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COMPROMÍS PER LA VALL DEMANA QUE L’EXEMPCIÓ DE L’IBI 
FETA A CERTES ENTITATS S’AMPLIE
Una volta coneguda la notícia que determinades entitats privades esportives del poble de la Vall no pagaran en concepte 
d’IBI, la formació valencianista demana que s’incloga dins d’este espectre a altres entitats i empreses dedicades al mateix 
sector.

“Tot l’esport és una pràctica d’especial interés per la població”, ha afirmat el portaveu local Jordi Julià. En la

mateixa línia des de Compromís han argumentat que “a més esport menys despesa en salut” motiu pel qual

“gimnasos i altres establiments esportius també haurien d’estar exempts de pagar IBI a l’Ajuntament”. De fet,

Compromís considera que l’especial mesura podria fer-se extensible a més comerços i empreses privades de

la Vall, ja que “tots resulten en major o menor mesura d’especial interès pel nostre poble i deixen benefici”.

Julià ha lamentat que mentre es deixa lliure d’impostos a alguns altres han de pagar contribucions “com si

visqueren a Manhattan”, amb la diferència que “segurament a Manhattan no cauen murs damunt les voreres i

es deixa via lliure a les rates que viuen en descampats abandonats”.

Davant la nova agressió als  principis  d’igualtat  que hem pogut  observar els  darrers dies des de Coalició

Compromís es demana seriositat a l’equip de govern i que lluite per la igualtat de tots els ciutadans vallers. “No

es pot deixar que alguns paguen menys i sense cap criteri altres paguen més”, ha sentenciat el portaveu local.
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COMPROMÍS  PER  LA  VALL  QÜESTIONA  A  LES  CORTS
VALENCIANES  LES  ELIMINACIONS  DE  LÍNIES  A  LES
ESCOLES ROSARIO PÉREZ I BLASCO IBÁÑEZ

Compromís per  la  Vall,  mitjançant  el  diputat  autonòmic Josep Maria Pañella,  ha demanat a la  consellera

d’educació María José Català que responga a una sèrie de demandes sobre la necessitat de tancar unitats a

les escoles valleres Rosario Pérez i Blasco Ibáñez.

En concret, Compromís ha demanat a les Corts Valencianes que la consellera explique si s’ha consensuat

amb els diferents agents educatius el tancament d’estes línies així com que clarifique si els motius reals del

tancament de línies correspon a una baixada de matriculacions o a un nou criteri pedagògic. “Igual ara resulta

que les classes amb 35 alumnes són la millor manera per aprendre” ha afirmat el portaveu local de Compromís

per  la  Vall,  Jordi  Julià,  qui  opina que “la  davallada de qualitat  de l’ensenyament  públic  correspon a una

estratègia premeditada per part del PP per afeblir l’ensenyament públic i afavorir l’ensenyament privat pagat

amb diners públics”. Julià afirma que “quan el PP parla d’ensenyament privat es refereix a un ensenyament de

gestió privada però que és pagat amb diners de tots. Per entendre’s, és com si una persona s’obrira un negoci

local i els empleats cobraren el sou provinent del govern. Així, l’amo de l’empresa pot contractar a qui ell vulga

sense cap procés de selecció i eixa persona, vaja bé o mal el negoci, cobra de la Generalitat”. Compromís ha

exigit també a la consellera que indique si s’ha estudiat la repercussió que tindrà la retallada en els centres, a

quant de personal afecta i quines noves ràtios presentaran les aules.

Des de la coalició Julià ha manifestat que espera que la consellera responga “de manera individualitzada i

estudiant el cas, no com sol fer el PP, que sol contestar a totes les preguntes que li fem sobre la Vall amb un

copia i  pega genèric”  i  és que segons el  portaveu local  “els  ciutadans de la Vall  mereixen millor  tracte i

respecte”. Cal assenyalar que Compromís celebrarà el proper dissabte 26 d’abril una Jornada per l’Educació

Pública a la Plaça del Parc, on hi haurà diverses activitats adreçades pels més xicotets (castells, conta-contes,

tallers…) i una taula redona per l’educació.

COMPROMÍS  LAMENTA  L’ACOMULACIÓ  DE  FEM  ALS
CARRERS DE LA VALL D’UIXÓ.
“Ja no és sols un problema d’imatge del poble, també està en joc la salut” ha manifestat el portaveu local Jordi

Julià.

Compromís per la Vall  ha lamentat la situació en què es troba la recollida de fems de la Vall  actualment.

Muntonades de fem s’acomulen en els carrers, i els contenidors, d’orgànic, però també de vidre i cartó, estan

dies sense recollir i acomulen fem al seu voltant. És una situació que en opinió del portaveu de la coalició,

Jordi Julià, afecta la imatge del poble quant al turisme: “no es pot apostar pel turisme mentre els carrers estan

plens de brutícia” i que a més, en l’opinió de la formació valencianista, podria comportar “problemes de salut.

Si l’any passat la plaga de panderoles fou escandalosa enguany sols podem esperar més quan arribe l’estiu”.

En opinió de la coalició cal que la recollida de fem es faça d’una manera més eficient i que no s’oblide que és



clau per a no lamentar problemes de sanitat en el futur. Julià ha lamentat, a més, “l’estratègia política” dels

populars que “han fet com que baixen la taxa de fem quan fa dos anys vam passar de tindre una taxa anual a

tindre dos igual de cares a l’any”. Una mesura, han manifestat des de Compromís, és una maniobra política

per tractar d’amagar que el Partit Popular des del seu govern ha portat al poble de la Vall més impostos i més

brutícia, el contrari d’allò que havien promés.

COMPROMÍS  PER  LA  VALL  DENUNCIA  EN  UN  VÍDEO
L'ESTAT DELS POLÍGONS DEL MUNICIPI
Compromís  per  la  Vall  d'Uixó  ha  elaborat  un  vídeo  que critica  l’estat  dels  polígons  industrials  del  terme

municipal de la Vall.

L’objectiu d’aquest vídeo és demostrar que no es van fer les coses com calia i que han sigut urbanitzats molt

més terrenys dels necessaris. Els anteriors equips de govern han deixat campar als constructors sense control,

fent que el xicotet llaurador de la Vall haguera de pagar el cost de les urbanitzacions.

“Ara ni hi ha construcció, ni hi ha terra. És una mostra més d’on té dirigida la mirada l’Ajuntament…, mai al

poble, mai al ciutadà”, ha declarat el secretari local i portaveu de Compromís per la Vall d'Uixó, Jordi Julià.

“L’avarícia dels constructors ha comptat amb el beneplàcit de l’Ajuntament i ha deixat el nostre poble en un

estat  lamentable.  Contemplant  el  resultat,  més  que  una  explosió  immobiliària,  açò  pareix  una  explosió

atòmica”, ha sentenciat el portaveu.

El vídeo es pot vore a: https://www.youtube.com/watch?v=KuUQXI2x0p4 

COMPROMÍS PER LA VALL A LES XARXES SOCIALS
Pots estar al dia de l'actualitat de Compromís per la Vall a:

www.compromisperlavall.com 
El canal de Youtube de Compromís per la Vall: www.youtube.com/compromislavall   

El nostre facebook: www.facebook.com/compromislavall

El nostre twitter: www.twitter.com/compromislavall 

Fes-nos arribar les teues idees i propostes a twitter, facebook o el nostre correu info@compromislavall.com 
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