
xativa.compromis.net

• Accedeix a xativa.compromis.net/participa 
on pots fer les teues propostes i també valo-
rar i votar les d’altres

• T’esperem també en el nostre horari d’atenció 
a la ciutadania:

COMPROMÍS Xàtiva comença l’elaboració del 
programa electoral de forma participativa

Despatx de l’Ajuntament: Dimarts de 
10 a 12h, Dimecres de 11 a 12h, Dijous 
de 10 a 12h i Divendres de 11 a 13h
Seu del Carrer Hostals: Dimecres de 
18 a 20h

A COMPROMÍS ens creiem la transparència:
Presentem una proposta de reglament de 
regals i exigim la creació d’un registre
Després de dos anys i mig d’haver aprovat a pro-
posta de COMPROMÍS la creació d’un reglament 
de regals i d’un registre per als mateixos, l’equip 
de govern de Rus encara no ho havia posat en 
marxa. 
Ho vam haver d’exigir el passat ple i ara hem 
presentat la nostra proposta, que deixa clar 
que els regals que reben els regidors i l’alcalde 
de l’Ajuntament pertanyen al mateix i s’han de 
comunicar a la institució, que és la que ha de 
decidir què es fa amb ells. Suggereix que es 
destinen a causes solidàries en mesura d’allò 
possible i també posa restriccions a les accep-
tacions per part dels regidors d’invitacions que 
suposen un avantatge. 

Demanem mesures contra la corrupció i la 
creació d’una Oficina Tècnica de Prevenció 
Els últims casos de corrupció ocorreguts a 
l’estat han deixat clar que no és suficient amb 
la persecució penal, que quan actua ja s’ha pro-
duït el delicte i que moltes vegades es produeix 
sense cap castic.
Per això des de COMPROMÍS proposem la 
creació de l’Oficina Tècnica per a realitzar les 
diferents tasques preventives, que també 
s’encarregaria del compliment estricte dels sa-
laris i dietes dels càrrecs electes; la creació d’un 
registre de proveïdors generals i d’empreses li-
citadores; la implantació de la DILIGÈNCIA DE-
GUDA i la creació d’un canal de denúncia intern i 
extern, assegurat, privat, anònim i amb tota ga-
rantia de seguretat per al denunciant
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Si vols llegir totes les nostres notícies, llegeix-les a 
la nostra pàgina web: xativa.compromis.net
En la qual pots deixar el teu correu per tal que t’en-
viem 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 ne-
cessites ens ho pots fer arribar a la nostra adreça 
electrònica: xativa@compromis.ws
I no oblides seguir-nos en twitter:

@CompromisXativa i @JovesPVXativa
Així com fer ‘M’agrada’ en facebook de:
Compromís Xàtiva i Joves Amb Compromís Xàtiva

PARRA I RUS
Després d’escoltar l’entrevista feta a Vicent Parra en Xtra-
dio continue pensant el mateix que pensava d’Alfonso 
Rus i les seues maneres de fer. Parra insisteix una i una 
altra vegada que les decisions són de Rus (on hi ha patró 
no mana mariner), TOTES les decisions, fins i tot que ell 
fóra diputat. Conta el cas que el va fer president del PP 
xativí per telèfon quan ell feia el camí de Santiago (no es 
feien congressos, diu). Els qui som democràtics ens sobta 
molt tot això, però coneixent a Rus i les seues maneres de 
fer, no ens estranya, així és com funciona, fa i desfà, afa-
voreix a qui vol i a qui no vol, no li convé o no li interessa. 
I el que fa amb les persones que treballen amb ell, ho fa 
amb la resta, i eixa és la manera de treballar i de gover-
nar que porta fent des de fa quasi vint anys. Una mane-
ra de treballar que jo considere que no és democràtica, i 
que s’assembla més al funcionament de les institucions 
abans de la democràcia que al que hauria de ser en de-
mocràcia. Amb l’única diferència que ací es tria a l’alcalde 
cada quatre anys  i se li dóna un poder absolut.
O dient-ho més clar: totes les decisions importants (aque-
lles que va dir Mònica Oltra a Xàtiva que s’havien de con-
sultar a la ciutadania), les decideix Alfonso Rus. Deixa fer 
als seus regidors, i no té més remei perquè no està a Xà-
tiva en tota la setmana, però ell pren la decisió final quan 
cal, o fins i tot canvia les decisions preses pels regidors. 
Per exemple, va fer canviar el criteri de Vidal respecte al 
tancament del nucli històric (i ell continua dient que el 
tancaria més hores) o no deixa que Rosa Esteban prenga 
cap decisió en els òrgans que presideix sense consultar, 

excepte potser l’última de dimitir, que no té marxa enre-
re. I parle de dos regidors que porten molts anys amb ell, 
Rosa, des del principi.
Tornant a Parra, ell declara que després de l’episodi de la 
seua destitució com a portaveu, ell continua fent la faena 
perquè està compromés amb la ciutat. És com si li ha-
gueren donat un càrrec que no depenguera de la voluntat 
popular, que va donar la majoria (per la llei d’Hondt, re-
cordem) al PP i a Rus, que a hores d’ara no confia en ell, 
i li va arribar a suggerir que se n’anara al grup mixt. Com 
pot continuar ell treballant en eixe equip? Quin sentit té? 
Espere que efectivament siga el compromís amb el pro-
jecte (que deu ser el seu projecte personal, amb el qual 
no es va presentar a les eleccions), perquè no vull pensar 
que Rus i ell tinguen coses que amagar-se l’un a l’altre 
que eviten un trencament més clar. Encara que no sé què 
passarà a partir d’aquesta entrevista.
I finalment, un senyor que porta quasi vint anys de regidor, 
que ha estat un dels principals responsables dels desga-
vells fets a Xàtiva (començant pel desastre de la plaça de 
bous, que ell justifica en l’entrevista) i que ha participat 
en el govern de les festes en Fitur (que algú vos conte el 
que hi passava), de les Nits al Castell, dels dinarots i so-
parots, de l’enxufisme i del favoritisme a empreses i del 
desgavell de les factures en els calaixos (i si ara amb con-
trol estricte de l’oposició és el que és, imagineu-vos els 
primers anys), no pot donar lliçons de res. És necessari 
un canvi, i ell forma part del que se n’ha d’anar, no del que 
ha de vindre nou.
Joanjo Garcia Terol, regidor de COMPROMÍS

RUS APROVA LES ORDENANCES FISCALS EN 
OCTUBRE I ARA LES ESMENA, LA FEINA DEL 
“MATALAFER”, FER I DESFER, SENSE CRITERI 
#PPRUINA
El més fort del PP de Xàtiva, és que la política la 
fa en funció de les eleccions, hui ens hem des-
dejunat, a la comissió d’hisenda en una sèrie 
de propostes que no responen a cap criteri més 
que el que contentar a uns quants en vespres 
de les eleccions. 

la Baixada del tipus del IBI, suposarà una per-
dua d’ingressos d’uns 400.000€, la proposta de 
COMPROMÍS suposava la baixada del tipus per 
al 90% dels contribuients i la pujada per al 10%, 
amb un increment dels ingressos de 500.000€.
I ara pregunte, del meu pis pagaré a l’any 2015 
10€ mensy de contribució, i Rus quan pagarà 
menys de les seues naus industrials, empressa, 
habitatges i baixos comercials???
Cristina Suñer, portaveu de COMPROMÍS

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


