
Mònica Oltra ha sigut 
elegida com a candidata 
a la presidència de 
la Generalitat per 
Compromís per més 
de  20.000 persones  en 
votació directa. Tant la 

llista de les comarques 
del sud com la llista local. 
La llista de les comarques 
del sud està liderada per 
l'actual diputada Mireia 
Mollà (Elx) i seguida per 
l'alcalde de Muro, Rafael 

Climent. En tercer lloc 
ha quedat el músic Josep 
Nadal (Pego).  

Mónica Oltra és la 
política valenciana millor 
valorada.

MÓNICA OLTRA CANDIDATA A LA 
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

pel Campello

DEMOCRÀCIA 
OBERTA 
Més de 270 persones al 
Campello i 22.000 al País 
Valencià han participat 
en les primàries de 
Compromís. Les noves 
formes de democràcia 
han d'afavorir una 
democràcia més directa 
i més representativa 
gràcies a les noves 
tecnologies.

BALANÇ DE LA 
LEGISLATURA 
Toni Calvo, Benja Soler 
i Alfred Botella opinen 
sobre aquesta legislatura

El regidor i portaveu 
de Compromís a 
l'Ajuntament del 
Campello, Benja Soler, ha 
sigut elegit com a cap de 
llista a les primàries locals 
de Compromís 2015. 
Aquestes primàries han 
registrat 273 vots. Noemí 
Soto, actual regidora de 

Compromís  també es 
va presentar a liderar 
la llista a l'ajuntament 
del Campello. Aquestes 
primàries han registrat 
el nivell més alt de 
participació entre les 
primàries celebrades pels 
partits del poble.  

BENJA SOLER ELEGIT CAP DE LLISTA EN LES 
PRIMÀRIES LOCALS DE COMPROMÍS 2015
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No puc deixar de pensar, 
a l’hora de fer un balanç 
de la legislatura que està 
a punt de finalitzar, què 
malgrat el gran treball 
realitzat  s’ha perdut el 
temps, el Campello ha 
perdut 4 anys. Almenys 
eixa és la sensació que 
se’m queda. Molts 
projectes heretats que 
no sols no s’han pogut 
finalitzar, sinó que, a 
més, algun d’ells està 
ara mateix als tribunals 
de justícia esperant 
sentències, que en 
alguns casos poden ser 
milionàries.

Les conseqüències, les 
exposades anteriorment; 
les causes principals, 

al meu entendre, el 
desgavell de decisions 
preses per l’equip de 
govern en minoria 
per garantir una 
governabilitat que ha 
estat impossible per 
no aplicar el consens, 
la participació i la 
implicació amb la resta 
de grups municipals.

Les batalles internes 
pel poder en el partit, 
deixant molts ferits per 
les voreres i algun pacte 
de govern antinatural, 
que han rebotat a les 
bases i a històrics en el 
partit, s’han traslladat a 
l’Ajuntament i han donat 
inestabilitat a la gestió 
municipal. Al remat, ara 

mateix tenim un equip 
de govern trencat, més 
minoritari encara que 
al principi i amb molta 
por a governar. I això ho 
paguem tots els veïns.

Pel que respecta 
a Compromís pel 
Campello, al llarg 
d’aquesta legislatura hem 
consolidat un projecte 
que estava dividit en dos 
per qüestions electorals, 
formant un únic grup 
municipal sòlid i amb 
propostes de progrés. 
Hem tingut molts 
entrebancs per fer-nos 
sentir, però l’experiència, 
la constància i la 
capacitat de treball dels 
tres regidors ens han fet 
guanyar-nos respecte 
polític entre partits, 
col·lectius i veïns.

 

Quant al treball realitzat, 
ja ho expressem en un 
informe a part,  més de 
70 mocion i propostes 
presentades (en solitari 
o amb altres grups),  
vora 300 preguntes i 
interpel·lacions plenàries 
formulades, a més d’una 
participació activa amb 
al·legacions o propostes i 
debat en tots els projectes 
presentats, tant en 
plenaris com comissions 
informatives, meses de 
treball, de contractació, 
negociació i en qualsevol 
comissió especial creada. 
I sobretot, molt de xapar 
el carrer, escoltar les 
persones, traslladar 
els seus problemes i 
buscar fórmules per a 
poder solucionar-los. - 
Toni Calvo. Regidor de 
Compromís.

QUATRE ANYS TREBALLANT PEL 
BÉ COMÚ DEL CAMPELLO

pel Campello
www.elcampello.compromis.net



UNA LEGISLATURA EN DOS 
PARTS BEN DIFERENCIADES
Cal dividir la legislatura 2011-2015 en dos períodes, 
A.M. i D.M., abans de Marita i després de Marita. 
Per a mi, i per al veïnat, la primera part va ser molt 
enriquidora políticament parlant, i més útil per a 
tots, perquè l'alcalde necessitava d'acords per a poder 
traure a avant les propostes. 

