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El portavoz del PSOE y jefe de personal presidirá la co-
misión de investigación que debería esclarecer las irre-
gularidades detectadas en su propia delegación.

Compromís presentó una propuesta para la creación de una 
comisión de investigación que esclarecerá los hechos pro-
ducidos y diri mirá las responsabilidades oportunas. Ahora el 
responsable de personal presidirá la comisión, que deberá in-
vestigar y depu rar las responsabilidades políticas de su propia 
área de gestión y además ampliando los años de estudio pero 
reduciendo el calendario de la comisión, todo ello gracias al go-
bierno Ciudada nos-PSOE
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El projecte de 
soterrament de les 
vies de Camí la Nòria 
continua pendent 
d’executar des 
de 2016
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El govern de Torrent 
(PSOE-CS) impedeix 
votar les reclamacions 
del grup municipal de 
Compromís al pressupost 
de 2021
El portaveu del PSPV-PSOE i actual responsable de pressu-
postos criticà durament aquesta falta de demo cràcia quan al 
2014 el PP li aplicà aquesta mateixa medicina.

Pàgina 4

Compromís abandona el pleno de 
Torrent ante la pantomima de la 
investigación de las becas

El govern municipal 
anuncia la instal·lació 
d’una estació d’ITV a 
Torrent amb 13 anys 
de retard
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Article d’opinió
Pau Alabajos Ferrer
i Carme Silla Mora 
Regidors de Compromís per Torrent

Hace tiempo, concretamente desde el año 
2013, que el gobierno municipal tiene que 

dar explicaciones a la ciudadanía, y a los 
grupos de la oposición, sobre su gestión 
en materia de personal, y en el caso que 
nos ocupa, más concretamente en la con-
tratación de becarios por parte del consis-
torio.

La inspección de Trabajo de la Seguridad 
Social ha detectado graves irregularida-
des en la contratación de becarios por 
parte del gobierno municipal, denuncian-
do explícitamente 3 casos donde las afec-
tadas computan 6 años trabajando para 
el Ayuntamiento, concretamente para el 
gabinete de prensa de alcaldía. La inspec-
ción le reclama ahora al ayuntamiento to-
das las cuotas sociales atrasadas que no 

ha pagado, porque, evidentemente, una 
persona no puede estar trabajando como 
becaria durante 6 años consecutivos. 
Además, de esta irregularidad podrían de-
rivarse adicionalmente sanciones, aun-
que como veremos posiblemente nunca 
se hagan públicas desde ese gabinete 
de prensa, si atendemos a la política de 
transparencia que practica el alcalde Ros 
y su concejal delegado de personal.

Como consecuencia de esta manera de 
entender la gestión municipal del perso-
nal de la Casa, desde Compromís solici-
tamos al Pleno la creación de una comi-
sión de investigación para esclarecer las 
circunstancias que han llevado a cometer 
y mantener estas irregularidades durante 
tantos años. Pedíamos cosas “de trellat”, 
como presidir la comisión de investiga-
ción, puesto que éramos los proponentes, 
investigar tanto las irregularidades admi-
nistrativas como las políticas, así como 
esclarecer las responsabilidades patrimo-
niales, si las hubiera, y sobre todo poner 
sobre el tapete la situación actual de to-
das las personas becarias de este ayunta-
miento, de sus organismos autónomos y 
sus empresas municipales.

La respuesta del gobierno de Ros, con su 
socio del partido Ciudadanos, no fue otra 
que una enmienda de sustitución a nues-
tra propuesta de comisión en la cual la 
presidencia de la misma la ostentaría su 
concejal de personal, que debería ser una 
de las personas investigadas, además de 
advertir que sólo se esclarecerían las res-
ponsabilidades administrativas, exclu-
yendo las políticas y las patrimoniales, 
que ya avanzaron que se pagarán desde 

las arcas municipales. Es decir, según el 
alcalde Ros solo cabe buscar responsa-
bles entre los funcionarios, como si su 
gobierno no tuviera nada que ver; sabien-
do, como sabemos, que estas becarias 
trabajaban en la segunda planta del ayun-
tamiento, toda una planta dedicada a al-
caldía; estaban como se suele decir “pared 
con pared”.

