 
poble, al·legant que 
aquest llistat ja exis-
tia. La seua al·legació 
és falsa, ja que sola-
ment cal entrar en el 
web de l'Ajuntament   
per veure que només 
hi ha unes poques 
dades d'una desena 

d'associacions locals.
   S'aproven dues mocions del 
PP amb el suport de Compromís, 
d'adhesió al cooperativisme i de 

finançament de les administraci-
ons locals. 
  S'aprova per unanimitat una 
moció de Compromís de protec-
ció d'espècies valuoses de flora 
en treballs forestals i de camins.

• El Pla General urbà 
que proposa el PP 

és un desgavell que 
significa la construcció 

de 10.000 nous 
habitatges sobre 

terrenys ara rústics, 
sent que encara es 

poden construir uns 
1.000 habitatges 
en sòls que són 

urbanitzables des 
de fa 25 anys • 

• Denunciem la 
manipulació del 
PP en la web de 

l'ajuntament. 
Betoret segueix 

amb la prohibició 
de la gravació 

dels plens• 
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YOLANDA RODRíGUEZ

Tengo mucha suerte, vivo 
en Vilamarxant, un pueblo 
que tiene río  y montaña (el 
Parque Natural del Turia).
Me gusta correr y tenemos 
un club de atletismo es-
pectacular, muy familiar 
donde cada miembro es 
tu rival y tu amigo. Y como 
club sabedor del privilegio 
que es el entorno donde 
vivimos, lo aprovecha ha-
ciendo entrenamientos por 
el río y por las cinco Roda-
nas: Rodana Gran, del Pic, 
Parda,  del Oro y Rodaneta 
Blanca.
El Paraje Natural Municipal 
de Les Rodanes es el mejor 
campo de entrenamiento, 
es un espacio natural pro-
tegido donde correr es un 
lujo de sensaciones. Don-
de da igual el día en el que 
salgas te encuentras a al-
guien paseando, yendo en 
bicicleta, a caballo... donde 
viene gente de todas par-
tes, porque está muy cer-
ca de Valencia.  Cuando te 
adentras en Les Rodanes 
es como si estuvieras en 
otra comarca más al inte-
rior, en otro mundo donde 
el ruido, las casas, los co-
ches... desaparecen y se 
respira aire puro, libertad, 
paz.
Soy una persona muy afor-
tunada, vivo en Vilamar-
xant. 

L’OPINIÓ DE

Foto del solar junt a l'Institut i el CEIP Horta Major fruit de les er-
rades en les expropiacions. Caldrà indemnitzar els propietaris i 
evitar que el solar, que havia de ser una zona verda, continue sent 
un fanguer quan plou i un solar polsegós.

Correr en Vilamarxant
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Primers d'agost de 2012, més 
manipulació: Compromís pre-
senta per registre d'entrada en 
l'Ajuntament   una queixa perquè 
en el lloc web s'indica que s'han 
aprovat els pressupostos, quan 
la veritat era que encara estaven 
en període d'exposició pública. 
És una altra tàctica de l'equip 
de govern per a impedir la parti-

cipació pública i desinformar als 
veïns. 
28 d'agost de 2012: Ple extra-
ordinari i urgent: la democràcia 
segrestada. Ves-
pra de les festes 
majors del poble. 
Es convoca Ple ex-
traordinari urgent 
amb unes hores 
d'antelació, de 
manera que el PP 
aconsegueix el seu 
objectiu de privar 
al poble del debat 
més important de 
l'any: l'aprovació definitiva dels 
pressupostos, després de la de-
sestimació de les al·legacions 
presentades per Compromís, pel 

treballador encarregat d'instal·-
lacions esportives acomiadat i 
per un altre veí. 
    Aquest ple NO era tècnicament 
extraordinari perquè el pressu-
post portava 8 mesos de retard 
i ben bé podia esperar uns dies 
més. Tampoc podia considerar-
se urgent pels mateixos motius.
   El portaveu del PP, J. A. Ros, 

aprofita l'absència del nostre 
portaveu per calumniar-li. És el 
seu estil.
28 de setembre de 2012: Ple or-

dinari.
    Entre altres 
acords el PP apro-
va una pujada del 
16% del nou con-
tracte del servei 
públic del fem, 
s'actualitzen a l'al-
ça els preus dels 
serveis municipals 
del cementeri, que 
ara hauran de pa-

gar molts veïns pel deficient man-
teniment dels nínxols més antics. 
S'aprova una moció de Compro-
mís per a instar a les companyies 

elèctriques a col·locar mesures 
de protecció per a les aus i se'ns 
rebutja una altra moció perquè el 
Fòrum de l'Agenda 21 supervise 
noves actuacions en el mitjà na-
tural. 
30 de novembre de 2012: Ple 
ordinari.  S’aprova una moció de 
Compromís per a l’arribada del 
metro a Vilamarxant. El ple co-

mença amb mitja hora de retard 
perquè un veí intentà gravar 
l'acte i l'alcalde ho va impedir 
ordenant el seu desallotjament 
a la Policia Local. 
L'alcalde impedeix 
també opinar so-
bre aquest tema a 
l'oposició, encara  
que el nostre por-
taveu ho intenta 
en diverses ocasi-
ons. Quan es de-
bat el primer punt, 
el nostre portaveu 
mostra la seua queixa per l'acti-
tud antidemocràtica de l'alcalde. 
   S'aprova la imposició d'una 
nova taxa per l'ús de locals i edi-

ficis públics. 
    S’aprova el pla de subvencions 
culturals, esportives i educatives 
per a 2012. C o m p r o m í s 
aplaudeix el repartiment a les 
AMPA segons el nombre d'alum-
nes, que és el que vam proposar 
l'any anterior encara que ells no 
ho van acceptar. Votem en contra 
perquè la resta de les ajudes no 
estan repartides amb criteris ob-
jectius. 
    S'aproven per unanimitat dues 
mocions del PP de suport  a re-
gants i contra la violència de gè-
nere. 
    S'aprova per unanimitat una 
moció de Compromís perquè en 
els pressupostos de 2013 la Ge-
neralitat destine 500.000 € al 
projecte del metro Riba-roja de 
Túria/Vilamarxant.
   El PP rebutja 4 mocions del 
PSOE, aquestes són sobre el pa-
gament del deute de la Genera-
litat a les farmàcies i als Ajunta-
ments, sobre la “creació d'un fons 
d'ajuda contra la pobresa per a 
les famílies” i contra la violència 
de gènere.
21 de desembre de 2012: Ple ex-
traordinari i urgent convocat per 
donar informació del tercer tri-
mestre de 2012 sobre el compli-
ment de la Llei de Morositat que 
novament es va complir parcial-
ment i que cal informar i enviar a 
l'Estat trimestralment. 
    Per a culminar un any de des-
propòsits. el PP aprova en soli-
tari l'eliminació de la paga extra 
dels funcionaris.
25 de gener de 2013: Ple ordinari. 
El portaveu de Compromís dema-
na al del PP que retire els insults 

i calúmnies del 
Ple d'agost, aquell 
que no era ni ex-
traordinari ni ur-
gent, però aquest 
es nega després 
de la qual cosa 
reiterem la nostra 
queixa. 
    El més significa-

tiu d’aquest  ple va ser l'aprova-
ció de la liquidació del Pla Par-
cial de la Llomaina, la qual cosa 
es produeix amb més de 10 anys 
de retard. En el ple vam felicitar 

Foto de la multitudinària manifestació celebrada a Riba-roja de Túria exigint l'arribada del metro a 
aquesta localitat, en la qual també va haver-hi una representació de veïns de Vilamarxant. Des de la 
Plataforma Ciutadana Metro a Riba-roja de Túria Ja!, van sol·licitar unir forces a diversos col·lectius 
de Vilamarxant doncs el seu objectiu, i el de Compromís, és que el metro arribe també a Vilamarxant i 
a Llíria vertebrant així la comarca de Camp de Túria.

