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Tota la ciutadania de Xàtiva podrà 
triar en primàries la candidatura i 
la llista municipal de COMPROMÍS

Tu decideixes. Tu fas les llistes

COMPROMÍS inicia el procés de primàries 
obertes per triar la candidatura a la 

Presidència de la Generalitat i la llista

Perquè creiem en la democràcia participativa:



• Poden votar totes les persones valencianes de 16 anys o més i que 
manifesten compartir els valors de COMPROMÍS. El termini d’inscrip-
ció és del 5 de desembre al 21 de gener.

• Pots inscriure’t en la web primaries.compromis.net o lliurar la butlleta 
que hi haurà disponible en els horaris d’atenció de COMPROMÍS 
Xàtiva. Tots els militants i simpatitzants de qualsevol dels partits de 
la coalició ja formen part del cens.

• Qualsevol ciutadà es pot presentar a ser escollit en qualsevol de 
les votacions amb l’aval de la militància, en el cas de Xàtiva es pot 
presentar a formar part de la llista amb l’aval d’un militant.

Com puc participar?

• A la circunscripció de València es faran tres votacions: una per a la 
candidatura a la Presidència de la Generalitat, una altra per al cap de 
llista i una tercera en la que podràs ordenar la resta de la llista.

• Les persones residents a Xàtiva faran dues votacions més: una per a 
la candidatura a l’alcaldia i una altra per a triar la llista electoral.

Què es vota?

Quan es vota?
• Es podrà votar per internet 

des del 28 de gener fins 
el 30 de gener, mitjançant 
un enllaç que rebràs al 
teu e-mail i que hauràs 
de validar després amb 
un codi enviat mitjançant 
SMS al mòbil.

• Així mateix, el dia 31 de 
gener es farà la votació 
presencial a la seu de 
COMPROMÍS Xàtiva.

Tota la informació a:
primaries.compromis.ws
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A COMPROMÍS ens creiem la transparència:
Aconseguim que l’Ajuntament 
tinga un reglament de Regals i cree 
un registre
Després de dos anys i mig d’haver aprovat 
a proposta 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. 
Finalment hem aconseguit que l’Ajunta-
ment aprove la nostra proposta de regla-
ment, que deixa clar que els regals que re-
ben 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 des-
tinen a causes solidàries en mesura d’allò 
possible i també posa restriccions a les ac-
ceptacions per part dels regidors d’invita-
cions que suposen un avantatge. 

Aconseguim també que es 
prenguen mesures preventives 
contra la corrupció 
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 produït el delicte i que moltes vega-
des es produeix sense cap castic.
Per això des de COMPROMÍS proposem 
la creació de l’Oficina Tècnica per a rea-
litzar les diferents tasques preventives, 
que també s’encarregaria del compliment 
estricte dels salaris i dietes dels càrrecs 
electes; la creació d’un registre de proveï-
dors generals i d’empreses licitadores; la 
implantació de la DILIGÈNCIA DEGUDA i la 
creació d’un canal de denúncia intern i ex-
tern, assegurat, privat, anònim i amb tota 
garantia de seguretat per al denunciant

MÒNICA OLTRA ES COMPROMET A UN 
CANVI DES DE L’ALEGRIA EN LA SEUA 
XARRADA A XÀTIVA
La sala noble de la Casa de la Cultura s’ompli 
per escoltar la diputada de COMPROMÍS 
que anuncia que “el canvi ja està en marxa”
Per a Oltra, la democràcia al País Valencià està 
actualment en la picota, amb una situació 

només sostinguda per la majoria absoluta, 
que segons reconeixen des del propi PP, 
pensen utilitzar fins al final, el que els dóna un 
“poder absolut” que no es correspon ni amb la 
democràcia ni amb la voluntat de la ciutadania. 
I va posar com a exemple la privatització de la 
sanitat, amb la que només es pretén continuar 
amb el saqueig dels diners públics: “la sanitat 
privada no és més barata, només és un negoci 
per a uns pocs afavorits des del govern.”
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• Accedeix a xativa.compromis.
net/participa on pots fer les 
teues propostes i també valorar 
i votar les d’altres

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

A COMPROMÍS també volem que participes 
en l’elaboració del nostre programa electoral

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

Perquè volem fer entre totes i tots una Xàtiva millor, esperem les teues 
propostes. Molts ja han opinat, a què esperes a fer la teua?
Aquestes són algunes de les propostes de les xativines i xativins:
A mi m’agradaria que l’ajuntament tinguera prou més cura amb el nostre patrimoni. Per exemple, 
què ha passat amb el convent de les clarisses? ... Respecte del casc antic, no es podria fer un pla 
d’ajuda per a la conservació de les cases?...
Propose que l’Ajuntament cree un bon servei d’ajuda a domicili que done cobertura a tota la ciutat. 
Pot ser gratuit o subvencionat per a persones amb menys recursos. Podria generar llocs de treball.
M’agradaria que al carrer la Reina, cami dos Molins, etc. I en tots els carrers on hi ha comerços, les 
voreres foren mes amples i que es donara prioritat a la circulació de vianants i no tant als vehicles.
Visc a la zona del Raval i m’agradaria que hi haguera una biblioteca més a prop. En hivern anar 
amb els xiquets és complicat...
Bona vesprada, a mi m´agradaria que es promocionaren més les associacions de veïns. Fa anys en 
hi havien moltes, i avui han caigut com en desgràcia...
Propose la implantació d’un pla de mobilitat per a vianants i ciclistes que salvaguarde la seua 
seguretat i prioritze el seu pas al de vehicles a motor, amb itineraris directes des del nucli urbà...
Fer de Xàtiva una destinació de turisme cultural coordinant tota la oferta de serveis de la ciuta-
t,posant les bases per a crear allotjament i serveis turístics de qualitat ...
Qués pareix si teniu al vostre programa fer una Xàtiva menys ‘’estrident’’, fer una Xàtiva amb bona 
salut de soroll? Sóc un afectat per els ‘’tubarros’’ dels ciclomotors...


