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ACORD DE GOVERN D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ I 
COMPROMÍS D’ALBALAT DE LA RIBERA PER AL GOVERN DE 
L’AJUNTAMENT D’ALBALAT DE LA RIBERA PER AL MANDAT 2019-
2023 
Albalat de la Ribera, a 26 de juny de 2019. 
Les candidatures municipals d’Esquerra Unida del País Valencià i Compromís, conscients 
que la demanda social majoritària és configurar un govern municipal progressista i ecologista 
que permeta que els projectes i programes d'actuació es desenvolupen amb eficàcia en 
benefici de la ciutadania, consideren necessari aconseguir un acord que garantisca un 
govern de progrés amb capacitat suficient per a escometre els reptes als quals s'ha 
d'enfrontar Albalat de la Ribera per a avançar en la consolidació del seu futur com a poble 
sostenible, dinàmic, integrador, i generador d'ocupació i benestar. 

Aquest acord es basa en un seguit de principis inspiradors com són el govern obert, la 
transparència, la participació, la igualtat social, la diversitat, la sostenibilitat, la defensa dels 
serveis públics de qualitat i els valors del municipalisme. 

Tots aquests principis es mouen al voltant d’un objectiu comú: servir dignament a les 
persones, amb les persones. 

A tal fi, les candidatures citades subscriuen el present acord de governabilitat de l'Ajuntament 
d’Albalat de la Ribera , en virtut del qual adquireixen els següents compromisos: 

1 GOVERNABILITAT I ESTABILITAT INSTITUCIONAL 

1.1 Amb el present acord, les agrupacions d’EUPV i Compromís d’Albalat de la Ribera 
adquireixen el compromís de facilitar la governabilitat i l'estabilitat institucional a 
l'Ajuntament d’Albalat de la Ribera durant tot el mandat electoral (2019-2023), 
col·laborant mútuament en l'acció de govern sota criteris de sostenibilitat, 
transparència, eficiència i participació ciutadana en la presa de decisions i la 
defensa dels criteris de justícia social i defensa del públic en el rumb de la política 
municipal. 

1.2 Comissió de Seguiment. Es crearà pels partits signants una Comissió de 
Seguiment del present pacte que permeta el diàleg fluid i el seguiment dels acords 
previs sobre tots els assumptes a tractar pels òrgans de govern municipals. Aquesta 
comissió es reunirà de forma periòdica semestralment. 

1.3.- A més de les responsabilitats intrínseques per l'assumpció d'àrees, l'acord es 
basa en el compromís mutu de confiança, transparència i coneixement obert de tota 
la gestió municipal. 

1.4.- L’alcalde i el portaveu del grup municipal de Compromís realitzaran un 
seguiment continuat i coordinat del treball municipal.  

1.5.- Es crearà una Junta de Govern Local, constituïda per l'Alcalde, primera i segona 
Tinents d'Alcalde per EUPV i tercer Tinent d'Alcalde per Compromís. 

1.6.- Es crearan les següents àrees de treball amb les corresponents delegacions 
d’alcaldia, assignades a les candidatures indicades: 

1.  Urbanisme, Serveis Urbans, Mobilitat, Transparència, Participació i 
Administració. (Compromís) 

2. Benestar Social, Igualtat, Gent Gran i Esports. (EUPV) 
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3. Educació, Joventut, Comunicació i Festes. (EUPV) 

4. Cultura. (EUPV) 

5. Medi Ambient i Rural. (EUPV) 

1.7 En els casos de dubte en la interpretació, disconformitat sobrevinguda o altres 
possibles causes de dissens, ambdós agrupacions es comprometen a solucionar les 
diferències en la Comissió de Seguiment. 

1.8. En aquells elements no recollits en l'acord existeix llibertat d'opinió i vot per part 
dels grups signants. 

2 ACORDS PROGRAMÀTICS 

2.1 URBANISME 
1. Continuarem l’elaboració del Pla General, comptant amb la màxima 

participació de la ciutadania per a la seua confecció, i afavorint 
essencialment els següents eixos principals: 

• La mobilitat sostenible, afavorint els desplaçaments no motoritzats. 

• L’accessibilitat completa a tot l’espai urbà i entorn pròxim. 

