
nous recursos que permeten reduir la contaminació, l’ús 
indiscriminat de 
recursos naturals i 
contribueixen a una
justícia social i 
ambiental, permetent 
un estil de vida 
sostenible i un 
sistema de producció 
i consum que respecta 
el medi ambient. 
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Inversió milionària als polígons d’Ontinyent
El conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent, ha anunciat a Ontinyent que 
“l’IVACE ha subvencionat en 2017 el 100% de les obres de millora i modernització 
dels polígons El Pla, Sant Vicent i L’Altet amb una inversió de 1,6 milions d’euros
amb els quals s’ha millorat la qualitat de les empreses i de l’entorn dels
treballadors amb un increment de la seguretat, millora de l’enllumenat públic, 
generació d’energies renovables i millores en la gestió de residus”

46 joves treballen a Ontinyent 
gràcies a la iniciativa Avalem Joves 
Plus de la Generalitat  
Enric Nomdedéu: “El problema de la desocupació entre els joves 
és un dels principals reptes que enfronta el nostre país i aquest 
programa millora la inserció laboral. A més, hem impulsat el pla 
#AvalemExperiència dirigit a desocupats majors de 30 anys” 

 

El Pla Edificant impulsat pel 
conseller Vicent Marzà farà realitat 
27 projectes a Ontinyent  
Aquest pla que destinarà 700 milions d’euros per construir 200 
escoles i reformar 500 més, assumirà la remodelació de l’IES 
l’Estació i l’aulari del Bonavista entre altres actuacions 

JovesPV – Compromís Ontinyent 
reelegeix Nico Calabuig com a 
portaveu local en un congrés 
d’impuls cap al 2019 
El col·lectiu reivindica al govern municipal socialista un Pla de 
Joventut que aborde de manera integral les necessitats de la 
gent jove en matèria econòmica, d’habitatge, inclusió social o 
oci i aconseguisca frenar la pèrdua de població jove a Ontinyent 

#GovernsAmbCompromís 

Número 1 – Primavera 2018 

Totes les escoles públiques d’ Ontinyent tindran aules de 2 anys 
Sílvia Urenya: “L’aposta per l’educació pública del G overn del Botànic és clara i decidida”

Àgueda Mico: “La nostra autonomia està doblement discriminada pel govern central. D’una banda, 
per ser la pitjor finançada, i de l’altra, per ser el territori que menys inversions rep de tot l’Estat” 

El poble valencià s’uneix per exigir a Rajoy un #FinançamentJust

 Amigó, Urenya, Ferri i Micó presenten a Ontinyent la 
campanya per un #TracteJust: “Som l’11% de la població i el  
10% del PIB estatal i sols rebem el 3,5% d’inversió real” 

 Els diputats Bataller i Sorlí expliquen a la ciutadania la
doble discriminació que patim els valencians i valencianes 

 El govern del PSOE no respon a la proposta de Compromís 
de dur a Ontinyent l’exposició L’Or dels valencians 

 Aprovada la moció de Compromís amb l’abstenció de Cs i 
vot en contra del PP per exigir un finançament just 
 

Mobilitzacions massives per reivindicar unes #PensionsDignes

#1deMaig 
Dia Internacional dels Treballadors 

Joan Ribó: “No poden haver pensions dignes ni per als pensionistes actuals ni per als futurs sense una faena digna” 

Propostes per unes pensions dignes per a homes i dones

 Consens, diàleg social i reversió de retallades  

 Garantir el poder adquisitiu amb l'actualització a l'IPC 
 Eliminar el factor "sostenibilitat" que va establir el PP en 2013 

 Aprovar una llei d'igualtat laboral que elimine la bretxa
salarial i incrementar la pensió de viduïtat per a majors de 65
anys que no reben una altra pensió pública

#GovernsAmbCompromís 

Caminem cap a una #EconomiaCircular  Reciclar als ecoparcs té premi 
Dipositar residus als ecoparcs i ecomòbils del COR permet 
reduir la factura del fem mitjançant els ecopunts 

Aprofitament de biorresidus: Compromís ha instat al govern 
socialista d’Ontinyent a apostar pel compostatge del fem 

Fran Quesada, secretari autonòmic 
 

Fran Quesada ha sigut nomenat SA de Medi Ambient i Canvi 
Climàtic a la Generalitat, el càrrec més elevat que tenim a 
actualment Ontinyent. De la gestió de Quesada com a regidor
destaquen el Passeig de Benarrai, l’impuls del Meló d’Or o el 
Premi Ciutat Sostenible 
del Ministeri. El nou 
regidor de Compromís 
serà Vicent X. Vila.