Desde Compromís no podíamos consen-
tir que en nuestro nombre se pusiera en 
marcha una comisión de tales caracterís-
ticas, a imagen y semejanza de como Ros 
entiende la política municipal, motivo por 
el cual abandonamos el Pleno después 
de votar en contra de la creación de esta 
pantomima de investigación. Ya no era 
nuestra propuesta, ni tampoco la del resto 
de grupos de la oposición, que también la 
votaron en contra. PSOE y Cs tiraron tie-
rra y pasaron el rodillo, ese del que tanto 
se quejaba el portavoz socialista cuando 
gobernaba el Partido Popular. 

Muy 
personal

Opinió

Según Ros solo 
cabe buscar 
responsables entre 
los funcionarios, 
como si su 
gobierno no 
tuviera nada 
que ver

Article d’opinió
Pau Alabajos Ferrer
Regidor de Compromís per Torrent

El pressupost del 2021, aprovat ini-
cialment pel govern municipal de 
PSOE i Ciudadanos, novament deixa 
sense resoldre els principals pro-
blemes de Torrent; hauria de pre-
sentar-se com un full de ruta per a 
millorar la vida de les persones, però 
acaba caient en el paradigma de ciu-

tat dormitori al que ens tenen acos-
tumats, des de fa 30 anys, els dife-
rents governs populars i Socialistes 
que han passat pel consistori.
El pressupost de l’alcalde Ros està 
fonamentat en obres de fàcil publi-
citat i venda de cara a la ciutadania, 
més que en un projecte que treballe 
amb seriositat per les veïnes i el tei-
xit econòmic i associatiu, ignorant 
els principals problemes que pateix 
actualment Torrent. La manca total 
d’infl uència ciutadana en l’elabora-
ció del pressupost es manifesta en 
la inexistència del Consell Social 
de Torrent, com a òrgan participatiu 
que hauria de canalitzar les propos-
tes de la societat torrentina, amb cap 
canal participatiu perquè els veïns 
puguen decidir sobre les inversions 

que es faran al seu barri.

Torrent necessita urgentment l’in-
crement d’efectius de la policia local 
per a cobrir les places perdudes els 
darrers anys, així com la creació de 
places d’inspecció urbanística, medi 
ambiental i de control de les con-
tractes municipals. Sense una línia 
clara de reforç al nostre comerç i als 
nostres mercats, caldria que s’inclo-
gueren al pressupost municipal una 
bateria de mesures per a la seua par-
ticipació i reactivació, en ser el ma-
jor motor d’ocupació a Torrent.

Per no parlar que aquest pressupost 
no compta, un any més, amb partida 
per solucionar incompliments legals 
en no posar en marxa els òrgans de 
gran ciutat obligats per la Llei de Rè-
gim Local, com La Comissió de quei-
xes i Suggeriments Ciutadana, el 
Jurat Tributari i els Districtes, entre 
els quals el del Vedat és fonamental, 
atenent la població resident de més 
de 10.000 persones al llarg de l’any.

Ja sabem que el pressupost de l’any 
passat va ser incapaç de solucionar 
els greus problemes de ciutat dormi-
tori que pateix Torrent, i un any més 
tenim un pressupost amb els matei-
xos errors de plantejament. Un apa-
rell lent i insegur, on moltes de les 
inversions i partides pressupostades 
continuen sense materialitzar-se o 
gastar al fi nal del any.

Un pressupost 
que s’allunya 
de Torrent
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  CAS BECARIS

Compromís per Torrent denuncia que el portaveu socialista 
i cap de personal presidirà la comissió d’investigació que 
hauria d’esclarir les irregularitats detectades en la seua 
pròpia delegació.

