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Compromís creix 
i es consolida a 
Massanassa
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El mes d’Abril de 2013 ha quedat constituit 
el col·lectiu local de Coalició Compromís a 
Massanassa. Un conjunt de dones i homes 
compromessos en canviar i millorar el nostre 
poble, aportant el seu esforç, el seu treball, la 
seua honradessa i el sentit comú, el trellat i la 
valenciania.

Les últimes eleccions, els ciutadans ens situaren 
com a tercera força política, trencant el estèril 
bipartidisme existent. Compromís va aconseguir 
6 Diputats a les Corts Valencianes, 1 Diputat a les 
Corts a Madrid, 2 Diputats provincials a Castelló i 
València i, entre altres, 3 regidors a València ciutat, 
cap i casal del País Valencià.

Moltes veus interessades a la premsa, Universitat 
i els partits tradicionals pensaren que seria “flor 

d’un dia” i que no aconseguiriem avançar els tres 
components de la Coalició Comrpomís (BLOC, 
Iniciativa, Verds) i al final es desfaria el pacte.

Han passat els mesos i al contrari que opinaven 
els “doctes de cuina”, la cosa marxa més que 
satisfactoriament. Compromís compta amb 400 
regidors, 25 alcaldes, 5.000 militants i més de 
5.000 simpatitzants que treballen amb ganes 
i il·lusió per apartar de les nostres vides als 
corruptes i lladres que ens amarguen la vida a la 
gent normal.

Compromís som una cooperativa política a la qual 
volem sumar a més gent per fer possible un canvi 
polític real a Massanassa, al País Valencià, a l’Estat 
Espanyol i també a Europa. Perquè nosaltres som 
gent honesta, treballadora que estimem la nostra 
terra, i la nostra gent, la gent que viu i treballa al 
País Valencià. Vine amb nosaltres per consolidar 
i fer-nos crèixer encara més. Tots som necessaris 
i tots podem aportar el nostre esforç per millorar 
Massanassa i canviar les coses.
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Alguns membres de Compromís per Massanassa



No han acceptat ninguna proposta de 
Compromís, com era la no discriminació 
en les subvencions a les Associacions. 
Aproven ajudes a qui vol el Sr. Pastor i 
les deneguen als que no són del seu gust; 
entre estes últimes La Penya Barcelonista 
de Massanassa, amb 165 socis, a la qual  
no s’han dignat ni a contestar. No tenen 
altre criteri que el que li dona la gana al 
Sr. Alcalde, i no volen atendre a raons 
d’igualtat i no discriminació. Donen les 
subvencions de forma opaca i sense 
informar als regidors que no són del PP. 
No volen explicar per què donen milers i 
milers d’euros a entitats privades que no 
estan baix el control de l’Ajuntament, i en 
canvi usen les seues intal·lacions i cobren 
als xiquets per fer esport.

El Sr. Pastor i els seus 8 concejals 
aprovaren pujar la Contribució un 10% 
i la taxa TAMER un 150%, sense voler 
aplicar una bonificació a les famílies més 
necessitades com demanà Compromís.

El Sr. Pastor contracta a qui vol. Per una 
banda fa un rimbombant “Plan de Empleo 
Social” i ell mateix se’l passa pel forro, 
contractant a persones fora del “Plan de 
Empleo”, per contentar a un partit polític i 
que li vote a favor el pressupost.

El Sr. Pastor diu que actua amb total 
transparència però no vol que l’oposició 

El pressupost de 
Massanassa
Als Ajuntaments, el pressupost és 
l’instrument de gestió que regula 
i organitza la vida econòmica de 
l’administració d’un poble; des del 
cobrament dels impostos i taxes que 
paguen els seus veïns, el manteniment 
d’infraestructures, la prestació de serveis, 
així com el finançament d’ajudes, de 
programes, d’esports, cultura, festes i un 
llarg capítol d’obligacions que per llei 
correspon atendre i mantindre.

El pressupost de Massanassa de 2013 
va ser aprovat pel PP i IU solament. 
Compromís va votar en contra per diverses 
raons. En primer lloc, és un pressupost 
que gasta milers d’euros en obres que en 5 
ó 6 anys quedaran inútils, com ara soterrar 
contenidors de fem, al preu estimat de 
40.000 € cadascún d’ells. En Europa no 
es soterren els contenidors perquè es 
podreixen i hi ha que arrancar-los després.

El mateix passa amb els parcs de gossos, 
10.000 € cadascún i per a que defequen 
a gust els gossos forasters. En canvi no 
han estimat oportú que es millore l’entrada 
del Cementeri per a poder resguardar-se 
la gent de la climatologia adversa, una 
proposta de Compromís a l’Alcalde que no 
ha volgut invertir en faena per als aturats 
del poble que podrien fer esta millora, que 
beneficiaria a tots els que van a vore als 
seus familiar soterrats a Massanassa.