 
Butlletí trimestral elaborat pel col·lectiu local d’Ontinyent de Joves PV – Compromís, l’organització política valenciana unitària i assembleària del jovent
valencianista, d’esquerres, feminista i ecologista. Més informació: ontinyent.compromis.net |  jovespv.org

#Col·lectiuJove
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Ontinyent és una 
ciutat plena de gent 
treballadora, amb 
un talent i una capa-
citat de superar les 
dificultats que ha 
demostrat històri-
cament. Bona mos-
tra d’això és l’ingent 

esforç de les generacions que ens pre-
cedeixen per haver alçat del no-res una 
indústria a la vora del Clariano que, grà-
cies a la força de les mans i la in-
tel·ligència col·lectiva, va aconseguir 
vèncer obstacles com l’aïllament geogrà-
fic agreujat per unes deficients infraes-
tructures, fins la recent construcció del 
túnel de l’Olleria. 

No obstant això, l’oblit sistemàtic per 
part de les diverses administracions al 
llarg dels temps, mai no va aconseguir 
acabar amb eixe esperit de superació 
forjat en esta vall de terres blanques.   

Afortunadament, encetada una nova 
etapa política valenciana, per fi es fa 
justícia amb la nostra ciutat: l’inici d’una 
nova manera de gestionar els recursos 
públics basada en l’objectivitat, la 
transparència i el rigor, ha fet possible 
l’arribada d’importants inversions per a 
Ontinyent. Recursos necessaris per mi-
llorar els polígons i establir unes millors 
condicions per a la implantació de noves 
activitats econòmiques a la ciutat que 
generen llocs de faena estables i de qua-
litat. Importants novetats en matèria 
educativa, amb la posada en marxa 
d’aules de 2 anys a tots els col·legis pú-
blics de la ciutat. Inversions per a la re-
habilitació del patrimoni històric, com la 

ruta dels refugis o els plans de rehabili-
tació urbana, i moltes altres que hem 
anat veient en els darrers tres anys. 

Així doncs, l’esforç inversor dels go-
verns progressistes nascuts de l’Acord 
del Botànic, Generalitat i Diputació, 
ambdós caracteritzats pel pluralisme i la 
cooperació entre Compromís i PSOE, és 
clar i decidit. Més encara, si tenim en 
compte la situació financera en què es 
troba la Generalitat per la falta d’un fi-
nançament just per part de l’Estat i des-
prés de massa anys de corrupció i mala 
gestió fruit de les majories absolutistes 
del PP. 

Malgrat tot, esta inversió del Govern 
Valencià ha d’anar acompanyada, baix el 
meu punt de vista, d’una direcció i coor-
dinació adequada per part de totes les 
regidories del nostre Ajuntament. Dir 
que Ontinyent no ha avançat gens en 
esta legislatura seria poc honest, però 
atribuir tots els mèrits a l’acció de govern 
de la majoria absoluta del PSOE seria 
mentir descaradament. 

I és que personalment, valore tant 
l’honestedat com la sinceritat. Des de 
l’afany constructiu, pense que hi ha di-
versos aspectes de la gestió municipal 
que són millorables. Un bon exemple són 
les xifres en matèria de Promoció Eco-
nòmica: a la nostra ciutat hi ha més de 
3.000 persones que volen treballar i no 
poden. Tot i això, la inversió municipal en 
polítiques de promoció econòmica és 
inferior a la mitjana autonòmica i esta-
tal. És a dir, tot i tancar els darrers exer-
cicis econòmics amb superàvit, 
l’Ajuntament destina menys recursos 
que la mitjana valenciana i espanyola a 