Compromís per Torrent, de la mà del seu portaveu 
municipal Pau Alabajos, ha anunciat que demanarà, 
a l’actual Junta de Govern Local, que es faça càrrec 
del cost salarial derivat de les irregularitats detecta-
des per la Inspecció de Treball de la Seguretat Social 
en el cas de les becàries d’Alcaldia destinades al ga-
binet de premsa municipal. Aquesta petició es for-
mularà una vegada la Comissió d’Investigació, sol·li-
citada per Compromís, siga informada de la totalitat 
de les despeses derivades de les càrregues socials 
per abonar, a més de les sancions imposades per la 
Seguretat Social.

A més, Alabajos ha informat que es demanarà el 
conjunt de la documentació administrativa referida 
a la situació laboral de la resta de becaris i becàries 
que formen part de la plantilla de personal de l’Ajun-
tament. “La inspecció ha detectat tres casos de per-
sones que portaven anys en situació irregular, però 
podrien haver-ne més, donades les actuals circums-
tàncies polítiques a l’Ajuntament”, ha declarat el por-
taveu dels valencianistes.

Des de Compromís li recorden al portaveu socialis-

ta i regidor delegat de personal Andrés Campos, que 
quan ell estava a l’oposició, també com a portaveu 
del PSPV-PSOE, junt a Compromís, demanaren les 
explicacions i les responsabilitats corresponents a 
l’aleshores alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado i 
a la seua junta de govern per la seua imputació en 
el cas de la denúncia interposada per l’empresa ad-
judicatària de les instal·lacions esportives de Parc 
Central, “ara li pertoca a Campos, com a regidor de 
personal, a l’Alcalde Ros com a màxim responsable 
local, i a la resta de companys i companyes de la jun-
ta de govern local, assumir les responsabilitats pa-
trimonials i polítiques oportunes per haver emparat 
aquestes irregularitats al llarg dels anys sancionats”.

Alabajos ha conclòs explicant que, “des que Ros és 
alcalde la primera decisió que pren davant el Ple de 
l’Ajuntament és delegar gairebé la totalitat de les 
seues funcions per a evitar responsabilitats futures, 
però en aquest cas no pot adduir desconeixement 
perquè es tracta de persones que treballaven paret 
amb paret i colze a colze amb el seu despatx d’alcal-
dia de la segona planta ”.

“Han d’assumir les 
responsabilitats 
patrimonials i 
polítiques 
oportunes per 
haver emparat 
aquestes 
irregularitats al 
llarg dels anys 
sancionats”

“Són els responsables polítics els que s’han de fer càrrec 
del cost de les irregularitats sancionades per la Inspecció 
de Treball, més quan l’Alcalde Ros ha anunciat que no les 
recorrerà” Pau Alabajos

Arran les irregularitats detectades per la Inspecció de Treball en la política 
de becaris, Compromís presentàrem una proposta per a la creació 
d’una Comissió d’Investigació que esclarira els fets produïts i dirimira les 
responsabilitats oportunes. Ara el responsable de Personal, presidirà la 
Comissió, que haurà d’investigar i depurar les responsabilitats polítiques de 
la seua pròpia àrea de gestió i a més ampliant els anys d’estudi però reduint 
el calendari de la comissió, tot gràcies al govern Ciudadanos-PSOE.

Compromís abandona el pleno de Torrent ante la pantomima 
de la investigación de las becas
El PSOE presentó una enmienda a la propuesta en 
la que se modifi caban aspectos esenciales de la 
original, como la duración de la investigación, la 
presidencia y los responsables , y salió aprobada 
en el pleno con el voto de Ciudadanos, socio de go-
bierno del PSOE. 

Compromís reclamaba investigar la gestión 
de las becas de prácticas por un tiempo de 
seis meses y dirimir las responsabilidades 
políticas que haya en el caso.

