Nº2 – MAIG 2014
compromisperlavall.com

Info

COMPROMÍS LA VALL

COMPROMÍS PER LA VALL EXIGEIX “EXPLICACIONS
IMMEDIATES” A CLAVELL PER LES FACTURES DE
SECOPSA
Jordi Julià anuncia que Compromís “demanarà tota la documentació necessària per a col·laborar
amb la Justícia per a aclarir els fets”.El portaveu de Compromís adverteix que “si imputen a
Clavell, haurà de dimitir immediatament” i afegeix que “independentment de les responsabilitats
judicials, el ‘dofi’ de Bonig ha d’assumir les responsabilitats polítiques”.
“Els veïns i veïnes de la Vall d’Uixó mereixen, immediatament,
unes explicacions cristal·lines de l’alcalde del municipi, Óscar
Cavell, sobre els fets que investiga fiscalia”. Així s’ha manifestat el
portaveu de Compromís en la Vall d’Uixó, Jordi Juilà, qui ah exigit al
‘dofí’ d’Isabel Bonig que “done la cara immediatament i aclarisca els
motius de l’adjudicació del servici de neteja a l’empresa Secopsa
en contra dels informes tècnics dels servicis municipals”. Segons
Julià, “l’alcalde de la localitat ha d’actuar amb valentia i decisió i donar immediatament totes les
explicacions necessàries per a esborrar tota ombra de dubte sobre la seua gestió, ja que l’alifac
de la suposada corrupció ha d’eliminar-se de les institucions”.
El portaveu de Compromís recorda a Clavell les suposades línies roges contra la corrupció anunciades a
so de bombo i platerets per Alberto Fabra i Moliner i adverteix que “si es produïx la imputació de
l’alcalde, exigirem la seua immediata dimissió”.
Des de Compromís han anunciat, a més, que, a fi de col·laborar amb la Justícia, traslladaran peticions
de documentació relatives a esta causa as totes les administracions que tinguen relació, així com a la
sindicatura de comptes… “Considerem que, tant des de l’Ajuntament com des d’altres
administracions s’han de facilitar totes les dades necessàries”, explica Julià.
Cal recordar que la Fiscalia de Castelló acusa l’alcalde d’un presumpte delicte de prevaricació per
aprovar el pagament de factures d’un poc més de 700.000 euros a l’empresa adjudicatària del servici de
neteja i recollida de residus. (Secopsa Medioambiente SL), a pesar de comptar amb la negativa dels
tècnics municipals. “La decisió de privatitzar el servei la va prendre l’actual consellera de Medi
Ambient, Isabel Bonig, llavors alcaldessa de la Vall d’Uixó”. “Suposadament s’han autoritzat
pagaments que no s’ajustaven a la realitat del contracte. De ser així, s’han perdut fons públics
que podrien haver-se destinat a qüestions prioritàries de Servicis Socials o generació d’ocupació.
Per això, independentment de les responsabilitats judicials que puguen dirimir-se, s’han d’exigir
responsabilitats polítiques”, conclou Julià.
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Per una Europa de les persones. Per una Vall de les
persones.
És redundant tornar a insistir en la importància de participar en les
eleccions europees després de més d’una setmana de campanya.
Estes són les eleccions que ens paren més lluny, les que moltes
vegades venç el sofà en un diumenge de descans després d’unes
setmanes que cada volta són més dures per culpa d’esta crisi.
Eleccions de poca participació, però de molta repercussió. Europa dicta
bona part de les lleis que ens afecten al nostre dia a dia. I al Parlament
Europeu també ha d’estar present la teua veu.
Cal canviar esta Europa dels bancs, on els representants del PSOE i
Jordi Julià. Portaveu Compromís per la Vall