• Entre  2011 i  2012 
es produeixen cinc 

acomiadaments 
injustificats per a 
retallar despeses 

però es mantenen les 
assignacions per a 

l'alcalde i els regidors • 

• Compromís aplaudeix 
el repartiment a les 

aMPa segons el nombre 
d'alumnes, que és el 

que vam proposar l'any 
anterior però que llavors 

no ho van acceptar • 

El Grup Municipal Compromís ha elevat al Ple 31 mocions de les 
quals han estat aprovades 8 i solament s'ha complit 1
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a tots els veïns de la urbanitza-
ció la Llomaina per la finalització 
d'aquest procés. 
    Aquest va ser el primer ple que 
l'Ajuntament   gravà i penjà en el 
seu lloc web. Curiosament l'en-
registrament es talla quan s'ini-
cia el debat de precs i preguntes 
en el qual l'equip de govern no 
contesta a cap de les preguntes 
de l'oposició, comprometent-se 
a lliurar resposta per escrit en el 
següent ple. També és curiós que 
en el lloc web no s'indica que el 
ple estiga tallat. 
28 de març de 2013:  Compromís 
per Vilamarxant denuncia els 
continus abusos de poder del PP 
local evidents  de nou en el se-
güent ple ordinari.
    Es modifica l'ordenança fiscal 
del clavegueram i es puja la taxa 
en 8 euros/any per la inclusió 
d'un nou Pla d'Abocaments. 
    El PP aprova en solitari l'acord 
amb la Diputació per a un pla 
d'eficiència energètica en els 
edificis municipals; ens abste-
nim perquè tardarà almenys 12 
anys a amortitzar-se la inversió 
realitzada i perquè no 
s'ha donat cap tipus 
de participació a la po-
blació. A més els nous 
LEDS utilitzats en els 
fanals són d'una llum 
molt blanca que afecta 
negativament tant al 
descans de les perso-
nes com a la fauna del 
Parc Natural del Túria. 
El PP va ignorar els 
nostres advertiments 
sobre aquest tema.
    El PP també es nega a 
la inclusió de 4 mocions de Com-
promís per Vilamarxant en l'ordre 
del dia malgrat que van ser pre-
sentades amb 12 dies d'antelació 
al ple, quan la llei marca 10 dies.  
L'arbitrària i il·legal exclusió de 
les nostres mocions en aquest 
Ple mostra de nou l'autoritaris-
me de Betoret. Per si fóra poc, 
en acabar el ple, de nou l'alcalde 
ens obligà a plantejar els nostres 
precs i preguntes un darrere d'un 
altre, negant-se a contestar a 
tots ells fins al pròxim ple. A més, 
després que l'oposició plante-

jà les preguntes, ens van donar 
les 22 respostes del Ple anterior, 
però impedint-nos tornar a pre-
guntar. Per tant, les preguntes 
plantejades al gener les contes-
ten malament al març i caldrà 
tornar a preguntar en maig tot el 
que ja es va preguntar al gener, 
perquè, potser al juliol, ens con-
testen definitivament. Si no ho 
fan, cosa molt probable, caldria 
tornar a repreguntar en setembre 
per tindre la possibilitat que ens 
donen una resposta al novembre. 

No és cap broma ni cap 
exageració, ells funcio-
nen així de veritat! 
    En les respostes a les 
preguntes del ple de 
gener no se'ns va con-
testar: sobre aspectes 
no contemplats en el 
projecte del Valèn-
cia CF a Vilamarxant, 
ni sobre quan i on hi 
hauria cobertura de 
Wifi segons el conveni 
signat, ni sobre quan 
s'obrirà l'oficina de su-

port a les cooperatives. I no se'ns 
va permetre tornar a preguntar 
perquè l'alcalde va alçar la ses-
sió. Així entén la democràcia Be-
toret.
10 de maig de 2013: Ple extraor-
dinari per a l'aprovació dels pres-
supostos de 2013, aquesta vega-
da amb set mesos de retard quan 
allò normal eren uns deu, encara 
que el que cal  es que els pressu-
postos s'aproven abans de co-
mençar l'any al que van adreçats.
    Es presenta el pressupost de 
2013  de 7.029.244,50 € carac-

teritzat, com l'anterior, per les 
restriccions que ja es van execu-
tar en 2012. Això sí, es mantenen 
les assignacions per a l'alcalde i 
tots els regidors i s'incrementa el 
personal de confiança de dues a 
tres persones en entrar el tècnic 
de medi ambient contractat per 
l'alcalde en aquesta categoria. 
Enguany i els pròxims 10, conti-
nuarem pagant els préstecs i els 
interessos dels diners malgas-
tats de 2008 a 2010.
30 de maig de 2013: 
Ple ordinari. El PP 
passa el "rulo" de 
nou i rebutja 9 de les 
10 mocions de Com-
promís. Les mocions 
són sis noves i quatre 
presentades dins del 
termini i en la forma 
adient per al Ple an-
terior però que PP no 
va incloure perquè es 
van presentar a úl-
tima hora. És curiós 
també que qui sem-
pre convoca els plens 
i comissions l’últim 
dia que marca la nor-
mativa, encara que calga deba-
tre documents de centenars de 
pàgines, (com els pressupostos, 
compte general, liquidacions…) 
es queixe quan l'oposició actua 
de forma similar. Les nostres 4 
mocions censurades eren molt 
senzilles de valorar:
    Petició d'una moratòria imme-
diata dels deutes financers de 
la Generalitat i de l'Ajuntament 
i la realització d'auditories amb 
control ciutadà per a determi-

nar el deute il·legítim. Proposem 
també la renegociació del deute 
legítim. Amb ambdues mesures 
existirien recursos per als serveis 
bàsics que s'estan retallant i els 
ciutadans no pagarien el deute il-
legítim generat per la mala gestió 
dels governs del PP. Rebutjada.
    La moció sol·licitant un espai 
informatiu per als grups munici-
pals en l'Ajuntament, rebutjada.
    Moció per l'ús dels panells de 
propaganda electoral per a la 

col·locació de cartells 
amb convocatòries 
públiques diverses. 
Va ser rebutjada.
    Sí fou acceptada la 
nostra sol·licitud d'un 
estudi per a la realit-
zació d'un accés per 
als vianants des del 
nucli urbà al polígon 
de l’Argilagar del Ru-
llo. El problema és 
que vuit mesos més 
tard no sabem res 
de l'informe acordat. 
Aprovar una moció 
per a no complir-la!
    A més, proposàvem 

en altra moció que les preguntes 
fetes en el ple es contesten per 
l'equip de govern en aqueix mo-
ment i, si es responen per escrit, 
que siga al principi del següent 
ple al qual es van realitzar, per 
impedir el que s'indicava al final 
de l'anterior ple. La proposta va 
ser rebutjada.
    Féiem també una proposta 
per mantenir la Unitat de Pre-
venció de conductes addictives 
de la mancomunitat.  Es redueix 

El 2013 per fi es va aprovar la liquidació del Pla Parcial de la urbanització la Llomaina amb més de 10 
anys de retard. Des d'ací felicitem a tots els veïns i veïnes per la finalització d'aquest procés.