Con la propuesta del PSOE habría que analizar casi 
15 años de gestión de las becas en un mes y en  una 
pandemia. La enmienda socialista salió aprobada 
por el PSOE y Ciudadanos, mientras que Compro-
mís, el Partido Popular y Vox votaron en contra
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El govern de Torrent (PSOE-
CS) impedeix votar les 
reclamacions del grup 
municipal de Compromís al 
pressupost de 2021 “per no ser 
interessat en el procediment”
A la Comissió d’Hisenda, celebrada el 
dijous 4 de febrer, es va votar l’apro-
vació defi nitiva del pressupost 2021, 
on calia resoldre les reclamacions 
presentades davant aquest expedi-
ent en la fase d’exposició pública.

Les úniques reclamacions que hi 
fi guraven en l’expedient del pressu-
post, que arribà a la comissió, eren 
les del grup municipal de Compro-
mís per Torrent, però el regidor de-
legat de pressupostos i actual porta-
veu socialista del consistori, Andrés 
Campos, no les va admetre a tràmit, 
emparant-se en un informe emés 
per la directora de l’ofi cina pressu-

postària.

Aquesta situació va provocar que la 
comissió votara el mateix pressu-
post que ja s’havia aprovat inicial-
ment sense admetre cap més modi-
fi cació.

El portaveu de Compromís per Tor-
rent, Pau Alabajos ha criticat dura-
ment la falta de criteris tècnics i la 
vulneració del seus drets democrà-
tics, com a regidor electe, que han 
impedit que el grup municipal al 
que representa puga debatre i votar 
les reclamacions, al·ludint al fet que 
l’any passat “les presentàrem i es va-

ren votar, i enguany el criteri és que 
no estem legitimats, “com quedem?”, 
es pregunta Alabajos.

“És un símptoma del greu dèfi cit 
de democràcia que pateix aquesta 
institució des que governa Ros, ara 
amb la col·laboració del seu soci de 
Ciudadanos”, ha denunciat Alabajos, 
que ha explicat que quan Campos 
estava a l’oposició en 2014 va criticar 
molt durament la falta de democrà-
cia de l’aleshores alcaldessa Amparo 
Folgado, en impedir la votació de les 
reclamacions que va formular com a 
grup polític, al pressupost municipal 
de 2014.

“El portaveu del PSPV-PSOE 
i actual responsable de 
pressupostos criticà du-
rament aquesta falta de 
democràcia quan al 2014 
el PP li aplicà aquesta ma-
teixa medicina”

El Síndic accepta a tràmit la 
reclamació de Compromís sobre el 
pressupost de 2021
Arran l’aprovació del pressupost 
2021, presentat pel govern muni-
cipal de Torrent (PSOE-Cs), el grup 
municipal de Compromís va regis-
trar una bateria de reclamacions 
fonamentades principalment en 
l’incompliment pressupostari de no 
posar en marxa els òrgans legals 
obligatoris per als municipis gran 
població, com són la Comissió de 
Queixes Ciutadana, el Jurat Tribu-
tari, els Districtes i el Consell Social 
de la Ciutat.

Les reclamacions no varen ser ad-
meses a tràmit pel govern muni-
cipal, i per tant no foren objecte de 
debat ni es votaren en la comissió 
de pressupostos celebrada prèvia-
ment al Ple d’aprovació defi nitiva, 
motiu pel qual des de Compromís 
s’han adreçat al Síndic de Greuges 

Valencià considerant que s’han 
conculcat els seus drets democrà-
tics com a membres de Ple Dret de 
l’Ajuntament de Torrent.

“Aquestos òrgans haurien d’estar 
creats des de l’any 2011”, ha afi rmat 
Pau Alabajos, portaveu de Compro-
mís per Torrent, qui ha explicat que 
el seu grup municipal porta 8 anys 
demanant l’aplicació dels precep-
tes legals obligatoris per a les grans 
ciutats, arreplegats tant en la Llei 
de Bases de Règim Local, com en la 
pròpia Llei de les Corts Valencianes 
per la qual Torrent va assolir l’esta-
tus de municipi de gran poblament.