• La sostenibilitat del model, posant com a principal objectiu 
l’ordenació del que ja està urbanitzat, adequant la normativa a les 
actuals necessitats i sensibilitats de la ciutadania, però amb la 
suficient flexibilitat per previndre una possible ampliació del nucli 
urbà si fóra necessari, fent valdre el centre històric per afavorir la 
repoblació dels seus habitatges desocupats,i donant la possibilitat a 
nous usos terciaris de baix impacte en l’espai no urbanitzat per 
afavorir el turisme interior de qualitat, amb el màxim respecte amb 
l’entorn paisatgístic i amb el medi ambient. 

• Màxima atenció per a la protecció, cura i rehabilitació dels espais 
amb valor paisatgístic per a la seua potenciació, com el riu, el seu 
entorn, l’horta i el parc natural de l’Albufera. 

2. Realitzarem i executarem un pla per a millorar l’enllumenat dels carrers 
amb un estudi tècnic per detectar possibles deficiències, la seua solució 
i un pla estructurat per a resoldre els problemes detectats. 

• Renovació de l'Enllumenat de la Gran Via 

3. Elaborarem un pla d’accessibilitat urbana per eliminar les barreres 
arquitectòniques en totes les instal·lacions i zones públiques del poble 
progressivament. 

• Urbanització del cantó dels carrers Delme-Sucro  

• Accessibilitat a la Gran Via i carrer del Crist 

• Condicionament de voreres  
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4. Elaborarem el pla de mobilitat local, amb la màxima participació de la 
ciutadania, posant el benestar de les persones per davant de tot: 
prioritzarem la mobilitat no motoritzada i crearem diferents circuits 
urbans amb preferència per a vianants, sobretot al centre històric. 

• Reurbanització carrer dels Àngels  

• Paviment de Plataforma Única en carrers estrets  

5. Seguir exigint la Ronda Nord i l'ampliació de la CV-508 (Ja aprovat 
Generalitat i en tràmit diputació) 

2.2 DOTACIONS 
6. Ordenança d'edificis municipals 

7. Condicionament i equipament del Nou Magatzem 

2.3 PATRIMONI 
8. Preservació i difusió del patrimoni material i immaterial 

• Declaració de la Casa del Bou com a Bé d'Interés Local  

• Partida pressupostària per a Excavacions Arqueològiques 

• Horari públic pera consulta de l'Arxiu Històric Municipal  

• Digitalització de l'Arxiu Històric Municipal 

• Es programaran diferents activitats al voltant del patrimoni local com 
puguen ser visites guiades, itineraris culturals, exposicions o tallers. 

2.4 BENESTAR SOCIAL 
9. Millorarem i impulsarem els serveis socials generals, a través d’un major 

desenvolupament i implantació de la prestació primària dels programes i 
d’una major dotació als equips socials de base. 

10. Fomentar la concessió d'ajudes a persones en Risc d'Exclusió Social 

11. Establirem mesures contra la pobresa energètica i de consum. No 
consentirem que es talle l’aigua a cap persona per cap concepte i 
lluitarem des de l’ajuntament perquè no es tallen tampoc el servei de 
llum. 

12. Realitzarem la necessària intervenció familiar i l’atenció a joves, menors 
i nuclis de convivència en situació de risc social. Elaborarem projectes 
culturals, d’oci, formació i ocupació per aquests sectors.  

13. Promourem la solidaritat i el voluntariat. Coordinarem els recursos 
professionals i de voluntariat existents per a la realització de programes 
d’atenció a la diversitat, a la gent gran i menors dotant-los dels mitjans 
necessaris. 

14. Mantindrem i desenvoluparem els programes de prevenció sociosanitaris 
(drogodependències, prevenció de la violència, absentisme escolar, 
etcetera). 
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15. Coordinació amb l'àmbit educatiu per a impulsar i recolzar els valors del 
Diàleg, l'Equitat i el Respecte 

2.5 GENT GRAN 
16. Millorar la qualitat de vida de la Gent Gran: 

• Adhesió a plans i programes per a persones Majors 

• Potenciar activitats en el Parc de Majors 

• Crearem plans per a la detecció i resolució de les necessitats 
derivades dels problemes de soledat no desitjada, sobretot en l’àmbit 
de la gent gran. 