• En 2013 
comencen les 

gravacions 
dels plens i el 
PP s'esforça 

a mostrar 
una imatge 

més correcta 
encara que 
se'ls veu el 

llautó • 
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Què ha passat en 2013
Més retallades, més pujades d'impostos i menys democràcia

• Compromís 
també va fer 

propostes 
d'estalvi i 

redistribució de 
la despesa per 

als pressupostos 
de 2012 i 2013 

cap de les quals 
va ser acceptada 
pel PP. Nosaltres 

seguirem 
proposant • 
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la jornada dels 10 treballadors 
dedicats a benestar social i 4 
d'ells renuncien a seguir al lloc 
de treball acceptant aquestes 
retallades. Les dues treballado-
res dedicades a conductes ad-
dictives van renunciar al seu lloc 
de treball i per tant van deixar de 
prestar aquest servei. Entre reta-
llades i renúncies la dedicació a 
benestar social es va reduir a la 
meitat malgrat la qual cosa el PP 
que governa la Mancomunitat no 
té previsió de realitzar noves con-
tractacions. La proposta va ser 
rebutjada.
   Vam proposar una moció per 

la defensa, aclariment i millora 
de les competències municipals 
en serveis socials. Ja que el més 
desitjable és que les administra-
cions més properes al ciutadà 
siguen les que presten serveis 
de proximitat com els socials, es 
proposa que es regulen aquestes 
competències i que els ajunta-
ments reben la dotació pressu-
postària per a realitzar-los amb 
qualitat. Moció rebutjada.
    Proposàrem també una moció 
de suport a la iniciativa ciutada-
na europea de dret humà a l'ai-
gua i al sanejament. És un dret 
reconegut com a tal per l'ONU 

en 2010 que es veu amenaçat 
per la tendència privatitzadora 
de la dreta europea. La iniciati-
va pretén arreplegar 2 milions 
de signatures a Europa i exigir a 
Brussel·les que es garantisquen 
uns drets als quals no tenen ac-
cés 1 milió d'europeus (aigua po-
table) i 8 milions (respecte al sa-
nejament).  Aquesta moció també 
és rebutjada.
    Igualment propo-
sàrem una moció per 
a reobrir les recer-
ques de l'accident de 
metro de 3 de juliol 
de 2006, el més greu 
d'Europa, la conse-
qüència del qual van 
ser 43 morts, 47 fe-
rits i 0 responsables. 
Proposem instar a les 
Corts Valencianes i a 
la fiscalia a reobrir les recerques 
arran de la multitud d'informaci-
ons aparegudes durant els últims 
anys en els mitjans de comunica-
ció, segons estan sol·licitant les 
víctimes a fi d'aclarir les respon-
sabilitats penals i polítiques, ja 
que el cas es va tancar en fals en 
ambdues instàncies davant l'ab-
sència de proves que van estar 
“presumptament” ocultades pels 
responsables. Moció rebutjada.
   Per últim vam proposar una 
moció per a millorar la seguretat 
al camp valencià. En la qual de-
manem major nombre d'efectius 
de la Guàrdia Civil, Policia Auto-
nòmica i els canvis en la norma-

• Durant 
aquesta 

legislatura 
Compromís ha 

sigut el grup 
municipal que 

més mocions ha 
elevat al Ple de 
l'Ajuntament • 

tiva que proposen els sindicats 
agraris. Veriueu-ho! Rebutjada. 
    Se'ns contesta per escrit a les 
preguntes plantejades dos me-
sos arrere:
   Respecte al Centre d'Inter-
pretació que l'ajuntament es va 
comprometre a realitzar en la 
Casa de Fusta del riu, en apro-

var en 2009 i per una-
nimitat una moció 
de Compromís, i que 
estaria dotada de 
sala d'audiovisuals, 
d'exposicions per-
manents sobre flora i 
fauna del Parc, sobre 
l'etnografia del Camp 
de Túria, etc., ens di-
uen que “Es compati-
bilitza l'oficina de di-
namització del parc i 
el centre d'interpreta-

ció amb l'oferta d'esdeveniments 
de turisme i activitats d'oci de-
senvolupades per l'empresa ad-
judicatària”. I ens preguntem on 
estan la sala d'audiovisuals, les 
exposicions permanents sobre 
fauna, flora, etnografia…? Per 
què van aprovar la nostra moció 
si no pensaven complir-la? 
   Respecte a la base dels fanals 
de Monte Horquera ens van con-
testar “ aquest estiu es donarà 
solució”, i no l'han donat. Ja ens 
van dir el mateix en 2008 i des-
prés de cinc anys segueixen pit-
jor.
   Respecte a les trapes de la sé-
quia que “s'han revisat totes”, 

En 2009 l'ajuntament va acordar crear un Centre d'Interpretació 
en la Casa de Fusta que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer 
va construir per a tal fi, i que contindria exposició permanent, sala 
d'audiovisuals i educació ambiental, etc. Algú ha vist alguna cosa 
semblant?

En el butlletí de tardor de 2008 alertàvem del risc que suposava la 
trapa sobre la séquia situada en la porta del CEIP Horta Major. En 
el ple de març de 2013 vam tornar a preguntar-ne, i solament en el 
mes de desembre hem vist que per fi estan arreglant-la. 
Mai és tard si a la fi arriba!

En el mateix butlletí de 2008  també alertàvem del risc que signi-
ficaven les bases dels fanals de Monte Horquera. I en aquell mo-
ment se'ns va dir que en uns dies estaria arreglat; passats 5 anys 
continuen igual. Tornem a preguntar i ens contesten el mateix. 
Així compleixen els seus compromisos.

RESUM DELS PRIMERS DOS ANYS I MIG
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però no s'han arreglat les perillo-
ses.
    Pel que fa al despreniment del 
sostre de l'aula del 
Ampa del Col·legi La 
Pea que “es tractava 
d'un defecte comés 
solament en aqueixa 
aula”, del que es van 
adonar quan va caure 
sobre diverses perso-
nes.
  I respecte a la ca-
lefacció del mateix 
centre, excessiva en unes zones 
i deficient en unes altres que “no 
tenim constància…Se li ha enco-
manat al conserge que ho com-
prove”. Encara no sabem si ja ho 
han comprovat, el que és clar és 
que no han fet res.
26 de juliol de 2013: Ple Ordina-
ri. S'inicia el ple amb una moció 
d'urgència de solidaritat amb les 
víctimes de l'accident de l'AVE a 
Santiago, aprovada per unanimi-
tat.
    S'exposa la liquidació de 2012: 
es redueix el deute com a con-

seqüència de la reducció de per-
sonal i pujades d'impostos dels 
últims anys. Es decideix amor-

titzar 622.000 € dels 
2,2 milions d'euros 
demanats en 2012 
com a préstecs ICO, 
quedant encara per 
liquidar 1.750.000 €. 
Totes aquestes dades 
van ser ignorades en el 
periòdic d'informació 
municipal de setem-
bre de 2013 en parlar 

del “superàvit pressupostari de 
2012”
27 de setembre de 
2013: Ple Ordinari.
    S'aprova la pròrro-
ga del conveni d'ad-
hesió a la Central de 
Compres de la Dipu-
tació i també, el Re-
glament de Segona 
Activitat per a la Po-
licia Local.
  Es decideix abaixar 
lleugerament els preus d'algu-
nes instal·lacions esportives per 

a ser més competitius. Es pugen 
o abaixen lleugerament els preus 
públics per campionats espor-
tius, ja que no hi ha mesures que 
afavorisquen a estudiants i atu-
rats. Ens abstenim.
    Pel que fa al Pla de Subvencions 
Culturals, Esportives i Educatives 
vam mostrar la nostra satisfac-
ció, ja que en 2012 el repartiment 
d'ajudes a les Ampas va ser pro-
porcional al nombre d'alumnes, 
però votem en contra posat que 
la resta d'ajudes a entitats es-
portives i culturals “ho decideix el 

regidor de la manera 
més objectiva possi-
ble”. Per a tota l'oposi-
ció les ajudes s'han de 
concedir en funció de 
criteris objectius con-
sensuats.
   I atenció! El PP de 
Vilamarxant s'opo-
sa frontalment a tres 
mocions presentades 
per Compromís en les 

quals proposàvem: 
- Declarar Vilamarxant municipi 
lliure d'incineradores, pels greus 
riscos que suposa per a la salut i 
el medi ambient cremar els resi-
dus, i pel balafiament que suposa 
doncs la major part dels residus 
cremats són reciclables. Al PP no 
li disgustaria posar una incine-
radora en el terme!
- Rebutjar el nou Catàleg del Sis-
tema Viari Valencià perquè supo-
sa que molts municipis hagen de 
mantenir les carreteres que els 
travessen sense rebre compen-
sació ni cap ajuda. A Vilamarxant 
li adjudiquen 600 m de la CV-50; 
segons el PP es tracta de la via de 
servei que porta a l'ecoparc, que 
segons el PP no té manteniment. 
Així entenem la polseguera que 
es genera en passar cada vehicle.
- El rebuig a la nova reforma elèc-
trica, que suposava importants 
pujades en la factura de la llum, 
i el suport a les energies renova-
bles que estan sent atacades pel 
govern de Rajoy per a beneficiar 
a les grans companyies elèctri-
ques. Que ho sàpia tothom, el PP 
local va votar en contra de les 
energies renovables i a favor que 
ens seguisquen pujant el rebut 
de la llum.
    En precs i preguntes no se'ns va 
donar el motiu pel qual els Comp-
tes Generals de 2001 a 2009 no es 
van presentar fins a 2011, ni per-
què cap any es presenta l'esbor-

