Alfonso Rus presenta una demanda contra Cristina Suñer i
després la retira. La portaveu de COMPROMÍS va assegurar
que “el Consorci sona a corrupció”
En una roda de premsa convocada pels tres partits de
l’oposició Xativina, Cristina Suñer va declarar ‘...el Consorci sona a corrupció... és un xiringuito que s’ha muntat
Parra i quatre amiguets perquè se’ls han acabat les grans
obres...’, i després va recordar que Rus recolzava el funcionament del Consorci de Residus a través dels vots
de la Diputació. Alfonso Rus va presentar una demanda
contra Suñer per aquestes paraules, però després la va

retirar en reconéixer que no tenia fonament.
La portaveu de Compromís ha demanat que “és el consorci el que ha d’aclarir moltes de les seues actuacions”
i ha recordat que segons estimacions de la Plataforma
contra el Macroabocador, els terrenys del mateix no
valen més de 300 000 euros, i el Consorci els lloga per
38 milions. i ha considerat ‘fosc com la nit més fosca’ el
procediment d’adjudicació.

COMPROMÍS va ajudar la ciutadania a presentar centenars de recursos contra la nova taxa imposada pel Consorci, atenent durant setmanes moltes xativines i xativins.
Va animar la ciutadania a participar en les mobilitzacions
contra el Macroabocador de Llanera, recordant que hi ha
alternatives més barates i sostenibles.
COMPROMÍS de la Costera, la Safor i la Vall d’Albaida va
emetre una posició comuna demanant replantejar el model, fent-lo mediambiental i econòmicament sostenible.

COMPROMÍS aconsegueix que els representants
municipals en diversos organismes reten comptes a la ciutadania
El grup municipal COMPROMÍS de l’Ajuntament de Xàtiva va presentar una proposta, que va ser aprovada per unanimitat, per tal que
els representants que designa el ple de l’Ajuntament en organismes
com el Consorci de Residus, la Mancomunitat, el Consell Escolar
Municipal..., i que són tots components de l’equip de govern del PP,
hagen de donar compte de les reunions a que són convocats, els
acords presos en elles i el sentit de la seua votació als mateixos.

COMPROMÍS demana que els polítics no acaparen el protagonisme en FITUR
Cristina Suñer va considerar “lamentables” les imatges que vam poder
veure totes i tots en els mitjans de comunicació en les quals es podia veure el seguici del nostre alcalde i president de la diputació en la seua visita
a la fira de turisme, FITUR. Tant el grup municipal com el corresponent de
la Diputació (que l’any passat ja va gastar 70 000 euros en desplaçaments
i publicitat) han demanat la informació de les despeses i el llistat de persones que anaven en l’autobús pagat per l’Ajuntament, llistat que a hores
d’ara, l’equip de govern encara no ha facilitat.
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COMPROMÍS qüestiona el ‘pla d’ocupació’
de l’Ajuntament de Xàtiva
El regidor de COMPROMÍS a l’Ajuntament, Joanjo Garcia Terol va declarar: “en primer lloc, no servirà per incentivar l’economia local, és
més un pla d’ajuda d’emergència a moltes famílies que de promoció
econòmica, els alleugerarà de moment però no farà que millore la situació de la indústria i el comerç local. Les persones que s’inscriuen
no saben quins són els llocs de treball que s’ofereixen, encara que
en la convocatòria parla dels de més baixa qualificació.” A més, ha
criticat la dificultat o fins i tot impossibilitat que suposa per a moltes persones l’obtenció de tots els documents que es demanen en
les bases en un curt espai de temps, així com la baixa remuneració.

COMPROMÍS va culminar el procés
constituent a la Costera i Xàtiva
La coalició conformada pel BLOC, Iniciativa i els Verds va
culminar el seu procés constituent a la comarca de la Costera i la Canal de Navarrés i a la ciutat de Xàtiva. A Xàtiva,
la nova executiva està encapçalada per Cristina Suñer com
a portaveu i compta amb Joanjo Garcia, secretari d’organització, Maite Díaz, de finances, Salva Moscardó, d’institucional, Empar Penadés, de comunicació, Reis Gallego,
de sectorials i Ferran Minguet, de Compromís Jove. A més
també en formen part Loles Gramage, Pilar Gimeno, Jordi
Gimeno, Loles Barberà, Artur Bellver, Miquel Bonet i Josep
Maria Sebastià, que també és portaveu comarcal. Posteriorment, els representants de Xàtiva van participar en la
constitució del Consell General de la Coalició.

Si vols llegir totes les nostres notícies, llegeix-les a la nostra pàgina web:
xativa.compromis.ws
En la qual pots deixar el teu correu per tal que
t’enviem el nostre butlletí digital, fer-te simpatitzant o adherir-te a Compromís.
Si vols veure les nostres intervencions en el
ple, declaracions en ràdio, intervencions, segueix el nostre canal a Youtube:
www.youtube.com/user/blocxativa
Qualsevol dubte, pregunta o informació que
necessites ens ho pots fer arribar a les nostres adreces electròniques:
compromisxativa@gmail.com
blocxativa@gmail.com
I no oblides seguir-nos en twitter:
@compromisxativa, @BlocJoveXativa
Així com fer-te amiga i amic en facebook de:
Compromís Xàtiva
Joves Amb Compromís Xàtiva
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