l’impuls de l’economia local. Un fet ob-
jectiu tenint en compte l’anàlisi dels dos 
anteriors pressupostos: al 2016 la des-
pesa per habitant era de  857 euros, 
mentre que la mitjana estatal era de 903 
i l’autonòmica de 923. I les dades de 
2017 són encara pitjors, amb una despe-
sa per habitant de 815 euros, un 5% 
menys. Per consegüent, podem conclou-
re que el consistori podria fer molt més 
per impulsar l’activitat econòmica de la 
ciutat i contribuir a la generació de llocs 
de treball. S’han fet algunes coses en 
este sentit, però cal reconèixer que la 
majoria han estat emmarcades en els 
plans de la Conselleria d’Economia, com 
#AvalemJoves o la millora dels polígons, 
un camí encetat que podria anar més 
enllà amb una millor coordinació i estra-
tègia. 

En conclusió, crec que Ontinyent té un 
gran potencial per mirar al futur amb 
optimisme, però necessitem conjugar 
tant la capacitat de treball i el talent de 
la nostra gent amb l’actual context polí-
tic favorable a nivell valencià com, tam-
bé, amb un Ajuntament bolcat amb els 
cinc sentits en la gestió municipal i 
l’impuls d’un model econòmic sosteni-
ble, participat i diversificat per a la ciu-
tat, que tinga més en compte els resul-
tats per a les presents i futures genera-
cions que les fotos per a les properes 
eleccions. Ho dic de tot cor, perquè 
m’estime Ontinyent i vull un Ontinyent 
amb futur.  

 

   

      L’Hospital comarcal o l’engany més gran del PP | Sílvia Urenya  
 

 

Compromís celebra 
la sentència del TSJ i 

demana que es retire el 
cartell que simbolitza 

l’engany del PP a la 
ciutadania 

 

Després de quasi 
10 anys de l’anunci 
de la fictícia licitació 

de l’obra del nou hospital d’Ontinyent 
que va fer Camps, l’Ajuntament 
d’Ontinyent ha rebut la sentència del TSJ 
que dictamina a favor de l’Ajuntament en 
el procés que mantenia amb l’empresa 
REGEBE. 

Segons la portaveu local de Compro-
mís, Sílvia Urenya, «Lina Insa va presen-
tar els terrenys com a idonis i a cost zero 
per als ontinyentins/es, cosa que era 

totalment falsa. Uns terrenys a 100 m de 
la depuradora que haurien necessitat 
una inversió de vora 10 milions d’euros 
per a la seua adequació. Uns terrenys 
que no estaven lliures de càrregues, ja 
que l’empresa REGEBE tenia una reserva 
d’aprofitament, per això exigia a 
l’ajuntament 38 milions d’euros en con-
cepte d’expropiació. Per si no fóra poc, 
Filiberto Tortosa no va fer cap dels 7 
informes que calia fer per a estudiar la 
viabilitat dels terrenys. D’idonis i de cost 
zero, res de res. Ens van enganyar i ens 
van mentir tot el que saben i més». 

En 2007 el PP va anunciar la immi-
nent construcció del nou hospital, cosa 
que va repetir en 2011, en l’acte de pre-
sentació de la maqueta del fictici hospi-

tal amb la presència de Camps i Insa, 
que van tornar a assegurar que la licita-
ció estava en marxa. Però finalment el 
govern del PP a la Generalitat va exclou-
re el nou hospital del mapa de nous ser-
veis sanitaris. 

La portaveu valencianista ha celebrat 
la sentència, que considera «més que 
justa i que posa cadascú al seu lloc. Per 
una banda, al govern d’Ontinyent nascut 
en 2011 format per PSOE i Compromís 
amb el suport d’EU, qui va batallar les 
decisions del PP, ens ha demostrat que 
tota lluita justa té recompensa. Açò de-
mostra de nou com el PP governa només 
per als seus interessos, manipulant i 
mentint i passant per damunt dels in-
teressos generals». 
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Aquest article i molts més a 
ontinyent.compromis.net 

Ontinyent començarà la restauració del Pont Vell amb 100.000 € d’ajuda de Diputació  
 

Les ajudes per a la restauració de patrimoni anunciades per la vicepresidenta de la Diputació de València Maria Josep 
Amigó i el diputat Emili Altur, aportaran més d’un milió d’euros a la comarca, concretament Ontinyent suma 100.000 
euros per a la restauració del Pont Vell i 6.720 euros per a l’adequació del local de l’Agrupació Musical Ontinyent. 
 