• Oferirem serveis d’orientació per donar suport a les persones que 
envellixen per a la presa de decisions sobre el seu futur, habitatge, 
educació, cultura, dependència, etcètera. 

• Promourem el voluntariat i xarxes socials d’ajuda mútua per resoldre 
el problema de la soledat, amb una incidència especial respecte a les 
persones grans. 

17. Donar ús al centre de dia: Posarem en activitat l’edifici destinat al centre 
de dia de forma progressiva: inicialment com a Centre d’Atenció 
Preventiva per a Persones Majors (CEAM) i continuarem les gestions 
necessàries amb l’objectiu d’aconseguir la seua transformació final en 
Centre de Dia el més prompte possible. 

2.6 IGUALTAT 
18. Seguir en l'eradicació de la Violència de Gènere: 

• Campanyes de Prevenció de Violència Masclista  

• Cooperació amb institucions, entitats i associacions locals que 
donen un servei a les dones que patixen la Violència de Gènere 

• Adhesió a Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere  

• Desenvoluparem plans contra la violència masclista i l’assetjament 
sexual a les festes populars i festivals, amb la inclusió de punts 
violetes en totes les activitats d’aquest tipus I amb una anàlisi previ 
amb perspectiva de gènere que garantisca que seran espais lliures de 
masclisme. 

19. Seguir en el valors de la Igualtat en tots els àmbits: 

• Adhesió a plans i programes per a Dones 

• Activitats de sensibilització respecte a les necessitats i drets de les 
persones amb Diversitat Funcional  

• En l’atenció a persones amb diversitat funcional, impulsarem la 
contractació i el treball cooperatiu amb les empreses d’inserció 
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sociolaboral. 

• Impulsar el I Pla d’igualtat Municipal 

• Impulsarem campanyes de sensibilització i accions per la igualtat de 
gènere i contra les violències masclistes. 

• Fomentarem l’associacionisme de les dones per impulsar activitats 
que fomenten la igualtat. 

• Desenvoluparem el Pla General Urbanístic amb perspectiva de 
gènere per fer del nostre municipi un espai segur i inclusiu. 

2.7 PARTICIPACIÓ 
20. Foment de les activitats de les Associacions Locals que servisquen a 

l'interés general i al benestar comú  

21. Creació del reglament orgànic de participació ciutadana: 

22. Pressupostos Participatius. 

23. Convocar els Veïns i Associacions per a tractar qüestions de primer ordre 
amb la realització de tallers participatius i taules redones per recollir 
propostes sobre les línies a seguir al respecte. 

24. Realitzarem reunions anuals de rendició de comptes, per informar de les 
tasques realitzades per l’ajuntament a la ciutadana i com a ferramenta 
de control, seguiment i avaluació de les polítiques municipals per part 
d’aquesta. 

25. Posarem en marxa diferents Consells Sectorials, per planificar 
conjuntament amb les associacions i col·lectius representats les línies 
estratègiques a seguir per l’ajuntament i donar veu al teixit associatiu del 
poble. Amb aquesta línia, crearem els següents consells: 

• Consell Comarcal de la joventut 

• Consell d’Esports 

• Consell de Festes 

• Consell de Seguretat Ciutadana 

• Consell Escolar Municipal 

2.8 TRANSPARÈNCIA I COMUNICACIÓ 
26. Publicació accessible de: 

•  Les Actes dels Plens 

• Dietes 

• La corporació municipal i les persones que en treballen. 

• Retribucions i patrimoni de regidors i regidores. 
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• Estructura organitzativa de l’ajuntament. 

• Inventari municipal d’immobles. 

• Tots els contractes i convenis. 

• La llista d’empreses proveïdores i adjudicatàries. 

• Totes les subvencions i ajudes econòmiques que concedix 
l’ajuntament. 

• Els convenis urbanístics i la informació sobre les obres més 
importants. 

• Els informes de seguiment i execució de les obres. 

•  El pressupost municipal des de la seua aprovació fins a la seua 
liquidació. 

• Els ingressos i les despeses del pressupost i publicació de totes les 
desviacions entre l’aprovat i l’executat i, per descomptat, l’explicació 
a la ciutadania d’eixes desviacions. 