Este període, que va des de l'inici de la legislatura, 
també va ser instructiu sobre la manera de comportar-
se del PP quan es va fer la negociació de la constitució 
de l’equip de govern i de la distribució de competències 
en l'Ajuntament. Nosaltres vam parlar amb tots els 
grups per a mirar de formar un equip d’esquerres. 
Convé recordar que fou el Bloc qui defensà a tots els 
grups minoritaris quan el PP volia passar la plana per 
damunt de tots amb el beneplàcit del PSPV-PSOE.

A pesar d’aquell inici, aquesta primera etapa ha sigut 
la més productiva tant pel que fa a mocions i propostes 
aprovades i presentades pels grups de l’oposició, la 
majoria a càrrec pels dos grups de Compromís.

L'etapa posterior, després del pacte del PP amb Marita 
el juliol de 2013, en quant a l'Ajuntament poc més s'ha 
de dir, l'activitat política de l'equip de govern s'ha 
reduït al mínim possible, sense cap línia d'actuació 
ni cap possibilitat de debat ni de control del'alcalde, 
que sembla esgotat després d'haver intentat que tot 
passara per les seues mans, la màxima de l'alcalde 
Berenguer semblava "val més fer-ho, que manar-
ho". 

A pesar de les mocions, preguntes i intents continuats 
de recuperar el debat polític en els plens i en les 
comissions, l’equip de govern ha abandonat els 
problemes dels veïns i s’ha dedicat als maldecaps i 

dissensions internes, als judicis i plets per la piscina, 
el pàrquing, l’abocador, i als problemes relacionats 
amb l’anterior alcalde.

Benjamí Soler. Portaveu del Bloc - Compromís.
Candidat a l'Alcaldia del Campello

pel Campello
info



UNA 
LEGISLATURA 
EN QUÈ HEM 
SUMAT 2+1
En les passades eleccions 
municipals, els qui ara 
formem Compromís 
pel Campello ens 

vam presentar en dos 
candidatures diferents, 
encara que en aquell 
moment ja havíem 
començat el procés de 
convergència.

El Bloc Nacionalista 
Valencià vam obtenir 
1.259 (11% dels vots) i 2 
regidors: Benjamí Soler 
i Antoni Calvo. Iniciativa 
- Els Verds vam obtenir 

634 (5,6% dels vots) i una 
regidora, Noemí Soto. En 
total, 1.893 vots, el 17,3% 
dels vots vàlids.

A poc a poc, vam començar 
a treballar junts, 
compartir propostes, 
preguntes i mocions, fins 
l’assemblea conjunta 
dels dos col·lectius de 
febrer de 2013. A partir 
d’aquell moment els tres 

regidors hem treballat 
de la mà i hem actuat 
com a Compromís pel 
Campello.

L’Ajuntament del 
Campello ha comptat, en 
la legislatura 2011-2015,  
amb 21 regidors: 10 del 
PP, 6 del PSPV-PSOE, 3 de 
Compromís, 1 d’Esquerra 
Unida i 1 de Decido. - 
David Ramírez.

pel Campello
info

BALANCE DE INICIATIVA SOBRE 
LA LEGISLATURA 2011-2015
La legislatura que acaba ahora tiene dos etapas muy 
diferenciadas. Una, la del resultado electoral: un 
equipo de gobierno del  PP en minoría, y que lejos 
de tener una actitud de diálogo con el resto de la 
oposición, para buscar soluciones consensuadas a 
los problemas pendientes de la legislatura anterior, 
creados por el mismo PP con mayoría absoluta entre 
2007 y 2011 (vertedero, piscina, parking, IBI, etc.), 
mantiene una política de aprobación de la mayoría 
de propuestas planteadas por la oposición pero con 
una actitud de boicot, pues no ejecuta lo acordado en 
Pleno.

La segunda etapa se caracteriza por el inicio del pacto 
PP-DECIDO (= Marita). Un pacto que se presenta a 
bombo y platillo con el zafio argumento de desbloquear 
el presupuesto que, según el PP, la oposición le 
impedía aprobar. El Sr. alcalde en vez de hacer unos 
presupuestos consensuados que respondieran a la 

opinión de todos, o al menos de la mayoría, optó por 
el pacto  con DECIDO-Marita. Habría que preguntar 
¿qué oposición le impedía aprobar los presupuestos? 
Quien se lo impidió fue su incapacidad y la falta de 
voluntad política. 

Al poco tiempo del matrimonio político de 
conveniencia PP-DECIDO, se destapó la “Operación 
Universidad”.  Lo que Marita poco tiempo antes 
calificaba de “pelotazo”, una vez  pactado su sueldo 
se convertía en un “proyecto estrella”. Hoy es un 
proyecto “ESTRELLADO”. Desautorizado por colegios  
profesionales, universidades, departamentos del 
Ministerio y por la Consellería. 

Nuestro voto ha ido siempre encaminado a evitar que 
El Campello sea pasto de especuladores, y buscando 
solución a los problemas pendientes. Lo que es cierto 
es que ni con mayoría simple, ni con absoluta, el 
diálogo no ha sido el vehículo que el PP ha utilizado 
para corregir errores del pasado, porque es preso de 
intereses mezquinos que nada tienen que ver con el 
bienestar de la población. - Alfred  Botella. Miembro  
de la Executiva de País Valencià  d’Iniciativa                   