El suport a l’associacionisme per part de l’àrea de Cultura de la Diputació, gestionada per Xavi Rius, de Compromís, tam-
bé ha fet possible l’adquisició d’un nou projector per al Cine Club Utiye amb una ajuda de 30.000 euros.  
 

 
 

La nova Renda Valenciana d’Inclusió de la Generalitat ja es pot 
tramitar a les oficines de serveis socials municipals 
 

És el projecte estrela de la vicepresidenta Mónica Oltra, una nova renda que garanteix 
el dret a una prestació econòmica a tots els valencians i valencianes que es troben en 
una situació de vulnerabilitat i reconeix també el dret a la inclusió. 

 

També destaquen actuacions al patrimoni amb l’ajuda de Diputació com les de les 
cases Maians i Barberà, el Palau dels Barons de Santa Bàrbara, i com no, els refugis 
antiaeris, la recuperació dels quals ha sigut possible amb el suport del Patronat de 
Turisme, que encapçala la valencianista Pilar Moncho, una mostra més de l’aposta 
pel turisme amb valor afegit amb aquests espais de memòria democràtica. 
 

En 2012 es va aprovar una moció de Compromís que demanava catalogar els refugis 
antiaeris d’Ontinyent construïts durant la Guerra Civil per tal de poder avaluar-ne 
l’estat de conservació i poder dedicar-los a un ús museístic, didàctic i cultural.  
 
 

#NouModel El passat mes d'octubre la secretària autonòmica Helena Ferrando anunciava a Ontinyent que l'increment 
en la inversió en equips de serveis socials permetrà contractar 39 nous professionals a la Vall d'Albaida 

Reurbanitzar la Plaça Major, Pacte per la Transparència en la Comunicació o la Xarxa 
Valenciana de Turisme Industrial, algunes propostes de Compromís per Ontinyent 
 

Sílvia Urenya: “Des de principi de la legislatura hem manifestat la nostra voluntat de treballar des d’una oposició crítica però 
alhora constructiva, així com fer de pont amb les institucions on cogovernem, Generalitat i Diputació de València” 
 

 El govern d’Ontinyent crea la Comissió del 600 aniversari de la Fira tres anys tard després de preguntar-ho Compromís 
 

 Compromís per Ontinyent no comparteix la decisió del govern socialista d’ampliar la zona blava a l’Avinguda Almaig 
 

 Acceptada l'esmena de Compromís als pressupostos de 2018 per iniciar els estudis de reurbanització de la Plaça Major 
 

 El PSOE no accepta crear una comissió per consensuar un Pacte per la Transparència en la Comunicació Institucional 
 

 La Xarxa Valenciana de Turisme Industrial que proposa Compromís suposarà un impuls cultural i econòmic per a Ontinyent 
 

 Compromís per Ontinyent lamenta que el PSOE no assumisca la seua responsabilitat en el conflicte de la recollida del fem 
 

 Sílvia Urenya trasllada al plenari la preocupació de la ciutadania pels nombrosos robatoris a cases i comerços de la ciutat 
 

 Compromís per Ontinyent vota en contra del lloguer de 100.000 euros per a 10 anys d’un solar proper a l’Avinguda del Tèxtil 
 

 Aprovada per unanimitat de tots els partits del plenari la moció impulsada per Compromís per retirar al dictador Franco  
els títols d’alcalde honorari perpetu i fill adoptiu-predilecte d’Ontinyent.  
 

