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Compromís demana la dimissió d’Alfonso Rus
Cristina Suñer: ”Vosté, Sr. Alcalde,
porta 16 anys mentint i enganyant”
Cristina Suñer va demanar la dimissió d'Alfonso Rus per
haver mentit i amagat milions en factures sense consignació
pressupostària, falsejant el deute de l'Ajuntament de Xàtiva.
En la intervenció que podeu veure en aquest enllaç, Va
recordar que els responsables d’amagar les factures i de
manar fer les despeses eren els regidors i les regidores del
PP, i no els tècnics com vol fer veure Rus. Va demanar
explicacions de en què s’havien gastat els 282000 euros de
la relació extrajudicial i va recordar que la Conselleria ha
impedit a l’Ajuntament de Xàtiva endeutar-se per fer
inversions, per superar el 115% d’endeutament sobre el
pressupost al afegir totes les factures que ara ixen a la llum.

Cristina Suñer, en la intervenció en
la que va demanar la dimissió
d’Alfonso Rus. Premeu en la imatge
per veure el vídeo.

Les propostes de Compromís al ple (que el PP va rebutjar)
Compromís reclama el manteniment i la
millora de la línia Xàtiva - Alcoi
El diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví,
preguntarà a la ministra de Foment si la línia es troba
entre les que es preveuen substituir per servei
d’autobusos. Cristina Suñer va declarar que “açò
suposaria la mort de la línia” i va reclamar la inversió
decidida en la línia per “entrar en la modernitat”.

El PP no accepta rebutjar la
supressió d’unitats escolars
i professorat a Xàtiva

Compromís proposa que
Xàtiva recolze el model
educatiu plurilingüe plantejat
per Escola Valenciana

El regidor Joanjo Garcia va presentar
una moció ‘in voce’ en la que va
demanar el rebuig als efectes de les
retallades del govern central, que han
suposat, per exemple, la supressió
d’una unitat en l’Attilio Bruschetti.

Es tracta d’un document recolzat per
totes les universitats valencianes,
sindicats, associacions de pares,
partits polítics... Però el PP va
rebutjar la moció.
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