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Compromís t’explica el seu treball a l’Ajuntament de Xàtiva 

Aportacions de Compromís Xàtiva al Pla de Salut 

Des de Compromís Xàtiva hem fet diverses aportacions al Pla de Salut que es vol aprovar des de la regidoria de 

Sanitat. Trobem molt interessant aquest pla, que s’ha fet consultant també associacions de la ciutat. Però des de 

Compromís vigilarem que es complisca i que es tinguen en compte les seues línies a l’hora de prendre 

actuacions des de les diverses regidories, habitualment contradictòries amb indicacions com les que apareixen en 

aquest pla. 

Les nostres propostes al Pla de Salut, entre altres són: fomentar els desplaçaments a peu per la ciutat, dissenyar 

vials per a l’ús de la bicicleta, com per exemple l’albereda i nucli històric, millorar la recollida selectiva de residus i 

fomentar-la explicant-la, dissenyar activitats culturals per als majors, recolzar el teixit associatiu de la ciutat donant-li 

participació en la gestió municipal, habilitar espais municipals per a sales de lectura i nuclis de foment cultural... 

Seguiment de les nostres propostes aprovades en Ple en la Comissió de Règim Interior 

Propostes de millora de la seguretat vial: S’estan pintant aparcaments de motos abans dels passos de vianants 

per millorar la seua visibilitat, com vam plantejar en la seua proposta. Així també vam acordar que es posaran 

indicacions per a la via d’accés per a vianants al centre comercial, així com barreres per a impedir els creuaments 

dels vianants per la carretera pel perill que suposa. També se senyalitzarà millor el pas de vianants del ‘Paquito 

Coloma’ amb senyals lluminosos per millorar la seguretat. Comprovarem que així es fa i continuarem treballant per 

tal que el trànsit pel polígon industrial siga segur per als vianants. 

Proposta de Reglament i registre de regals: El PP ha proposat que posposem la seua elaboració fins l’aprovació 

per part del govern de la Llei de Transparència. Esperem que no s’allargue molt l’aprovació d’aquesta llei donat que 

l’Estat Espanyol és l’únic d’Europa que no té aquesta llei, el compliment de la qual exigirem escrupolosament a un 

PP massa acostumat a la opacitat. 

Propostes fetes en la Comissió Sociocultural 

A partir de la imposició de ‘pins’ amb l’escut de la ciutat de forma arbitrària per part de l’alcalde de la ciutat, 

Alfonso Rus, des de Compromís Xàtiva hem volgut conèixer quins són els procediments que s’utilitzen per a 

honorar un ciutadà mitjançant la Medalla d’Or i el títol de Fill Predilecte de la Ciutat, procediments que suposen un 

tràmit que passa per l’aprovació del Ple de l’Ajuntament, tràmit que Rus es bota habitualment impartint pins a qui ell 

li sembla convenient sense consultar a la resta de la corporació, ni a l’oposició ni als seus propis regidors, com 

aquests mateixos han confessat. 

Estem a l’espera de l’aprovació de les nostres propostes de nous noms de carrers, que es necessiten per a les 

noves urbanitzacions de la ciutat. Entre altres hem proposat els dels últims jurats de la ciutat abans de la seua 

crema en 1707, Josep Aparici, Basili Bru, Jeroni Exea i Antoni Grau així com la néta d’Aparici, Maria Victòria Albero 

i Aparici, que va sufragar l’altar major de la Seu, i Emili Gandia, arqueòleg excavador de les ruïnes d’Empúries. 

També hem sol·licitat un informe sobre quins són els noms que s’han d'utilitzar de forma correcta per a les 

pedanies de Xàtiva, per tal que s’inste des del consistori a utilitzar les formes correctes a qualsevol instància. 

I en la Comissíó d’Hisenda, a més de fiscalitzar els comptes de l’Ajuntament i el desgavell de factures que 

tantes vegades hem denunciat, vam preguntar sobre la celebració enguany de la festa popular de l’arròs al forn i 

de la Recreació històrica dels Borja, que hem criticat com pot veure en aquest enllaç. O escoltar les declaracions de 

Cristina Suñer en aquest enllaç. 
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