L’única manera de posar aquestos 
òrgans en funcionament, i al servei 
de les veïnes i veïns de Torrent, és 
dotar-los amb la partida pressupos-

tària corresponent, i novament, al 
2021, la creació d’aquestos òrgans 
de transparència i participació ciu-
tadana no importen en absolut al 
govern municipal, que ara es para-
peta darrere de la COVID-19 per a 
blocar les propostes dels grups de 
l’oposició i fer cas omís a la legali-
tat vigent.

Finalment la queixa presentada, 
després d’haver estat estudiada per 
la sindicatura, ha estat admesa a 
tràmit, explicant que, a més a més, 
ha sol·licitat a l’Ajuntament de Tor-
rent una còpia de l’informe pel qual 
se li ha denegat a un grup munici-
pal la possibilitat de presentar re-
clamacions al pressupost, “per no 
tenir la condició d’interessat”, ha 
conclòs el Síndic.

          Fiscalització          Fiscalització
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  Incompliments

El projecte de soterrament de les vies 
de Camí la Nòria continua pendent 
d’executar des de 2016
El Ple de l’Ajuntament de Torrent 
ha creat la Comissió per a l’Estudi 
de Soterrament de les Vies del Me-
tro. Aquest estudi afecta especial-
ment el veïnat del Barri de Camí 
la Nòria, separat del casc urbà des 
de 1984 quan la barrera de les vies 
es va posar en funcionament, aï-
llant 225 habitatges. Aquesta situ-
ació, que provoca l’abandonament 
progressiu del nucli, afecta també 
el barri de Nicolás Andreu, on les 
fi nques noves es van vendre en el 
seu moment amb la promesa del 
soterrament i, hui en dia, els resi-
dents continuen patint les fortes 
vibracions que provoquen que les 
fi nestres i els objectes de les cases 
tremolen al pas dels trens.

Amb aquesta problemàtica damunt 
la taula, el grup municipal de Com-
promís va presentar una esmena 
als pressupostos de 2016, on es 
contemplava la redacció d’un estu-

di de soterrament, donat que l’an-
terior projecte, impulsat per l’exal-
caldessa Maria José Catalá, es va 
demostrar com a una obra faraò-
nica d’impossible realització, ate-
nent que preveia una inversió de 
vora 77’5 milions d’euros, a preus 
de l’any 2012, una xifra fora de la 
realitat fi nancera tant de l’Ajunta-
ment de Torrent com de la pròpia 
empresa pública Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana.
L’esmena dels ecovalencianistes 
consistia en reservar 75.000€ dels 
pressupostos, aquesta proposta fou 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament i 
s’incorporà al pressupost fi nal de 
2016, incloent-se addicionalment 
en el document públic municipal 
de l’Estratègia de Desenvolupa-
ment Sostenible de Torrent.

Aquesta quantitat de 75.000€, apro-
vada en sessió Plenària, mai s’ha 
dut a terme, ni el propi exercici 

de 2016 ni els posteriors, del 2017 
al 2019, on el govern de Ros no va 
presentar cap pressupost, conti-
nuant prorrogat el del 2016. L’apro-
vació del pressupost de 2020, pels 
grups de PSOE i Cs tampoc no va 
impulsar cap partida relativa al so-
terrament de les vies, i fi nalment el 
pressupost per al pròxim 2021 no 
inclou cap quantitat al respecte.

Pau Alabajos, portaveu de Com-
promís, ha conclòs explicant que 
“en política el més important és 
acomplir amb el que s’acorda en 
votació plenària, però quan l’alcal-
de incompleix allò que ell mateix 
primer ha negociat i després ha 
votat, confi ar en la seua paraula es 
converteix en un luxe que qualse-
vol representant públic de Torrent 
no pot assumir sent mínimament 
responsable”.

