COMPROMÍS Xàtiva continua fent propostes
que l’equip de govern del PP no vol escoltar
COMPROMÍS demana la creació d’un reglament
de participació que incloga consultes ciutadanes
Suñer: “és l’hora de donar un pas més endavant en la democratització de les nostres institucions, obrir-les a la ciutadania i ferles verdaderament participatives de forma que les ciutadanes i
ciutadans puguen decidir directament sobre assumptes que els
afecten directament.”

COMPROMÍS proposa que els polítics no siguen els protagonistes de
cap inauguració

COMPROMÍS demana que es cree
una borsa de lloguer social amb les
vivendes buides dels bancs

Suñer: “el que es fa amb els diners de totes i tots
no pot ser l’excusa perquè els polítics es facen
la foto. S’ha arribat a inaugurar rotondes en les
que no cabien totes les autoritats que acudien a
la inauguració, a posar primeres pedres d’obres
que després no s’han acomplert després de diversos anys o a realitzar despeses molt grans
amb picadetes, truites gegants, mentre la ciutadania tenia necessitats per cobrir.”

Suñer: “demanem que s’adopten mesures per
obligar als bancs que tenen pisos acumulats a
que els oferten a preus assequibles, i si no poden vendre’ls, que hi haja mecanismes perquè
eixes vivendes puguen ser cedides temporalment a l’Ajuntament que les destinaria a crear
una borsa de lloguer social”.

COMPROMÍS proposa a tots els grups
polítics un consens per recordar els
75 anys del bombardeig
La tragèdia més gran ocorreguda a Xàtiva després de la seua crema no es pot recordar amb
les forces polítiques dividides. És necessari un
consens per recordar aquesta tragèdia que es
troba en la memòria de les xativines i xativins
i de la qual hem sentit parlar tantes vegades, i
que ens han transmès la por i la barbàrie que
va suposar aquell fet. Però el PP continua sense
voler recordar la mort de més de 109 xativins.
I des de COMPROMÍS no hem deixat de criticar els desgavells del PP, com la negativa a tornar els diners als usuaris del Conservatori, la despesa de 50.000 euros per analitzar el ADN dels gossos de la
ciutat, les exhibicions de Rus any rere any en FITUR i la convocatòria d’amagat de dos llocs de treball
a l’Ajuntament, feta en nadal i sense publicitat.
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COMPROMÍS LAMENTA QUE EL PP NO TORNE
ELS DINERS ALS USUARIS DEL CONSERVATORI
La portaveu de COMPROMÍS Xàtiva, Cristina Suñer, ha lamentat que l’equip
de govern del PP haja recorregut la sentència del Tribunal Superior de Justícia que anul·lava la pujada de taxes del Conservatori per considerar-la
basada en un informe clarament insuficient i injustificat, no suficientment
motivat i sense autoria. L’equip de govern ha presentat finalment un recurs
davant el Tribunal Suprem, que segons la portaveu de COMPROMÍS “només servirà per allargar el compliment de la sentència i gastar més diners
de tota la ciutadania.” Cal recordar que en el moment de l’aprovació de la
pujada, COMPROMÍS ja va denunciar que la pujada, de més del 30%, era
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injustificada per la seua
quantia i per la manca
d’informes. Suñer considera que “fins i tot, ara
que hi ha una sentència
que li diu a Rus que ho
ha fet malament, no vol
rectificar, sinó que allarga més el seu compliment, amb la qual cosa
incrementarà el cost del
que s’ha de tornar.”

Les Primàries de COMPROMÍS a les
Eleccions Europees es tanquen a Xàtiva amb més del 80% de participació
L’alcalde de Burjassot, Jordi Sebastià, és el guanyador
a Xàtiva amb el 84,3%, així com al conjunt del País Valencià amb el 53,5%
Van votar 140, de les quals 73 online i 67 de forma presencial. L’alcalde de Burjassot, Jordi Sebastià va ser el
candidat més votat, amb 118 vots, igual que a la resta
del País Valencià; li van seguir Isabel Martín amb 11
vots, Julià Àlvaro amb 5 vots, Enric Bataller amb 3 vots
i Pedro Sànchez amb 3 vots. Per a la resta de la llista,
les més votades a Xàtiva van ser Joana Pasqual, Mònica Àlvaro, la xativina Reis Gallego i Vicent Xavier Vila.
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