
  Número 7  any 2013 la Jana  

I n f o C o m p r o m í s 
Estimats veïns i veïnes de la Jana:

Arribats a la meitat de la present legislatura, és moment de fer balanç d'estos dos anys de 
treball a l'Ajuntament per part del nostre grup polític.

Tot  este  temps  no hem deixat  de pensar  i  actuar  com vam dir  i  vam prometre  en  la 
campanya  electoral.  El  treball  polític  realitzat  ha  sigut  portar  a  l'Ajuntament  el  nostre 
programa electoral  i especialment traslladar totes les reclamacions i suggeriments que ens 
heu fet tots els ciutadans i ciutadanes, bé parlant amb nosaltres, bé per correu electrònic o 
mitjançant les diferents xarxes socials. Davant de totes les vostres inquietuds, hem actuat 
com a fil conductor i les hem presentat i fet arribar als plens i les comissions, a través de 
mocions, sol·licituds d'informació i els precs i preguntes.

Durant estos dos anys hem presentat més de 50 sol·licituds a l'Ajuntament, hem fet més de 
100 precs i preguntes i hem posat un horari d'atenció al públic, —tots els dilluns de 8.00 a 
9.30 h—, per poder atendre totes les persones i associacions que així ho desitgen.

Entre  les  propostes  que  hem  presentat  a  l'Ajuntament,  podem destacar:  les  diferents 
mesures  per  a  millorar  el  funcionament  administratiu  i  econòmic de  l'Ajuntament,  la 
recuperació de la gestió pública de l'aigua —amb la qual s'han augmentat els ingressos de 
l'Ajuntament i s'ha reduït en un 30% la factura de tot el veïnat—, l'elaboració d'un pla de 
cremes, la  recuperació del  valencià en l'administració local  i  en la música de les festes 
populars, l'estalvi econòmic en telefon, la recollida d'escombraries i neteja d'edificis públics, 
la demanda a la corporació perquè es posicionara administrativament  contra la taxa de 
basures, etc. De fet, són moltes més les sol·licituds i propostes realitzades i que podeu 
consultar  en  la  nostra  pàgina  web  (http://lajana.compromis.ws/).  Lamentablement,  la 
majoria d'estes no han prosperat gràcies al vot en contra de PP i PSOE.

També hem treballat conjuntament amb els representants de Compromís en la Diputació de 
Castelló i les Corts Valencianes i sempre ens hem trobat amb la negativa del PP a millorar 
tots allò que afecta el nostre poble. Per exemple, en la Diputació de Castelló es van negar a 
millorar la piscina o en les Corts Valencianes no van voler ficar ni un euro per restaurar les  
ermites del Carrascal i el cementeri. Ara bé, tot i estes negatives, almenys vam aconseguir 
la retirada del cànon de sanejament de les granges, un cànon il·legal que el PP no va retirar 
fins que Compromís va amenaçar-los d'anar als tribunals.

A més del treball en les institucions, Compromís per la Jana hem estat al carrer al costat de 
la gent en la lluita contra el fracking, en la defensa de les bandes de música, en la lluita 
contra la taxa de basures del consorci, en la defensa pels drets socials, etc.

Per últim, volem recordar que tot i la situació difícil en què es troba l'Ajuntament de la Jana 
i l'immobilisme dels dos altres partits que formen el consistori,  Compromís per la Jana no 
hem perdut  la  il·lusió i  continuarem aportant  idees.  I,  per  això,  continuarem treballant 
durant els dos anys que queden de legislatura i us animem que vosaltres també sigueu 
partícips de la política municipal, aportant les vostres idees i  traslladant-nos les vostres 
queixes, perquè junts ho podem aconseguir. 

Domingo Tolós Llàdser
Portaveu municipal de Compromís per la Jana
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