CARLOS PLA

• El PP local va 
votar en contra 
de les energies 
renovables i a 
favor de què 

ens seguisquen 
pujant el rebut 

de la llum • 

Al febrer de 2013 es va produir la caiguda de tot el sostre de l'aula 
destinada a l'AMPA del CEIP la Pea. Malgrat que en el seu interi-
or hi havia persones no va caldre lamentar desgràcies personals. 
Com és possible que passe açò en un centre amb menys de quatre 
anys al que acudeixen centenars d'escolars diàriament?

• Que ho sàpia 
tothom:  al PP 

no li disgustaria 
posar una 

incineradora 
de residus en 

el terme! • 

Des de fa dos anys sóc membre 
de l'AMPA de l'IES de Vilamar-
xant. En estos últims anys hem 
vist com els retalls del govern 
cada vegada ens van afectant 
més, per exemple la falta de pa-
gament i l'anul·lació de beques 
per a la compra dels llibres de 
text dels nostres fills. Jo des 
de l'AMPA enguany ho he vist 
més de prop. Hem intentat fer 
un banc de llibres, demanant 
a les famílies que donen els 
seus llibres vells per a donar-
los a famílies que no poden 
pagar-los. Han vingut famílies 
amb autèntics drames socials, 
sol·licitant la nostra ajuda. A 
altres famílies l'ajuntament 
els ha concedit una ajuda per 
a la compra de llibres per va-
lor de 75 €, que clarament és 
insuficient, amb eixos diners 
només cobreixen el valor de 
tres llibres de text dels quasi 
quinze llibres que porta cada 
alumne. Estem pensant altres 
maneres d'ampliar el banc de 
llibres, incentivar que més fa-
mílies donen els seus llibres 
vells o també com ha ocorre-
gut enguany, el bescanvi de 
llibres entre famílies: "tu em 
dónes els teus i jo et done els 
meus". Clarament un bon banc 
de llibres és una cosa que no 
els agrada a les editorials, es-
tes empreses el que volen és 
vendre, els dóna el mateix si 
les famílies no podem comprar 
els seus llibres. Per un altre 
costat necessitaríem el suport 
i l'ajuda dels serveis socials de 
l'ajuntament per a coordinar el 
banc de llibres, fent-ho inclús 
a nivell de tot el poble.

L’OPINIÓ DE

Retall en educació
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rany del pressupost ni s'aprova 
el mateix fins a passat la meitat 
d'aqueix any, quan hauria d'estar 
aprovat abans de l'1 de gener.
   Tampoc espliquen a en quin mo-
ment es generalitzarà la recollida 
selectiva de matèria orgànica, la 
qual cosa afavoriria enormement 
el reciclatge i abaratiria el rebut 
de la brossa.
    Finalment el portaveu del PP llig 
17 preguntes que plantegem per 
escrit i les seues respostes, això 
sí encara que les redactem en 
valencià, ens les tradueixen i  les 
contesten en castellà. Aquest és 
el suport que el PP dóna a la nos-
tra llengua. Igual ocorre amb el 
butlletí municipal on el valencià 
no supera el 0%.
31 d'octubre de 2013: Ple extra-
ordinari. En el qual es prossegueix 
amb les modificacions de les or-
denances reguladores d'instal·-
lacions esportives, campionats 
varis, expedició de documents 
urbanístics i s'intenta la modifi-
cació de l'IBI urbà per a 2015 d'un 
3% quan en els últims anys va pu-
jar un 20%. 
  S'adona del compliment de la 
Llei de Morositat com cada tri-
mestre des de 2011, i açò que no 
estem "intervinguts".
29 de novembre de 2013: Ple Or-
dinari. Aquest trist dia passarà a 
la història valenciana pel tanca-
ment de Ràdio Televisió Valenci-
ana, un atemptat contra la cultu-
ra i la vertebració territorial, que 
era patrimoni de tots els valen-
cians i que el partit popular de 
forma injustificada ens va furtar 

a totes i tots.  Un altre atrope-
llament del PP, de les deu moci-
ons presentades per l'oposició 
solament es 
veuran dues, 
una per par-
tit, quedant 
tres mocions 
del PSOE i 5 
de Compromís 
per a “el prò-
xim ple que 
s e g u r a m e n t 
serà al de-
sembre”. “Se-
gurament” ens 
van enganyar doncs no pensaven 
convocar ple al desembre com 
així va succeir. La causa va ser la 
primera reunió de la Junta de Se-

guretat Local, que segons l'alcal-
de “sol podia ser eixe dia”.
    El ple s'inicia llegint una Decla-

ració Institu-
cional contra 
la Violència 
de Gènere i 
tractant tres 
punts que s'hi 
veurien al fi-
nal; el canvi es 
fa a proposta 
de Compromís 
donada la im-
portància de 
la Declaració i 

d'aquestes tres mocions:
    Moció contra la violència de gè-
nere, aprovada per unanimitat, 
per a recordar el Dia Internacio-

nal de l'Eliminació de la Violèn-
cia contra la Dona. Enguany des 
de Compromís posem l'accent 
principalment en la violència que 
s'està produint contra les més jo-
ves, en molts casos a través de les 
noves tecnologies, i el més preo-
cupant és que aquestes actituds 
no solen ser identificades per les 
afectades com a violència de gè-
nere, És obligació de tots acabar 
amb aquesta xacra, identificant 
i denunciant els possibles casos 
que observem al nostre al voltant, 
per açò comptem amb els serveis 
socials de l'ajuntament, del Cen-
tre de Salut, serveis psicopeda-
gògics dels centres educatius, o 
al telèfon gratuït (016)que no dei-
xa rastre en la factura.
    Moció contra el tancament de 
RTVV, el més greu va ser que el 
PP va impedir el debat en aquest 
punt. El portaveu del PSOE va de-
fensar aquesta moció: el tanca-
ment incompleix la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia que 
revocava el primer ERO i obligava 
a readmetre a 1.000 treballadors; 
és un atac a la nostra cultura, 
llengua, senyals d'identitat, i una 
renúncia del PP a l'autogovern va-
lencià. A més dels 1.700 acomia-
dats, uns altres milers de famílies 
del sector audiovisual es veuran 
afectades. I es deixa un deute 
de 1.300 milions d'euros. Des de 
Compromís vam  posar l'accent 
en què sí era viable, amb una bona 
gestió (de fet en els pressupostos 
de 2014 hi havia una partida su-
ficient per a mantenir-la) i desta-

Moment del ple de les Corts Valencianes de 27 de novembre, en 
què tota l'oposició dóna l'esquena al govern i als diputats del PP, 
després de la votació que acordava l'injustificat i autoritari tanca-
ment de RTVV després de 24 anys d'emissions.

Capçalera de la multitudinària manifestació del 30 de novembre amb la presència de representants de tota la societat valenciana: socie-
tat civil, sindicats i formacions polítiques.