NO A 
L’OBSCURANTISME



Des de Compromís pensem que el dret de 
fiscalització dels poders públics és un dret 
fonamental de la ciutadania en qualsevol 
sistema democràtic. La transparència 
és, per a nosaltres, una senya d’identitat. 
Creiem en els valors del govern obert.

NO A LA 
DISCRIMINACIÓ

opine en la revista La Plaça, ni vol que 
apareguen els regidors de l’oposició, 
que representa el 47% de la població de 
Massanassa, i som 5 regidors.

El Sr. Pastor no permet que participem en 
el programa de festes ni en La Terreta. Eixa 
discriminació deixa en mal lloc el “bon 
rotllo” del que fa gala l’Alcalde.

Compromís seguirà votant en contra 
de que expolien als treballadors de 
l’Ajuntament la seua paga extra, que PP 
i IU han votat que no volen que vaja a 
un Pla de Pensions (que Compromís va 
proposar, i la llei ho permitia), per tal de 
que no perderen els seus diners que Rajoy 
els furtava. Hi ha moltes zones opaques 
en la gestió del Sr. Pastor, i Compromís 
no anem a ser còmplices i donar suport 
a la discriminació, l’obscurantisme, el 
clientelisme i les decisions capritxoses del 
Sr. Pastor i Adherits. Des de Compromís 
seguirem denunciant allò que es fa 
malament i aprovarem allò que es faça 
bé, però que no vulguen fer-nos creure 
que donar-li una gratificació a una 
sola persona està ben fet, perquè això 
discrimina i és una falta absoluta de 
respecte a la resta d’empleats municipals.

A nosaltres el PP no ens pot comprar, no 
ens pot fer callar perquè nosaltres NO 
TENIM AMO. EL PAÍS. Dimarts 17 d’abril de 2012. EL ROTO
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Algunes de les 
propostes i mocions 
de Compromís 
per Massanassa a 
l’Ajuntament
•	 Moció sobre defensa del comerç local i 

per la concil·liació de la vida familiar dels 
treballadors del polígon. APROVADA

•	 Moció per exigir el pagament del deute de 
la Generalitat a Massanassa, reclamant els 
interessos de demora. APROVADA

•	 Proposta d’ampliació de la zona de jocs 
infantils en la Plaça Camp del Túria 
(Divendres). APROVADA

•	 Proposta de rebaixar a la mitad la taxa de 
guals (vado) en zones on hi ha dificultat per 
a aparcar, per facilitar l’accessibilitat a les 
vivendes. EN ESTUDI

•	 Proposta de revisar i acordar de manera 
més correcta i més justa els criteris per 
a les ajudes i subvencions a les entitats, 
associacions, clubs, etc.. EN ESTUDI

•	 Moció per a gratificació especial de 347€ 
a TOTS els treballadors de l’Ajuntament. 
SENSE RESPOSTA

•	 Proposta de millorar l’entrada al Cementeri 
habilitant una sala de descans feta amb els 
treballadors de la Bolsa Social. REBUTJADA

•	 Proposta per a que en la revista La Plaça 
tinga presència l’oposició, com es fa en altres 
pobles. REBUTJADA

•	 Proposta per participar i col·laborar en 
la confecció dels programes de festes. 
REBUTJADA

És mentira que Compromís votara en contra 
dels contenidors de recollida d’oli domèstic, 
com afirma al seu últim pamflet IU.

És mentira també que la moció sobre els 
desnonaments (deshaucios) siga d’IU; 
era una proposta de la PAH (Plataforma 
Anti Deshaucios) que s’aprovà per tots els 
partits de manera unitària. No val apropiar-
se de la moció conjunta.

També és mentira que la moció sobre els 
actes institucionals contra la violència de 
gènere celebrats a novembre de 2012 fora 
d’un sol partit, com diu IU. També va ser 
una proposta DE TOTS.

L’Alcalde Pastor li aprovà a IU una 
proposta que fa mesos li va negar a 
Compromís (arreglar l’entrada de la Ruta 
del Colesterol), quina gràcia!

La Banda Jove actuà a l’Ateneu Mercantil 
de València a principi d’any, on va tindre 
un gran èxit i va rebre les felicitacions 
de tots els assistents pel gran nivell i 
perfecció de la seua interpretació. El nostre 
regidor, Josep Nàcher, com sempre va 
estar present donant-los suport i disfrutant 
de la seua música.

El Massanassa Club de Fútbol ha quedat 
sisé de 1ª Preferent, tot i ser nou 
en la categoria i a punt de lluitar 
per l’ascens a 3ª Divisió, amb 
una escasa ajuda de l’Ajuntament.

Sabies que...