 Compromís reclama al PSOE més cautela i menys anuncis precipitats en referència a anuncis  
com la coberta del Bonavista, la qual van anunciar que estaria acabada en desembre de 2017 
 

 Compromís insta el govern municipal del PSOE a protegir l’empedrat del carrer Sant Antoni  
 
 
 

 
 

Aquest vídeo i molts més a les nostres xarxes socials 

Tot un èxit la presentació a Ontinyent del llibre Joan Baldoví:  
en clau valenciana     
 

   
  En acabar de llegir, comparteix-lo. 
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citat de superar les 
dificultats que ha 
demostrat històri-
cament. Bona mos-
tra d’això és l’ingent 

esforç de les generacions que ens pre-
cedeixen per haver alçat del no-res una 
indústria a la vora del Clariano que, grà-
cies a la força de les mans i la in-
tel·ligència col·lectiva, va aconseguir 
vèncer obstacles com l’aïllament geogrà-
fic agreujat per unes deficients infraes-
tructures, fins la recent construcció del 
túnel de l’Olleria. 

No obstant això, l’oblit sistemàtic per 
part de les diverses administracions al 
llarg dels temps, mai no va aconseguir 
acabar amb eixe esperit de superació 
forjat en esta vall de terres blanques.   

Afortunadament, encetada una nova 
etapa política valenciana, per fi es fa 
justícia amb la nostra ciutat: l’inici d’una 
nova manera de gestionar els recursos 
públics basada en l’objectivitat, la 
transparència i el rigor, ha fet possible 
l’arribada d’importants inversions per a 
Ontinyent. Recursos necessaris per mi-
llorar els polígons i establir unes millors 
condicions per a la implantació de noves 
activitats econòmiques a la ciutat que 
generen llocs de faena estables i de qua-
litat. Importants novetats en matèria 
educativa, amb la posada en marxa 
d’aules de 2 anys a tots els col·legis pú-
blics de la ciutat. Inversions per a la re-
habilitació del patrimoni històric, com la 

ruta dels refugis o els plans de rehabili-
tació urbana, i moltes altres que hem 
anat veient en els darrers tres anys. 

Així doncs, l’esforç inversor dels go-
verns progressistes nascuts de l’Acord 
del Botànic, Generalitat i Diputació, 
ambdós caracteritzats pel pluralisme i la 
cooperació entre Compromís i PSOE, és 
clar i decidit. Més encara, si tenim en 
compte la situació financera en què es 
troba la Generalitat per la falta d’un fi-
nançament just per part de l’Estat i des-
prés de massa anys de corrupció i mala 
gestió fruit de les majories absolutistes 
del PP. 

Malgrat tot, esta inversió del Govern 
Valencià ha d’anar acompanyada, baix el 
meu punt de vista, d’una direcció i coor-
dinació adequada per part de totes les 
regidories del nostre Ajuntament. Dir 
que Ontinyent no ha avançat gens en 
esta legislatura seria poc honest, però 
atribuir tots els mèrits a l’acció de govern 
de la majoria absoluta del PSOE seria 
mentir descaradament. 

I és que personalment, valore tant 
l’honestedat com la sinceritat. Des de 
l’afany constructiu, pense que hi ha di-
versos aspectes de la gestió municipal 
que són millorables. Un bon exemple són 
les xifres en matèria de Promoció Eco-
nòmica: a la nostra ciutat hi ha més de 
3.000 persones que volen treballar i no 
poden. Tot i això, la inversió municipal en 
polítiques de promoció econòmica és 
inferior a la mitjana autonòmica i esta-
tal. És a dir, tot i tancar els darrers exer-
cicis econòmics amb superàvit, 
l’Ajuntament destina menys recursos 
que la mitjana valenciana i espanyola a 

l’impuls de l’economia local. Un fet ob-
jectiu tenint en compte l’anàlisi dels dos 
anteriors pressupostos: al 2016 la des-
pesa per habitant era de  857 euros, 
mentre que la mitjana estatal era de 903 
i l’autonòmica de 923. I les dades de 
2017 són encara pitjors, amb una despe-
sa per habitant de 815 euros, un 5% 
menys. Per consegüent, podem conclou-
re que el consistori podria fer molt més 
per impulsar l’activitat econòmica de la 
ciutat i contribuir a la generació de llocs 
de treball. S’han fet algunes coses en 
este sentit, però cal reconèixer que la 
majoria han estat emmarcades en els 
plans de la Conselleria d’Economia, com 
#AvalemJoves o la millora dels polígons, 
un camí encetat que podria anar més 
enllà amb una millor coordinació i estra-
tègia. 

