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COMPROMÍS proposa uns impostos justos i progressius

Que paguen més els qui més te-
nen i els que especulen, i que pa-
guen menys els  qui menys tenen 
o inverteixen en benefici de la 
ciutat, aquestes són les propos-
tes de COMPROMÍS que el PP no 
vol escoltar, pot ser perquè ells 
són dels primers:

COMPROMÍS proposa incrementar el benestar de la ciuta-
dania a través de les concessions que realitza l’Ajuntament 
per les quals algunes empreses s’encarreguen de la neteja de 
la ciutat, de la gestió de les instal·lacions esportives, etc, i en 
les que treballen moltes persones. 
Les empreses hauran de contractar amb uns criteris clars, 
donant les mateixes oportunitats a totes i tots, i es valorarà 
de forma positiva a l’hora de donar una concessió el fet que 
les empreses contribuisquen al benestar de la ciutadania: 
condicions justes de treball, no discriminació per raó de sexe, 
compromís amb el medi ambient, foment de la cultura, el pa-
trimoni xativí i la nostra llengua, etc.
En resum, qui contracta amb els diners que paguem tota la 
ciutadania a través dels nostres impostos, ho ha de fer de for-
ma transparent i buscar el bé comú de totes i tots. El PP, clar 
està, va rebutjar la nostra proposta, però nosaltres, amb l’aju-
da de tots els xativins i xativines, la portarem a terme quan 
governem aquesta ciutat.

COMPROMÍS demana que les conces-
sions de l’Ajuntament contracten de 
forma transparent

Davant la negativa de l’equip de govern del PP d’obrir els pres-
suposts municipals a la participació ciutadana, com ja es fa en 
moltes ciutats del nostre país, COMPROMÍS arbitrarà mecanis-
mes per tal que les propostes de la ciutadania arriben als pres-
supostos municipals. T’escoltem en el nostre horari d’atenció que 
pots veure darrere, pel correu electrònic o pel telèfon. Les vostres 
propostes s’incorporaran a les esmenes que presentarem als 
pressupostos.

Rebaixa general de l’IBI del 0,63% al 
0,55%, rebaixa que es compensaria 
amb l’augment als grans propietaris 
i als especuladors que tenen pisos 
buits.
Bonificacions de l’IBI i de l’Impost de 
Construccions als habitatges de les 
pedanies, del nucli històric, als que 

instal·len sitemes d’energies renova-
bles.
Nova taxa a les empreses de telefo-
nia, electricitat i gas per la utilització 
del sòl i el vol públic, i que ja s’aplica 
a moltes ciutats a aquestes empre-
ses abans públiques, i que permetria 
rebaixes en els altres impostos.

La portaveu del grup municipal Cristina Suñer, i el 
regidor Joanjo Garcia en un ple de l’Ajuntament.

Davant les baixades electoralistes de Rus, que enganya la ciutadania dient que baixa la contribució un 
5% quan el que fa és només compensar la pujada i la deixa igual, aquestes són les nostres propostes:
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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 Com-
promís.

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 i 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

COMPROMÍS presenta esmenes per a la 
Costera als Pressupostos de l’Estat
El diputat de COMPROMÍS Joan Baldoví ha presentat esmenes par-
cials als Pressupostos Generals de l’Estat, demanant inversions en 
la nostra comarca per a 2014 per un valor total de 23.350.000 euros. 
Aquest és el desglosament:
• Construcció de la Via verda Xàtiva-Manuel 1.000.000 €
• Inversions en la Línia Xàtiva-Alcoi 16.000.000 €
• Estudi de l’allargament de la Línia Xàtiva-Alcoi fins Alacant 

250.000 €
• Construcció de l’autovia de desviament de la Font de la Figuera 

6.000.000 €
• Estudi de l’allargament de les rodalies de Xàtiva fins la Font de 

la Figuera 100.000 €

L’arquitecte de l’Ajuntament, inculpat per l’adjudicació de la plaça de 
bous. COMPROMÍS torna a demanar la seua compareixença en el ple

En la construcció de la plaça de bous es va produir un sobre-
cost del 74% sobre el projecte ja modificat aprovat en 2007, en 
aquells moments el grup municipal BLOC-Compromís va de-
manar un informe a l’arquitecte, en el qual, segons la portaveu 
Cristina Suñer: “no constava la justificació de l’increment de la 
despesa, era contradictori, no gens clar i no responia a les qües-
tions que van provocar la nostra demanda, com la supressió de 
l’òcul central valorat en dos milions d’euros malgrat l’increment 
produït en l’obra.” Cal recordar que l’increment hauria provocat 
la nul·litat de l’adjudicació de l’obra a Llanera, a més de ser con-
trària a la Llei de Contractes.
Suñer ha titllat l’alcalde de cínic: “és lamentable que Rus vullga 
descarregar ara la culpa en l’arquitecte municipal i diga que tot 
és un ‘assumpte entre arquitectes’, quan és ell el qui mana de 
l’arquitecte, el qui va voler per tot i per tot que es fera la faraòni-
ca i inservible reforma de la plaça de bous, el que volia tombar 
l’obra de Demetrio Ribes i el qui va decidir que l’obra s’adjudi-
cara a Llanera”. I ha recordat que l’obra ens ha costat a totes i 

El diputat de COMPROMÍS, Joan Baldoví

ESTEM PER TU
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Despatx de l’Ajuntament (3a Planta)

Dimarts i Divendres de 11h a 13h

Seu (C/ Hostals, 17)

Dimecres de 18.30h a 20h

tots dotze milions d’euros, no està acabada, no té 
molts dels serveis necessaris, no s’ha signat l’ac-
ta de recepció, no té llicència d’activitat i només 
serveix que per a fer dues corregudes a l’any a tot 
més, a més d’algun espectacle deficitari com la 
Festa de la Cervesa: “Rus només va fer l’OVNI per a 
major glòria seua, sense pensar quina utilització 
li donaria, i ara que s’ha adonat que serveix per a 
ben poc, que ha suposat una despesa desmesu-
rada i que és un pegot lleig en la ciutat, no vol ni 
sentir parlar d’ella ni acabar-la.”