27. Creació de perfils oficials de Cada Regidoria en les Xarxes Socials 

28. Continuar amb la implantació de l'Administració Electrònica 

29. Seguir amb el compromís d'Informar els Veïnes i veins 

30. Reprendre la publicació periòdica del Butlletí d'Informació Municipal 

31. Actualització i redisseny del Web de l'Ajuntament adaptat a les 
necessitats específiques del poble: 

• Crearem les eines necessàries per a facilitar la comunicació entre la 
ciutadania i l’administració (portal d’incidències, bústia digital), per 
agilitzar la detecció i resolució dels problemes que es puguen donar 
en qualsevol moment a la població. 

2.9 CULTURA 
32. Regularitat en la Programació Cultural de Qualitat per a tots 

33. Suport a Associacions Culturals i Festives Locals 

34. Dedicació als Artistes Locals 

35. Exposicions i Art al Carrer 

36. Pla d'Animació Lectora 

37. Promoció de l'espai de la Biblioteca amb Presentacions de Llibres, 
Exposicions, Contacontes... 

38. Promoure Presentació de Llibres locals o forànis 

39. Replantejarem i ampliarem l’espai de la biblioteca per a dotar-lo de nous 
usos, com una zona especial d’activació lectora per a xiquetes i xiquets 
menuts, o una zona de revistes amb seients més còmodes per a la lectura i 
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amb exemplars actualitzats periòdicament. Actualitzarem la zona 
d’ordinadors. 

40. Augmentarem la partida per a l’adquisició de nous llibres per a la biblioteca 

41. Promourem la donació de llibres a la biblioteca per part del veïnat. 

42. Teatre 

43. Afavorirem la creació cultural amb programes de formació i convocatòria 
d’ajudes. 

44. Elaborarem una programació periòdica d’activitats que promoguen 
especialment la producció de la cultura local i comarcal. 

45. Promourem projectes d’intercanvi cultural amb les persones migrants 
que viuen a la localitat. 

46. Promourem experiències culturals d’intercanvi intergeneracional amb 
l’objectiu de promoure la interrelació entre la gent major, joves i xiquetes i 
xiquets. 

2.10 FESTES 
47. Festes per a totes les edats 

48. Campanyes de potenciació del Comerç Local 

49. Crearem el Consell de Gestió de les Festes Locals en el qual s’integre tot 
el món de la festa i que es convertisca en l’autèntic fòrum on es marquen 
les línies que caldrà seguir en la programació local d’aquestes. 

50. Afavorirem l’adquisició d’un nou espai polifuncional per a realitzar 
activitats lúdiques i esdeveniments culturals per part dels diferents 
col·lectius locals com la gent jove i col·lectius festers. 

51. Millorarem els equipaments que s’utilitzen per a les festes. 

52. Dedicarem una part substancial del programa de festes a la música, el 
teatre, la literatura i el cinema en valencià. 

53. Incentivarem la reposició del sopar popular, amb un nou format que faça 
aquesta festa més sostenible i agradable per a totes les persones. 

2.11 ESPORTS 
54. Recolzament d'Associacions Esportives, Equips Locals i Esportistes en 

modalitats individuals 

55. Incentivarem la creació del Consell d’Esports. 

56. Planificarem un pla d’inversions esportives a llarg termini, tenint en 
compte les demandes dels col·lectius i associacions sectorials locals. 

57. Millorarem les instal·lacions esportives i farem senzill i eficaç el procés 
per a la reserva de les instal·lacions. 

58. Donarem suport als esdeveniments esportius que es realitzen al poble 
per tal de promoure’ls. 

59. Promourem el nostre esport nacional com és la pilota valenciana.  

2.12 EDUCACIÓ 
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60. Organitzar la Trobada d'Escoles en Valencia Creació del Consell Municipal 
Escolar com a espai de debat i anàlisi  

61. Inversió en la millora deis edificis de les escoles públiques 

62. Ampliació del pati de l'Escola Infantil Enric Valor  

63. Millorar els espais de la Biblioteca Municipal per a l'estudi 

64. Ajudes municipals al Transport dels estudiants  

65. Fomentar l'Escola Pública 

66. Canviar l'Aire Condicionat de l'Escoleta  

67. Creació d'un Hort Escolar en les Escoles Noves  

68. Garantir la Formació d'Adults amb recursos municipals 

69. Exigir i impulsar el projecte d'edificació de la Nova Escola 

70. Instal·lació d'un "Sostre Solar" (energia fotovoltàica) en l'Escoleta 

71. Seguir fent activitats i eixides escolars 

72. Impulsarem Albalat com a poble educador, on l’escola, la biblioteca, el 
centre dotacional i els espais oberts s’utilitzen com a llocs de convivència 
i aprenentatge. 