En conclusió, crec que Ontinyent té un 
gran potencial per mirar al futur amb 
optimisme, però necessitem conjugar 
tant la capacitat de treball i el talent de 
la nostra gent amb l’actual context polí-
tic favorable a nivell valencià com, tam-
bé, amb un Ajuntament bolcat amb els 
cinc sentits en la gestió municipal i 
l’impuls d’un model econòmic sosteni-
ble, participat i diversificat per a la ciu-
tat, que tinga més en compte els resul-
tats per a les presents i futures genera-
cions que les fotos per a les properes 
eleccions. Ho dic de tot cor, perquè 
m’estime Ontinyent i vull un Ontinyent 
amb futur.  
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Després de quasi 
10 anys de l’anunci 
de la fictícia licitació 

de l’obra del nou hospital d’Ontinyent 
que va fer Camps, l’Ajuntament 
d’Ontinyent ha rebut la sentència del TSJ 
que dictamina a favor de l’Ajuntament en 
el procés que mantenia amb l’empresa 
REGEBE. 

Segons la portaveu local de Compro-
mís, Sílvia Urenya, «Lina Insa va presen-
tar els terrenys com a idonis i a cost zero 
per als ontinyentins/es, cosa que era 

totalment falsa. Uns terrenys a 100 m de 
la depuradora que haurien necessitat 
una inversió de vora 10 milions d’euros 
per a la seua adequació. Uns terrenys 
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que l’empresa REGEBE tenia una reserva 
d’aprofitament, per això exigia a 
l’ajuntament 38 milions d’euros en con-
cepte d’expropiació. Per si no fóra poc, 
Filiberto Tortosa no va fer cap dels 7 
informes que calia fer per a estudiar la 
viabilitat dels terrenys. D’idonis i de cost 
zero, res de res. Ens van enganyar i ens 
van mentir tot el que saben i més». 

En 2007 el PP va anunciar la immi-
nent construcció del nou hospital, cosa 
que va repetir en 2011, en l’acte de pre-
sentació de la maqueta del fictici hospi-

tal amb la presència de Camps i Insa, 
que van tornar a assegurar que la licita-
ció estava en marxa. Però finalment el 
govern del PP a la Generalitat va exclou-
re el nou hospital del mapa de nous ser-
veis sanitaris. 

La portaveu valencianista ha celebrat 
la sentència, que considera «més que 
justa i que posa cadascú al seu lloc. Per 
una banda, al govern d’Ontinyent nascut 
en 2011 format per PSOE i Compromís 
amb el suport d’EU, qui va batallar les 
decisions del PP, ens ha demostrat que 
tota lluita justa té recompensa. Açò de-
mostra de nou com el PP governa només 
per als seus interessos, manipulant i 
mentint i passant per damunt dels in-
teressos generals». 
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Aquest article i molts més a 
ontinyent.compromis.net 

Ontinyent començarà la restauració del Pont Vell amb 100.000 € d’ajuda de Diputació  
 

Les ajudes per a la restauració de patrimoni anunciades per la vicepresidenta de la Diputació de València Maria Josep 
Amigó i el diputat Emili Altur, aportaran més d’un milió d’euros a la comarca, concretament Ontinyent suma 100.000 
euros per a la restauració del Pont Vell i 6.720 euros per a l’adequació del local de l’Agrupació Musical Ontinyent. 
 

El suport a l’associacionisme per part de l’àrea de Cultura de la Diputació, gestionada per Xavi Rius, de Compromís, tam-
bé ha fet possible l’adquisició d’un nou projector per al Cine Club Utiye amb una ajuda de 30.000 euros.  
 

 
 

La nova Renda Valenciana d’Inclusió de la Generalitat ja es pot 
tramitar a les oficines de serveis socials municipals 
 

És el projecte estrela de la vicepresidenta Mónica Oltra, una nova renda que garanteix 
el dret a una prestació econòmica a tots els valencians i valencianes que es troben en 
una situació de vulnerabilitat i reconeix també el dret a la inclusió. 