I així va acabar el 2013
Tancament de la ràdio i televisió públiques valencianes

RESUM DELS PRIMERS DOS ANYS I MIG
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càrem que es tractava d'una deci-
sió política premeditada, ja que el 
PP mai va voler negociar amb el 
comité dels treballadors, raó per 
la qual el TSJ va anul·lar l'ERO. 
D'aquest deute de 1.300 milions, 
800 van ser generats en els últims 
cinc anys, responsabilitat exclu-
siva de Camps i Fabra que van 
saquejar l'ens, amb contractes 
desproporcionats a “amiguitos 
del alma". Part d'aquest saqueig 
s'esclarirà amb els judicis sobre 
les trames Gurtel, cas Nóos, etc. I 
el PP no volia que açò isquera en 
la televisió valenciana, ni tampoc 
la seua futura derrota electoral.    
   Finalment destaquem que hi 
havia culpables: El Govern Valen-
cià, per prendre la decisió, i els 50 
diputats del PP que la van defen-
sar, un dels quals dirigeix aquest 
ajuntament per a vergonya de 
tots els seus veïns. El portaveu 
del PP va dir que “no faria política 
de la desgràcia dels treballadors” 
després de la qual cosa l'alcalde 
va impedir els 
torns de rèplica 
a l'oposició i va 
sotmetre el punt 
a votació. Una 
vegada més el 
PP va mostrar el 
seu tarannà au-
toritari impedint 
que l'oposició 
contestara a les 
vergonyoses pa-
raules del porta-
veu del PP, malgrat les reiterades 
queixes de l'oposició. La moció va 
ser rebutjada pels vuit regidors 
del PP: tot el PP de Vilamarxant a 

favor de tancar RTVV.
    Moció de Compromís, presen-
tada a petició de la Plataforma 
d'Afectades per les Hipoteques 

(PAH) de Camp de 
Túria, perquè el 
govern municipal 
s'adherisca al fons 
social d'habitatges 
de lloguer i inste a 
les entitats finan-
ceres a la seua 
ampliació per mit-
jà de l'aportació de 
nous habitatges a 
aquest fons. 
   En la primera in-

tervenció el PP va dir que no po-
dia recolzar la moció perquè el 
primer acord ja s'havia pres. En la 
rèplica insistim en la necessitat 

de recolzar la resta d'acords i al 
final la moció sencera es va apro-
var per unanimitat.
    Altres cinc mocions de Compro-
mís es van quedar 
per al pròxim ple, 
dos a proposta de 
la PAH i altres tres: 
per a demanar-li 
al govern valencià 
que destine diners 
al Metro a Vila-
marxant, impulsar 
els pressupostos 
participatius per-
què els nostres 
veïns i veïnes pu-
guen decidir on van 
les nostres inversions, i revisar 
el contracte amb l'empresa que 
gestiona els residus pels elevats 

costos actuals.
    Es van aprovar per unanimitat, 
entre altres propostes de tràmit: 
una ajuda de 1.500 euros a la 
Séquia Major i la modificació de 
l'ordenança que regula herències 
i fusions d'empreses per a qué els  
immobles de menor valor no pa-
guen plusvàlues. 
   Es va aprovar i recolzàrem la 
proposta de conveni amb Urbe-
tur SA, ja que, malgrat suposar un 
cost de 95.000 € per al municipi, 
considerem imprescindible que 
existisca un transport públic cap 
a les universitats i la capital; el 
PSOE es va abstenir.  
    En precs i preguntes solament 
se'ns va permetre realitzar una 
pregunta, sobre el pont cap a Xest 
(veure  pàg. 14).     
Fins ací el resum dels dos terços 
de legislatura en l'àmbit d'acti-
vitat política municipal.
    Al gener de 2014 s'han realitzat 
dos plens que ja es poden veure 

en la web muni-
cipal.  El segon 
d'aquests va ser 
molt llarg per 
l'acumulació de 
mocions endar-
rerides i "mogu-
det" pel taran-
nà dels qui ens 
desgovernen en 
aquest poble 
però us els resu-
mirem, junt amb 
el ple ordinari de 
març i les nove-

tats que es puguen donar, en el 
nostre pròxim butlletí de prima-
vera•

• Resum del saqueig 
del PP a Canal 9: 

Zaplana va eliminar el 
límit d'endeutament 
de rTVV, Camps va 

elevar el deute 1.000 
milions d'euros, Fabra 
va arribar als 1.300 i la 
va tancar per decret • 

• Destacàrem que hi 
havia culpables del 

tancament: el Govern 
Valencià per prendre 

la decisió i els 50 
diputats del PP que 
la van secundar, un 
dels quals dirigeix 
aquest ajuntament 
per a vergonya de 

tots els seus veïns • 

Compromís va proposar que els panells col·locats per a la propa-
ganda electoral de les eleccions 2011 foren reutilitzats legalment 
per a informacions d'interés local; Betoret ho va impedir. El PP 
també va negar un espai informatiu en la Casa Consistorial per 
als grups polítics. El mateix ha fet amb la web i amb el PPeriòdic 
d'Informació Municipal. Així entén la democràcia el PP.

En el ple de novembre es va aprovar per unanimitat una moció de Compromís a proposta de la Plataforma d'Afectades per les Hipoteques 
de Camp de Túria (PAH CdT). En les imatges, la presentació de la PAH a l'edifici de la Cisterna realitzada el passat 10 de maig. L'associació 
té un local a Riba-roja de Túria i podeu contactar amb ells en la pàgina: https://www.facebook.com/pahcampdeturiastopdesnonaments, 
cridant al telèfon 633250502 i per correu electrònic al pahcampdeturia@gmail.com.
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Educació i cultura
Mani per una educació pública i de qualitat

Xavi Castillo a 
Vilamarxant

Trobada d'escoles en valencià 
a Nàquera

     A Vilamarxant el 23 de febrer de 2012 es va produir la primera manifestació en dècades, motivada 
per les tremendes retallades que ha patit l'educació pública en els últims anys. Es va mobilitzar tota la 
comunitat educativa, professorats, alumnat i pares, mares i resta de familiars. La comunitat educativa de 
Vilamarxant també va ser visible en diverses manifestacions a València al crit de No a les retallades!

     Com tots els anys des de fa 26 es va celebrar la Trobada Comarcal 
d'Escoles en Valencià del Camp de Túria, i el 26 de maig de 2013 es va 
fer a la localitat de Nàquera. Quan tindrem una Trobada d'Escoles en 
Valencià a Vilamarxant?

     El 26 d'abril 2012 es va pro-
duir l'esperada actuació de Xavi 
Castillo en un conegut local del 
nostre polígon industrial. 

Compromís

Encara conservem en la me-
mòria les multitudinàries 
protestes de la societat civil 
davant la vergonyosa políti-
ca educativa dels governs 
de F. Camps i A. Fabra. Es-
tem parlant de reducció de 
plantilles, de demores in-
comprensibles en les subs-
titucions de mestres da-
vant una baixa mèdica, del 
retard en els pagaments 
als centres per fer front a 
les gestions administrati-
ves pròpies del seu funcio-
nament… La conselleria 
no sols retalla, sinó que, a 
més, paga molt tard i això 
afecta editorials i llibreries, 
empreses d’alimentació 
(menjador escolar), empre-
ses d’autobusos (transport 
escolar)…
La supressió del bono-
llibre, els nous criteris 
de concessió d’ajudes de 
transport i de menjador… 
ofeguen moltes famílies 
quan la crisi econòmica 
encara colpeja ben fort. 
Paral·lelament, s’observa 
que “per a altres coses sí 
que hi ha diners”.
Un bon sistema educatiu 
garanteix un digne futur 
per a un poble. Degradar 
l’educació no té dos dits de 
front. És com pretendre que 
la ignorància siga un art. 
Serà que al PP no li interes-
sa formar persones lliures, 
tolerants i crítiques?