del PP voten el mateix 3/4 parts del temps, per una Europa de les
persones. Cada volta augmenta més el patiment de les persones davant de la crisi. De persones amb
nom, cognoms. Amb fills. Mentrestant des dels partits governants s’ha regalat milers de milions als bancs
per tal salvar-los, ja que se suposa que sense ells vindria el cataclisme i l’apocalipsi. I no està vivint eixe
horror ja molta gent? Es poden rescatar bancs, i es rescaten els salaris de centenars de milers d’euros
de gent que ha fet mal la seua faena, però no es pot rescatar a l’obrer que s’ha quedat sense faena amb
cinquanta anys passat o a la jove que acaba la carrera i ha d’anar-se’n lluny a buscar-se la vida.
Fa vora un any vam constituir Compromís a la Vall. Després d’uns mesos a càrrec d’una gestora el
passat mes de febrer un grapat de persones ens vam fer l’ànim d’oferir una manera diferent de fer les
coses al nostre poble. Amb il·lusió, amb ganes de fer les coses per a bé i per a profit de tots. Amb eixa
idea anem consolidant el nostre projecte a la Vall. Un projecte que s’articula entorn als valors del
valencianisme, de l’esquerra i de l’ecologisme. Ara és el moment de portar este projecte a la seua meta
més llunyana. Les enquestes així ho confirmen, i Compromís pot contribuir al canvi necessari. Integrat
en el quart partit europeu en número de representants, l’Aliança Lliure, este és un projecte amb gent
darrere, que ha demostrat a diversos ajuntaments que es pot treballar per una economia del bé comú.
No es un projecte mediàtic i personalista. Un projecte de molta gent. Gent com Jordi Sebastià, escriptor,
professor d’universitat, alcalde de Burjassot i un poliglota que parla perfectament cinc idiomes i en té
nocions d’uns altres dos. I valencià. Ni Valenciano ni Cañete defensaran la indústria i el camp valencià
com ho farà Sebastià.
Tenim l’ocasió de situar un diputat valencià i d’esquerres que exercirà com a tal a Europa. I estarà a la
disposició de qui els necessite, com amb la resta dels càrrecs públics de Compromís, que durant esta
legislatura ja han portat diverses iniciatives a les Corts Valencianes a partir de les demandes que ens ha
fet arribar la comunitat educativa, personal sanitari o associacions interessades en la conservació
patrimoni local. El 25 de maig portarem Compromís a Europa. El grup més treballador a Corts
Valencianes quant a proposicions i l’”Azote del Gobierno” del Congrés dels Diputats. Ja només ens
quedarà una frontera per trencar, la de l’Ajuntament de la Vall. Per una Europa de les persones, per una
Vall de les persones. Comptem amb tu.
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COMPROMÍS PER LA VALL CONSIDERA UN
ESCÀNDOL L’IBI LOCAL
Després de tantes paraules boniques s’ha constatat que des del govern local s’ha enganyat a la
ciutadania vallera. Arriben les cartes de l’Ajuntament amb el ja temut IBI i moltes persones necessiten fer
acrobàcies per vore com pagar-lo o, directament, es veuen incapaços d’afrontar-lo. Davant esta situació
les persones són de nou les perjudicades. La passada legislatura amb el PSOE i esta amb el PP ja hem
vist com la prioritat eren els bancs i el seu famós rescat, mentre que les persones que perdien, molt
sovint injustament, la seua faena es veien abocades a una mar plena de taurons i no eren prou
importants per ser rescatades. Ara, el tir de gràcia no ve d’una nova clàusula bancària, és l’Ajuntament
qui apuntilla els ciutadans.
El portaveu local de Compromís per la Vall Jordi Julià ha manifestat hui que “l’IBI local és un escàndol i
un atemptat contra l’economia de moltes persones”. En opinió del representant de Compromís “és una
vergonya vore el preu que hem de pagar els vallers i les valleres i més encara en una situació tan
complicada com l’actual”. Des de la formació valencianista i d’esquerres s’ha lamentat que els
representants de l’Ajuntament visquen en una bombolla que no té res a vore amb la realitat, Julià ha
explicat que “els dinerals que cobren algunes persones que són representants polítics locals, encara que
facen un 70% de jornada, els allunyen de la realitat vallera. De la realitat de les persones que no tenen
faena. Dels estudiants que no tenen beques. Dels jubilats que tenen les pensions congelades. Dels
treballadors que no cobren ni mil euros. És impossible fer front als pagaments amb una vida normal.
L’alcalde i l’equip de govern viuen fora de la realitat. Desconeixen com de mal ho està passant tanta gent
al nostre poble”.
“Des de Compromís, que ja va criticar l’exempció de l’IBI que es va fer a certes entitats privades, no
entenem com es pot perdonar l’IBI a algú perquè sí mentre la resta de la gent es troba amb una
animalada que no pot afrontar. En esta legislatura hem vist com el rebut del fem s’ha multiplicat per dos i
com l’IBI no para de créixer, el poble de la Vall necessita solucions. I les solucions ara no són inaugurar
gimnasets a l’aire lliure. Les solucions són faena per a la gent que no en té i uns impostos que la gent
puga suportar. El PP viu fora de la realitat” ha assenyalat Julià.
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COMPROMÍS PER LA VALL PROPOSA CONTRACTAR
ATURATS PER A PREVINDRE INCENDIS
Davant dels incendis que porten anys afectant al terme de la Vall i dels que ja hem patit
enguany des de Compromís per la Vall es demana a l’Ajuntament que es treballe a nivell
local per tal de previndre estes desgràcies que destruïxen el nostre patrimoni natural i fan
mal a allò que tant estima el nostre poble, les seues muntanyes.
Recentment un incendi localitzat en la zona de Garrut, darrere mateix del nucli urbà en la
zona de la Cova, ha deixat a la vista un abocador descontrolat on els vidres trencats, que
poden provocar incendis de manera espontània dies de sol, eren molt abundants. El
portaveu local de Compromís per la Vall, Jordi Julià, ha demanat solucions al govern local
davant d’esta situació contractant aturats del poble de manera clara i sense favoritismes.
“El govern del poble hauria de contractar gent que no té faena i que esta gent es dedicara
a netejar el terme, així aconseguiríem donar un respir a molta gent que porta mesos
sense ingressos i està passant-ho mal al mateix temps que ajudaríem a les nostres
muntanyes en un estiu que serà molt dur”. El portaveu de Compromís ha lamentat la falta
de protecció de les nostres terres ja que “ha sigut un any de molt poca pluja i la muntanya
està groga. Com no hi ha pastura els matolls estan alts i si se prenen el foc s’escampa
ràpidament”. A més, des de Compromís han recordat que des de fa anys el govern
popular valencià ha prescindit de l’ampliació de personal estival de les Brigades
d’Emergència, una decisió que ha coincidit amb alguns dels incendis més devastadors
que els valencians hem patit els darrers anys.
Julià considera que “ja que el govern valencià no treballa en este aspecte ni dedica diners
als cossos autonòmics de bombers perquè ha de mantindre la xarxa clientelar
d’”enxufats” a l’administració pública, el govern local hauria de suplir esta falta de previsió
en la lluita contra el foc. I quina millor manera que ajudar a vallers i valleres que ho estan
molt mal sense faena i ingressos? L’ajuntament ha de fer un esforç. Menys fotos jugant i
més compromís per les persones que ho estan passant mal. La gent no menja paraules ni
bones intencions, necessita recursos”.
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