 

També destaquen actuacions al patrimoni amb l’ajuda de Diputació com les de les 
cases Maians i Barberà, el Palau dels Barons de Santa Bàrbara, i com no, els refugis 
antiaeris, la recuperació dels quals ha sigut possible amb el suport del Patronat de 
Turisme, que encapçala la valencianista Pilar Moncho, una mostra més de l’aposta 
pel turisme amb valor afegit amb aquests espais de memòria democràtica. 
 

En 2012 es va aprovar una moció de Compromís que demanava catalogar els refugis 
antiaeris d’Ontinyent construïts durant la Guerra Civil per tal de poder avaluar-ne 
l’estat de conservació i poder dedicar-los a un ús museístic, didàctic i cultural.  
 
 

#NouModel El passat mes d'octubre la secretària autonòmica Helena Ferrando anunciava a Ontinyent que l'increment 
en la inversió en equips de serveis socials permetrà contractar 39 nous professionals a la Vall d'Albaida 

Reurbanitzar la Plaça Major, Pacte per la Transparència en la Comunicació o la Xarxa 
Valenciana de Turisme Industrial, algunes propostes de Compromís per Ontinyent 
 

Sílvia Urenya: “Des de principi de la legislatura hem manifestat la nostra voluntat de treballar des d’una oposició crítica però 
alhora constructiva, així com fer de pont amb les institucions on cogovernem, Generalitat i Diputació de València” 
 

 El govern d’Ontinyent crea la Comissió del 600 aniversari de la Fira tres anys tard després de preguntar-ho Compromís 
 

 Compromís per Ontinyent no comparteix la decisió del govern socialista d’ampliar la zona blava a l’Avinguda Almaig 
 

 Acceptada l'esmena de Compromís als pressupostos de 2018 per iniciar els estudis de reurbanització de la Plaça Major 
 

 El PSOE no accepta crear una comissió per consensuar un Pacte per la Transparència en la Comunicació Institucional 
 

 La Xarxa Valenciana de Turisme Industrial que proposa Compromís suposarà un impuls cultural i econòmic per a Ontinyent 
 

 Compromís per Ontinyent lamenta que el PSOE no assumisca la seua responsabilitat en el conflicte de la recollida del fem 
 

 Sílvia Urenya trasllada al plenari la preocupació de la ciutadania pels nombrosos robatoris a cases i comerços de la ciutat 
 

 Compromís per Ontinyent vota en contra del lloguer de 100.000 euros per a 10 anys d’un solar proper a l’Avinguda del Tèxtil 
 

 Aprovada per unanimitat de tots els partits del plenari la moció impulsada per Compromís per retirar al dictador Franco  
els títols d’alcalde honorari perpetu i fill adoptiu-predilecte d’Ontinyent.  
 

 Compromís reclama al PSOE més cautela i menys anuncis precipitats en referència a anuncis  
com la coberta del Bonavista, la qual van anunciar que estaria acabada en desembre de 2017 
 

 Compromís insta el govern municipal del PSOE a protegir l’empedrat del carrer Sant Antoni  
 
 
 

 
 

Aquest vídeo i molts més a les nostres xarxes socials 

Tot un èxit la presentació a Ontinyent del llibre Joan Baldoví:  
en clau valenciana     
 

   
  En acabar de llegir, comparteix-lo. 



 
 

 nous recursos que permeten reduir la contaminació, l’ús 
indiscriminat de 
recursos naturals i 
contribueixen a una 
justícia social i 
ambiental, permetent 
un estil de vida 
sostenible i un 
sistema de producció 
i consum que respecta 
el medi ambient.  

ONTINYENT AL DIA 
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Inversió milionària als polígons d’Ontinyent 
 

El conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent, ha anunciat a Ontinyent que 
“l’IVACE ha subvencionat en 2017 el 100% de les obres de millora i modernització 
dels polígons El Pla, Sant Vicent i L’Altet amb una inversió de 1,6 milions d’euros 
amb els quals s’ha millorat la qualitat de les empreses i de l’entorn dels 
treballadors amb un increment de la seguretat, millora de l’enllumenat públic, 
generació d’energies renovables i millores en la gestió de residus” 
 

46 joves treballen a Ontinyent 
gràcies a la iniciativa Avalem Joves 
Plus de la Generalitat  
 