73. En cas d’establir un canvi en la jornada escolar passant a la jornada 
continuada, crearem el servei d’escola matinera i vespertina que permeta 
afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar dels pares i mares de 
l’alumnat escolaritzat en les etapes d’Infantil i Primària, amb la 
possibilitat de fer activitats extraescolars a l’escola i amb ajudes per a les 
persones usuàries del servei que ho necessiten. 

74. Assegurarem l’escolarització total en el tram de 0 a 3 anys, mitjançant 
beques en els casos que faça falta.  

75. Augmentarem les ajudes per a millorar el funcionament de l’escola 
d’estiu i d’altres períodes de vacances. 

76. Augmentarem les ajudes per a millorar el funcionament de l’escola 
d’estiu i d’altres períodes de vacances. 

77. Crearem el Consell Escolar Municipal. 

78. Promourem formació en ciberseguretat, igualtat de gènere, vida 
saludable, drogodependència i educació sexual per a tota la població. 

2.13 JOVENTUT 
79. Recolzar l'Associacionisme Juvenil 

80. Disseny d'activitats específiques per als joves  

81. Mobilitzarem polítiques actives d’ocupació dirigides a joves 

82. Incentivarem la creació del Consell Comarcal de la Joventut. 

83. Afavorirem la contractació d’un servei tècnic en animació sociocultural 
per a la dinamització del Casal Jove i altres activitats que es puguen 
realitzar a la localitat per a la joventut. 

84. Potenciarem l’ús del Punt d’Informació Juvenil (PIJ). 
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85. Ampliarem la programació d’activitats d’oci nocturn per a la joventut. 

86. Convocarem fires comarcals de voluntariat que siguen punts de trobada i 
que aprofiten per a intercanviar experiències. 

87. Promourem programes de formació sobre ciberseguretat, drogues i 
educació sexual. 

88. Promourem programes d’orientació acadèmica i laboral. 

2.14 MEDI AMBIENT I MEDI RURAL 
89. Recuperar els dos Molls Areners del riu pera ús lúdic i esportiu  

90. Convertir la mota en un Passeig Fluvial accessible i de qualitat  

91. Reforestació del terme en espais de domini públic 

92. Recollida selectiva de residus Porta a Porta  

93. Control d'accessos al terme 

94. Posar en marxa el Banc de Terres  

95. Neteja contínua del terme 

96. Instal·lació de Pipicans i papereres 

97. Traçat i senyalització de Rutes Rurals  

98. Reducció de l’IBI Rústic per a 2020: -50%  

99. Augmentar l'eficiència de la Xarxa d'Aigua  

100. Condicionament i accessibilitat dels Ullals 

101. Activar Ordenances ambientals, rurals i de protecció animal 

102. Continuar amb col·laboracions, plans i campanyes dutes a terme 

103. Fomentarem l’agricultura ecològica. 

104. Elaborarem un pla estratègic de manteniment i reparació dels camins 
rurals. 

105. Incentivarem, des de l’àmbit municipal, la modernització de les 
explotacions agràries i desenvolupament rural, prioritzant la 
professionalització de l’agricultura, amb el suport a la incorporació 
d’agricultores i agricultors joves i l’equiparació de la dona llauradora. I tot 
això fomentant la formació contínua i professional del sector. 

106. Crearem centres de formació i qualificació agrària i ramadera d’àmbit 
comarcal. 

107. Aplicarem mesures per a reduir l’ús d’herbicides i productes químics en 
faenes de manteniment de jardineria i parcs municipals. 

108. Promourem mesures positives de fiscalitat amb reducció d’impostos 
municipals per als vehicles elèctrics i híbrids. 

109. Promourem la mobilitat sostenible amb la instal·lació de punts de 
recàrrega per a vehicles elèctrics. 

2.15 SANITAT I SALUT 
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110. Promourem la col·laboració entre el centre de salut i els centres 
educatius i col·lectius, com ara la gent major, per a millorar el 
coneixement de la salut i dur a terme iniciatives que servisquen per a 
millorar-la i gestionar-la més bé. 