L’OPINIÓ DE

Educació a Vilamarxant
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       El 12 d'abril de 2013 es va realitzar una xarrada informativa de la Plataforma ”Metro a 
Riba-roja Ja” en el Centre Cultural la Cisterna. La plataforma ciutadana va explicar la seua 
forma assembleària de funcionament i les accions que han anat desenvolupant per a aconse-
guir el seu objectiu: l'arribada del metro a Riba-roja i la prolongació fins a Vilamarxant i Llíria. 
Els assistents van valorar la possibilitat tant de crear una plataforma similar a Vilamarxant 
com d'integrar-se en la plataforma de Riba-roja atès que l'objectiu últim és que la línia 5 del 
metro arribe a Riba-roja però també a Vilamarxant i Llíria. Durant les pròximes setmanes 
es realitzarà una segona assemblea per tal de decidir la fórmula d'actuació que finalment es 
considere més convenient.
    Taula rodona de Grups Parlamentaris a Riba-roja; van participar els responsables d'infra-
estructures dels seus Grups, Eva Martínez (PSPV-PSOE), Fernando Giner i el tinent d'alcalde 
de Riba-roja (PP), Juan Ponce (Compromís) i Antonio Arnau (assessor d'EUPV), tots moderats 
per la portaveu de la Plataforma. En resum: el PP es congratulava per l'arribada a Riba-roja 
en 2015, amb 7 anys de retard, mentre la resta consideràvem que la finalització de les obres 
només seria en arribar a Vilamarxant i Llíria, la qual cosa està encara molt lluny.  

Demanem accés segur 
per a vianants i ciclistes 
cap al polígon

     Al ple d'octubre de 2013, en precs i pre-
guntes solament se'ns va permetre realitzar 
una pregunta, que va anar sobre l'accident en 
el pont de l'eixida cap a Xest ocorregut dies 
enrere, la qual cosa ens va servir per a re-
cordar que el ple va aprovar al maig de 2013 
i per unanimitat una moció de Compromís 
per la qual es va acordar estudiar un accés 
segur per a vianants i ciclistes cap al polí-
gon “Enchilagar del Rullo”. Ja sabem que no 
es farà l'esmentat estudi: per a açò secunda 
el PP les nostres mocions, per a no complir-
les. 

Tots els que han circulat pel polígon  
"Enchilagar del Rullo" des de fa una dècada 
recordaran que diverses torres de la xarxa 
elèctrica van estar anys com la de "l'accés del 
metro" de l'esquerra (ho denunciàvem en la 
campanya electoral de 2007). 
Però encara recordem aquelles torres en veu-
re aquest enorme cartell de la CV-50 que 
ocupa mig carril de la via de servei, fent im-
possible la circulació en tots dos sentits. Pro-
posem una altra "porra"...

Infraestructures
Metro a Vilamarxant Ja!

     Recorden aqueixa obra realitzada a la pri-
mavera de 2011, poc abans d'eleccions, que 
consistia a crear l'accés del Metro a Vilamar-
xant? La veritat és que les obres van tardar 
dos anys a completar-se, açò sí, deixant la 
marca de la casa: torres elèctriques i senyals 
ocupant els vials. Per ací passen diàriament 
centenars d'estudiants de l'Horta Major i de 
l'IES, inclosos tots els autobusos que fan les 
rutes per l'extraradi. Proposem una "porra" 
per a veure quan lleven aquesta torre elèctri-
ca. Abans de les eleccions de 2015?

Així acaba el govern 
local les obres 
d'urbanització...

... i així les acabava fa 
deu anys

 

    Al ple de setembre de 2013 es va desesti-
mar una moció de Compromís per a rebutjar el 
nou Catàleg del Sistema Viari Valencià, ja que 
suposa que molts municipis hagen de man-
tenir les carreteres que els travessen sense 
rebre compensació ni cap ajut. A Vilamarxant 
ens adjudiquen 600 m de la CV-50; segons el 
portaveu del PP es tracta de la via de servei 
que porta a l'ecoparc i segons l'equip de go-
vern no suposa cap despesa perquè no re-
quereix cap manteniment. 
Un camí sense manteniment? 
Així entenem la polseguera que s'alça en pas-
sar cada vehicle i que després hem de llevar-li 
de damunt.

Accés a l'ecoparc
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La reforma energética 
promovida por el actual 
gobierno va en contra del 
ahorro de energía en ge-
neral y de las energías lim-
pias en concreto: 
1º Se aumentará la par-
te fija de la factura y se 
disminuirá la referente al  
consumo, así que el ahorro 
de energía dejará de tener 
un sentido económico.
2º Se penaliza al autopro-
ductor que tenga su sis-
tema fotovoltaico o mini 
eólico conectado a red, 
mediante el “peaje de res-
paldo” por el cual pagará 
impuestos por lo que con-
suma, incluyendo lo que 
haya producido él. 
¿Dónde está el intercam-
bio económico que justi-
fica este impuesto? ¿Qué 
será lo siguiente? ¿Un im-
puesto por comernos las 
naranjas de nuestro pro-
pio árbol? ¿Por arreglarnos 
nuestra propia lavadora...? 
Parece que la solución del 
gobierno a la falacia del  
“déficit de tarifa” que se 
inventó Rodrigo Rato en 
2002 es hacer que consu-
mamos más y eliminar las 
fuentes de energía limpias 
y las ajenas al gran oligo-
polio eléctrico.

JOSE Mª GAMERO
Medi Ambient
Cròniques del Parc Natural del Túria
Incendis La llúdria al Túria

Cadascun pel seu lloc

     El 19 de juliol de 2013 es va produir un incendi 
intencionat que va cremar el 10% de les munta-
nyes de la Pea i el Palmeral, 15 ha a Vilamarxant. 
Altres focus intencionats van cremar diverses zo-
nes de canyar en el Túria, sent el més perillós el que 
va amenaçar el Mas dels Frares el 3 d'agost.

   

     La irresponsabilitat d'alguns ha fet que proliferen 
noves sendes per llocs molt sensibles com les Mi-
crorreserves de Flora del Parc Natural del Túria on, 
recordem, està prohibit circular fins i tot a cavall o 
en bici fora de pistes forestals.   Des de Compromís 
vam fer mocions al novembre de 2011 per augmentar 
informació i vigilància però, encara que van ser apro-
vades pel Ple, l'ajuntament no ha fet res. En conse-
qüència, alguns ciclistes i genets encara circulen fora 
de camins.

       La llúdria ja ha arribat a Vilamarxant. El grup natu-
ralista de l'Associació Cultural 9 d'Octubre va con-
firmar la seua presència en 2013, la qual cosa s'afe-
geix a altres cites d'espècies valuoses que aquest 
col·lectiu ha catalogat des que en 2008 i 2009 inici-
aren els projectes Tortugues i Mamífers. També revi-
sen dues vegades a l'any la qualitat del riu dins del 
Projecte Rius de la Fundació Limne.

      Sota el nom de "restauració de la coberta vege-
tal i millora de la biodiversitat" es van desenvolu-
par en 2012 i 2013 treballs en el Parc que gens te-
nien a veure amb el nom del projecte. Van consistir 
en l'eliminació d'arbres adults i es van realitzar 
tan malament que van generar un incendi que per 
poc no va cremar tota la Rodana del Pic com es 
veu en la imatge inferior. Si se n'hagueren respec-
tat les mesures de seguretat, mai s'hauria produït.

      No obstant això, 2012 va ser el pitjor any al País 
Valencià des de 1994 en cremar-se unes 50.000 ha 
en els incendis d'Andilla i Corts, i altres 6.000 en el 
de Xulilla, Xestalgar, Bugarra i Pedralba. Tots evita-
bles per ser d'origen humà. Foto nocturna esbor-
ronadora presa des de Bugarra al cap de poques 
hores d'iniciar-s'hi. Més a baix, l'endemà des del    
Parc, prop de Xuxeve.