Enric Nomdedéu: “El problema de la desocupació entre els joves 
és un dels principals reptes que enfronta el nostre país i aquest 
programa millora la inserció laboral. A més, hem impulsat el pla 
#AvalemExperiència dirigit a desocupats majors de 30 anys” 
 

 

 
 
 
 

El Pla Edificant impulsat pel 
conseller Vicent Marzà farà realitat 
27 projectes a Ontinyent  
  

Aquest pla que destinarà 700 milions d’euros per construir 200 
escoles i reformar 500 més, assumirà la remodelació de l’IES 
l’Estació i l’aulari del Bonavista entre altres actuacions 

 
 

JovesPV – Compromís Ontinyent 
reelegeix Nico Calabuig com a 
portaveu local en un congrés 
d’impuls cap al 2019 
 

El col·lectiu reivindica al govern municipal socialista un Pla de 
Joventut que aborde de manera integral les necessitats de la 
gent jove en matèria econòmica, d’habitatge, inclusió social o 
oci i aconseguisca frenar la pèrdua de població jove a Ontinyent 
 
 

#GovernsAmbCompromís 

Número 1 – Primavera 2018 

Totes les escoles públiques d’Ontinyent tindran aules de 2 anys 
 

Sílvia Urenya: “L’aposta per l’educació pública de la Govern del Botànic és clara i decidida” 
 
 

 

Àgueda Mico: “La nostra autonomia està doblement discriminada pel govern central. D’una banda, 
per ser la pitjor finançada, i de l’altra, per ser el territori que menys inversions rep de tot l’Estat” 

El poble valencià s’uneix per exigir a Rajoy un #FinançamentJust 

 Amigó, Urenya, Ferri i Micó presenten a Ontinyent la  
campanya per un #TracteJust: “Som l’11% de la població i el  
10% del PIB estatal i sols rebem el 3,5% d’inversió real” 
 

 Els diputats Bataller i Sorlí expliquen a la ciutadania la 
doble discriminació que patim els valencians i valencianes 
 

 El govern del PSOE no respon a la proposta de Compromís 
de dur a Ontinyent l’exposició L’Or dels valencians 
 

 Aprovada la moció de Compromís amb l’abstenció de Cs i 
vot en contra del PP per exigir un finançament just 
 

Mobilitzacions massives per reivindicar unes #PensionsDignes 

#1deMaig 
 
Dia Internacional dels Treballadors 

 Joan Ribó: “No poden haver pensions dignes ni per als pensionistes actuals ni per als futurs sense una faena digna”  
 

 Propostes per unes pensions dignes per a homes i dones 
 
 

 Consens, diàleg social i reversió de retallades  
 

 Garantir el poder adquisitiu amb l'actualització a l'IPC  
 

 Eliminar el factor "sostenibilitat" que va establir el PP en 2013 
 

 Aprovar una llei d'igualtat laboral que elimine la bretxa 
salarial i incrementar la pensió de viduïtat per a majors de 65 
anys que no reben una altra pensió pública 

 

#GovernsAmbCompromís 

Caminem cap a una #EconomiaCircular  Reciclar als ecoparcs té premi 
  

Dipositar residus als ecoparcs i ecomòbils del COR permet 
reduir la factura del fem mitjançant els ecopunts 
 

Aprofitament de biorresidus: Compromís ha instat al govern 
socialista d’Ontinyent a apostar pel compostatge del fem 
 

Fran Quesada, secretari autonòmic 
 

Fran Quesada ha sigut nomenat SA de Medi Ambient i Canvi 
Climàtic a la Generalitat, el càrrec més elevat que tenim a 
actualment Ontinyent. De la gestió de Quesada com a regidor 
destaquen el Passeig de Benarrai, l’impuls del Meló d’Or o el  
Premi Ciutat Sostenible 
del Ministeri. El nou 
regidor de Compromís 
serà Vicent X. Vila.  
 

Butlletí trimestral elaborat pel col·lectiu local d’Ontinyent de Joves PV – Compromís, l’organització política valenciana unitària i assembleària del jovent 
valencianista, d’esquerres, feminista i ecologista. Més informació: ontinyent.compromis.net  |  jovespv.org  

 
 

#Col·lectiuJove
 