111. Actualitzarem les ordenances sobre tinença i circulació d’animals 
domèstics, tot i que per a millorar en eixe aspecte també cal demanar que 
totes les persones actuem sempre amb civisme. Actuarem segons el pla 
que Compromís  va proposar  al ple municipal aquesta legislatura i que va 
ser aprovat per unanimitat, amb diferents fases d’actuació: 

• Primera fase: Posar a disposició de la ciutadania els mitjans 
necessaris per facilitar la tasca de reposició dels excrements dels seus 
animals (papereres, tant al poble com a la mota, i pipicans) 

• Segona fase: Campanya de sensibilització ciutadana,per a la 
conscienciació de la necessitat de civisme per resoldre aquest 
problema que afecta a totes les persones. 

• Tercera fase si escau: Control del compliment de la normativa i en cas 
extrem, acudirem a mesures sancionadores per aquelles persones 
incíviques. 

112. Promourem bons hàbits saludables per a tota la ciutadania mitjançant 
campanyes publicitàries i jornades informatives obertes a la població. 

113. Ens adherirem com a poble a la Xarxasalut,  impulsada per la Conselleria 
de Salut Pública, per traslladar els objectius i accions del IV Pla de Salut 
al nostre poble, realitzant un primer diagnòstic de la situació actual, i així 
racionalitzar i optimitzar l’acció local posterior al respecte.  

2.16 ECONOMIA I OCUPACIÓ 
114. Rehabilitació del Mercat Municipal  

115. Potenciarem l’Agencia Comarcal d’Ocupació. 

116. Incrementarem els programes destinats a la formació de l’autoocupació. 

117. Promourem el cooperativisme com a eina de desenvolupament del poble 
(una comparança: crear una cooperativa destinada a oferir serveis 
d’ajuda a domicili per a gent major o dependent). 

118. Posarem en marxa un sistema d’oficines compartides per a emprenedors 
locals en espais municipals que no s’utilitzen com ara l’antic col·legi de 
les monges. 

119. Establirem ajudes econòmiques per a projectes de persones joves 
emprenedores. 

120. Crearem borses de treball per a dur a terme activitats d’alt valor 
estratègic per les necessitats que satisfan (neteja viària general, gestió 
de l’aigua, etc.) i per la varietat de faenes que demanen. 

121. Crearem mesures per afavorir l’explotació del potencial cultural i 
ambiental del poble encarades a crear llocs de faena en l’àmbit del 
turisme rural (allotjament rural, rutes urbanes d’interés, rutes pels llocs 
emblemàtics i amb un valor ambiental alt del nostre terme, exposició 
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permanent a la Casa del Bou en què es valore el potencial turístic del 
poble, etcètera).  

122. Promourem polítiques actives d’ocupació dirigides a la joventut, a 
persones parades de llarga durada, col·lectius amb dificultat d’integració 
laboral, dones soles amb càrrega familiar, persones migrants, persones 
amb diversitat funcional, etcètera. 

123. Dinamitzarem i potenciarem les rutes de  comerç  tradicional (la ruta de 
les tapes, fires comercials, etc.) que aprofiten per a estimular el consum 
local. 

124. Incentivarem l’activitat comercial de proximitat, sobretot el comerç en 
origen o quilòmetre 0, de manera que les persones productores de la zona 
puguen establir canals directes amb la clientela. 

2.17 SEGURETAT CIUTADANA 
125. Crearem el consell de seguretat ciutadana en el qual hi haja 

representants de la corporació, la policia local, les associacions, els 
comerciants, els centres educatius i altres que siguen d’interés 
comunitari. 

126. Dotarem al col·lectiu de Protecció Civil del material i instal·lacions, i 
formació necessària per a realitzar satisfactòriament la seua valuosa 
tasca. 

2.18 HABITATGE 
127. L’ajuntament ha de ser mediador en els casos d’execucions hipotecàries 

amb possibilitat de desnonament. 

128. Crearem un registre municipal d’habitatges desocupats i donarem 
facilitats per a promoure el seu lloguer. 

 

EUPV i Compromís d’Albalat de la Ribera es comprometen política i personalment a 
dur a terme les mesures que es recullen en aquest acord de govern. 
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