INFORMACIÓ LOCAL I COMARCAL

Ineficiencia energética

L’OPINIÓ DE
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Quant treballen els nostres parlamentaris?
Els diputats que més han intervingut i els que més iniciatives han 
presentat a les Corts Valencianes són els de Compromís. 

Mitjana del  PP:
29 per diputat

1.392 intervencions

INFORMACIÓ AUTONÒMICA

  Compromís ha sigut el grup 
parlamentari que més ha 
treballat des de l'inici de 
la legislatura. Com veiem 
en aquest gràfic a doble 
pàgina,-cedit amablement 
pel diari Las Províncias-, els 
nostres diputats són els 
que més intervencions han 
tingut en Les Corts, donat 
que són els que més propos-
tes han presentat i defensat, 
tant en el Ple com en les dife-
rents Comissions.
    Respecte al nombre d'ini-
ciatives parlamentàries 
(proposicions de llei, no de 
llei, preguntes escrites, pre-
guntes orals, peticions de 
compareixença de Conse-
llers, propostes de creació 
de comissions d'estudi i re-
cerca, etc.) el nostre grup és 
el que més n'ha presentat 
amb prop de  17.000 seguit 
del PSPV-PSOE amb unes 
10.000.

Compromís és el grup parlamentari més treballador

Advocat. Síndic del Grup Par-
lamentari Compromís. Porta-
veu a les comissions de Go-
vernació, de Govern Interior, 
d'Afers Europeus i a la de Con-
trol de RTVV.
Ha sigut el segon diputat que 
més intervencions ha tingut 
en aquesta legislatura.
Secretari General del BLOC. 
Portaveu de la Coalició Com-
promís, junt amb Mònica Ol-
tra. Diputat a Les Corts des de 
2007.

Advocada. Portaveu Adjunta 
del Grup Parlamentari Com-
promís. Portaveu a les comis-
sions de Política Social, Ocu-
pació i Polítiques d'Igualtat; 
Sanitat i Consum. Ha sigut la 
diputada que més iniciatives 
(proposicions de llei, no de 
llei, preguntes, ...) ha tingut en 
aquesta legislatura.
Portaveu d'Iniciativa del Poble 
Valencià. En 2013 ha rebut el 
premi de la "Revista Mèdica" 
a la diputada que millor ha 
defensat la sanitat de tots els 
parlaments autonòmics de 
l'Estat.

Biòleg i consultor ambiental. 
Portaveu Adjunt del Grup Par-
lamentari Compromís. Porta-
veu a les comissions d'Obres 
Públiques, Infraestructures i 
Transports, i de Medi Ambient, 
Aigua i Ordenació del Territori.
Ha sigut el tercer diputat que 
més intervencions ha tingut 
en aquesta legislatura.
És el nostre portaveu a l'Ajun-
tament de Vilamarxant des de 
2011.
Membre de l'Executiva d'Els 
Verds Esquerra Ecologista 
i co-portaveu de la Coalició 
Compromís junt amb l'inde-
pendent i portaveu de Com-
promís a l'Ajuntament de Va-
lència Joan Ribó.

ENRIC MORERA 

Oliva, 1964

JUAN PONCE

València, 1965

MÒNICA OLTRA 

Neuss (Alemanya), 1969
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Mònica Oltra és la parlamentaria més activa 
Mireia Mollà lidera el rànquing d'intervencions, seguida 
de Morera, Ponce, Blanco i Oltra Font: Las Provincias, 02.06.2012

Mitjana de
CoMProMÍS:

258 per diputat
1.548 intervencions

INFORMACIÓ AUTONÒMICA

Diputada per Alacant. 
Estudis d'Estadística. 
Portaveu a les comissions de: 
Coordinació i Règim de les 
Institucions de la Generalitat,  
d'Economia, Pressupostos i 
Hisenda, i Comissió Especial 
d'Investigació la CAM.
Pertany a l'Executiva d'Inicia-
tiva del Poble Valencià, i és la 
portaveu de Compromís a Elx.

Enginyer industrial. 
Portaveu a les comissions 
d'Indústria, Comerç, Turisme 
i Noves Tecnologies, i de Peti-
cions. 
Defensor dels drets de lesbi-
anes, gais, trans i bisexuals, 
va rebre el Premi Ploma Jove 
2013 per ser el jove activista 
LGTB més visible de l'estat, 
guardó que va compartir amb 
Pedro Almodóvar que va rebre 
el Ploma Individual.

Mitjana del  PSPV:
41 per diputat

1.289 intervencions

Mitjana d' EuPV:
224 per diputat

1.121 intervencions

Diputat per Castelló. 
Mestre i llicenciat en Geogra-
fia i Història. 
Portaveu a les comissions 
d'Educació i Cultura, i d'Agri-
cultura Ramaderia i Pesca.
Actual president del BLOC, va 
ser diputat a la Diputació de  
Castelló, i ho és a Les Corts 
des de 2007.

JOSEP M. PAñELLA 

Torreblanca, 1952

MIREIA MOLLÀ

Elx, 1982

FRAN FERRI

Canals, 1984
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Compromís al Congrés i al carrer
Joan Baldoví diputat de Compromís-eQuo a Madrid

INFORMACIÓ AUTONÓMICA I ESTATAL

    L'escó de Compromís és compartit amb Equo, 
partit presidit per Juan López de Uralde (expresi-
dent de Greenpeace Espanya) que està integrat en 
el Partit Verd Europeu. Baldoví és aquesta legisla-
tura el diputat verd del Congrés. A la foto Uralde i 
Ponce acompanyen a Baldoví amb bicicleta a la pre-
sa de possessió del seu escó.

     Compromís no ha deixat de treballar per tots els 
valencians presents i futurs. És fonamental l'im-
puls de les energies netes i renovables per a anar 
desmantellant les centrals nuclears i tèrmiques. A 
la foto Ponce en la Marxa Anual pel tancament.

      Presentació de la campanya Compromís per l'Ai-
gua per a defensar l'aigua de qualitat, que hui no arri-
ba a moltes comarques per contaminació, i per un Pla 
Hidrològic del Xúquer més just. A la foto Lorena Ca-
latayud (Més Algemesí), Ponce, Baldo, Diego Gómez 
(regidor a Alzira), Jordi Vicedo (alcalde de Corbera).

     Baldoví i Ponce van recórrer les muntanyes cal-
cinades en els devastadors incendis de 2012. Ca-
dascun des del seu escó ha defensat la recuperació 
integral d'aquestes comarques i que arribaren les 
ajudes promeses de les quals solament ha arribat 
una quarta part. 

    Baldoví ha sigut guardonat recentment amb el 
Premi Assot del Govern que els periodistes del Con-
grés atorguen al diputat més combatiu. Moment en 
el qual Baldo dedica el guardó a totes les associaci-
ons a les quals ha donat veu en el Congrés.

Hemos crecido atendidos por 
una sanidad para todos, gra-
cias al esfuerzo de los traba-
jadores durante años. Ahora 
la realidad es re-pago en me-
dicamentos, listas de espera 
interminables, eliminación de 
pruebas médicas, de vehículos 
asistenciales, de asistencias 
nocturnas, retraso en las inter-
venciones quirúrgicas, etc. 
La sanidad Pública es la que 
saca adelante la salud de un 
pueblo. Ahora nos imponen un 
modelo de salud privada para 
enriquecer a unos pocos. ¡Em-
presas de la construcción han 
entrado en el juego de la salud 
privada! 
¡Ofrecen incentivos a los médi-
cos que menos recetas extien-
dan o rebajen los ingresos en 
hospitales!
Respondiendo a Compromís 
por el futuro del hospital de Llí-
ria, (ahora tapiado) respondió 
literalmente el anterior con-
seller de sanidad, señor Rosa-
do, que se pondrá en marcha 
"cuando nos podamos permitir 
el lujo". Para ellos la salud es 
un lujo. 
Los políticos que nos gobier-
nan han demostrado su in-
competencia para  gestionar 
Nuestro Sistema Sanitario Pú-
blico ¡Cambiaremos de políti-
cos para que gente competen-
te y valiente luche por salvarla!
Pronto van a ser los ciudada-
nos los que vuelvan a tener voz, 
y saben que estamos enfrente, 
sin miedo, y esa fuerza crece!
¡La salud no es un negocio! 
¡No es una crisis, es una ESTA-
FA!
¡SALUD!

NERI CRESPOL’OPINIÓ DE

Nuestra salud

     La nit del 21 de novembre de 2011 es confirmava 
l'entrada de Compromís en el Congrés dels Dipu-
tats. Per primera vegada una coalició de tres par-
tits valencians, Bloc, Iniciativa i Verds EE, obtenia un 
diputat en les Corts Generals, lloc ocupat per Joan 
Baldoví, festejant-ho a la foto al costat de Mònica 
Oltra. Al fons Josep M. Pañella i Giuseppe Grezzi.
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Compromís amb la gent i a la xarxa
Fem una altra política: de baix cap amunt

INFORMACIÓ AUTONÒMICA I A LA WEB 

     La millor forma de representar a la societat 
és escoltar-la i elevar les seues propostes. Hem 
creat 40 grups de treball temàtics oberts a la ciu-
tadania en els quals en 2 anys ja han participat 
3.000 persones. Foto de la Primera Assemblea 
Oberta de Compromís, celebrada a Burjassot.

       La pàgina web de Compromís és el nostre princi-
pal aparador al món, ja que la nostra formació po-
lítica no compta amb el suport que molts mitjans 
donen a altres partits. En www.coaliciocompro-
mis.net podeu trobar tota la informació, vídeos...

     En aquests últims anys de crisi-estafa han si-
gut múltiples els conflictes que s'han generat en 
tots els àmbits. Compromís s'ha reunit amb els 
col·lectius afectats, ha defensat les seues reivin-
dicacions i els ha acompanyat en les seues pro-
testes.

       Les valencianes i valencians VOLEM SABER, per 
això hem creat aquesta pàgina en la qual qualsevol 
persona pot preguntar-nos o proposar-nos el que 
considere: Si tenim la resposta, contestem, i si no, 
preguntem al Consell de Fabra. També hem penjat 
els sous dels nostres càrrecs públics i treballadors.

     El fenomen mediàtic de la portaveu de Compro-
mís Mònica Oltra ha sigut sorprenent. Les seues 
intervencions en les Corts han sigut vistes per cen-
tenars de milers d'internautes cosa sense prece-
dents en el panorama polític valencià. La persona 
de Mònica Oltra queda de manifest en l'assaig de 
Ferran Torrent i en les seues "Converses amb Yayo 
Herrero" (líder estatal d'Ecologistes en Acció). 

        Et convidem a visitar la nostra pàgina web www.
vilamarxant.compromis.ws, així com a partici-
par en el nostre blog compromispervilamarxant.
blogspot.com, i també a ca-es.facebook.com/
compromis.vilamarxant. Ens pots enviar consul-
tes o suggeriments a l'adreça electrònica compro-
mis.vilamarxant@gmail.com. El nostre telèfon és 
667 754 110.

Todo empezó en la primavera de 
2010 cuando Zapatero empren-
dió la primera reforma laboral; 
de pronto, y al dictado de la Sra. 
Merkel, se recortaban derechos 
que parecían inamovibles, se 
congelaban sueldos, se facili-
taban los despidos, etc. Y fue 
sólo el preámbulo. En agosto 
de 2011, el PPSOE pacta la re-
forma del art. 135 de la Consti-
tución y eso fue el principio de 
la gran CRISIS-ESTAFA que hoy 
seguimos sufriendo; la reforma 
priorizaba la devolución de la 
deuda al mantenimiento de los 
servicios básicos: sanidad, cul-
tura y bienestar social.
En noviembre de 2011 llegó Ra-
joy al gobierno tras una campa-
ña electoral llena de mentiras, 
pues en pocas semanas había 
hecho todo lo que había prome-
tido que no haría (la 2ª reforma 
laboral, recortes en educación 
y sanidad para seguir resca-
tando a la Banca) y aún hoy no 
ha cumplido ninguna de sus 
promesas como crear empleo 
o facilitar el crédito a pymes y 
empresas.
Además, congelan el salario 
mínimo y las pensiones, siguen 
subiendo impuestos y creando 
nuevas tasas como la de la jus-
ticia, mientras permiten que la 
luz suba un 10% en el 2013, y 
que el agua y  las basuras sean 
cada vez más caras.  Resultado: 
Banca rescatada con 200.000 
millones de euros de todos los 
españoles mientras el 99 % so-
mos más pobres y el 1 % más 
rico es cada vez más rico. Nues-
tro compromiso: Seguir traba-
jando por la felicidad del 99% 
de las personas.

¿Reformas o saqueo?

MANOLO BERNADL’OPINIÓ DE
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EUROPA

25 de maig de 2014 eleccions europees
Una altra Europa és possible: ara podem canviar-la i fer-la més 
justa, més solidària, més sostenible. Una Europa que deixe de ser 
de dretes i que treballe per a les europees i els europeus

       Compromís triarà per primàries obertes a la població tots els seus 
candidats als pròxims comicis electorals. Els nostres socis, a més de 
eQuo seran formacions progressistes d'altres comunitats autònomes. 
A la foto, presentació de les primàries d'eQuo a València. Al costat de 
Juan Ponce, Juanxo Uralde (president d'eQuo), Joan Romero (cate-
dràtic de Geografia de la UV) i Carles Arnal (portaveu d'Els Verds EE).

    Des de Compromís apostem 
per una Europa dels pobles i de 
les persones. Necessitem euro-
diputats valencians que defen-
sen els nostres interessos, i que 

treballen amb altres afins per a 
aconseguir eixa Europa que tots 
desitgem deixar en herència als 
nostres fills.    
   Els eurodiputats de Compro-
mís s'integraran en el grup Els 
Verds-ALE (Aliança Lliure Euro-
pea), actualment la quarta for-
ça política del Parlament Euro-
peu. Juan Ponce va assistir a les 
jornades organitzades per Els 
Verds-ALE a Brussel·les sobre el 
fracking amb la presència d'ex-
perts i col·lectius afectats de tot 
el món. 

    Encara que per a molts el Par-
lament Europeu interessa poc, 
d'ací la gran abstenció que sol 
donar-se en aquestes eleccions, 
la realitat és que la majoria de 
les lleis espanyoles i valencia-
nes estan condicionades o dic-
tades directament des d'Euro-
pa; malament farem si seguim 
ignorant aquesta realitat.
     Fins ara a Europa mana la dre-
ta, encapçalada per la senyora 

Merkel. La seua prioritat és afa-
vorir la Banca i els interessos de 
les grans multinacionals. Així el 
PP i el PSOE van pactar canviar 
l'art. 135 de la Constitució Espa-
nyola per a donar prioritat al pa-
gament del deute enfront de les 
necessitats més bàsiques de la 
població. Des de llavors tot han 
sigut retallades, més retallades, 
copagaments i re-pagaments.
     

Europa: tan lluny, tan a prop

      Gràcies a Europa hem avançat. Moltes infraestructures s'han pogut 
realitzar i se segueixen realitzant gràcies a fons europeus. La nostra 
normativa s'ha modernitzat amb la transposició de reglaments i direc-
tives europeus. Per exemple, ara Europa està estudiant com regular el 
fracking, una nova tècnica d'extracció de gas molt agressiva amb el 
medi ambient i els aqüífers, que el PP valencià i espanyol recolzen per 
al nostre territori i a la qual nosaltres ens oposem.
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Esperem que  us haja
 agradat i us animem a 

publicar les vostres columnes 
d'opinió en pròxims butlletins. 
Podeu enviar-nos comentaris 
i suggeriments a les adreces 
que podeu veure a sota. 

Fins al pròxim!