“Compromís per Torrent va 
proposar reservar 75.000€ 
del pressupost per a 
redactar el projecte.”

Compromís per Torrent demana 
al Govern d’Espanya mesures 
d’urgència davant la pujada del 
preu de la llum
Compromís per Torrent demana al 
Govern d’Espanya mesures d’urgèn-
cia davant la pujada del preu de la 
llum en plena onada de fred, com ja 
ha succeït en altres anys. La forma-
ció valencianista ha presentat esta 
moció a l’Ajuntament de Torrent 
preocupats per “l’alarmant pujada 
del 27%” del preu de la llum que “pot 
afectar negativament la ciutadania i 
aprofundir en el problema de la po-
bresa energètica”.

En la seua moció, Compromís insta 
el Govern d’Espanya “perquè davant 
la crisi sanitària i econòmica, més 
encara durant els mesos de més 
fred, es pose fre a l’especulació ener-
gètica amb el control del preu de la 
llum i el gas per a l’ús domèstic”.

A més, s’insta les administracions 
públiques perquè estudien la via-
bilitat de la creació d’una empresa 
pública energètica que “afavorisca 
la competència del sector i bene-
fi cie les persones consumidores”. 
Com ha afegit, Compromís demana 
a les administracions públiques que 
es reforcen encara més les mesures 
d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic, 
la generació distribuïda i les Comu-
nitats Energètiques Locals.

La coalició d’esquerres i valencia-
nista ha volgut recordar que “el dret 
a l’habitatge és un dret consagrat 
a la Constitució Espanyola en l’ar-
ticle 47 i que, d’acord amb Nacions 
Unides, ‘un habitatge digne, ha de 
tindre accés permanent d’energia 

per a la cuina, la calefacció i l’en-
llumenat’”. Per això, encara que el 
grup municipal de Compromís a 
Torrent lloa l’existència del bo social 
elèctric, també critica que s’han de 
complir uns requisits molt concrets 
per benefi ciar-se’n del descompte 
del 25% a part de la tarifa i això su-
posa, segons la coalició, que davant 
una pujada “exagerada” del preu de 
l’electricitat “es condemna a milers 
d’economies familiars a la pobresa 
energètica”.

Finalment, han aprofi tat per a de-
nunciar les portes giratòries dels 
grans partits espanyols amb les 
companyies energètiques de l’estat 
espanyol.

   #RescatemPersones
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  Una educació pública per a totes

Ja s’han construït 17 de 
les 26 escoles que estaven 
íntegrament en barracons amb 
el govern del PP
El CEIP Ciutat de Cremona d’Ala-
quàs, tot un simbol en la lluita 
per unes infraestructures dignes 
a l’escola publica, ha sigut l’ultim 
en afegir-se a la llista de noves 
escoles. Actualment, 17 d’aquests 
centres ja estan construïts i les 
comunitats educatives disposen 
d’infraestructures escolars dignes; 
8 s’estan construint actualment, i 1 
s’està tramitant per a construir-lo 

mitjançant el pla Edifi cant.

Segons el conseller, “els centres 
educatius que ens vam trobar ínte-
grament en barracons estructurals 
tenen una característica comu-
na: s’havia traslladat feia anys tot 
l’alumnat a aules prefabricades 
sense que hi haguera ni plànols, 
ni cap licitació de l’obra”. “La gran 
diferència entre els barracons es-

tructurals del passat i els d’ara és 
que en l’actualitat estar en aules 
provisionals signifi ca que s’està 
construint un centre educatiu”

“Els mòduls prefabricats tornen 
a tindre la funció que mai havien 
d’haver perdut: acollir l’alumnat i el 
professorat durant els mesos que 
dura la construcció d’un centre”, 
ha afegit.

5 anys millorant el sistema de dependència 
amb l’equip que lidera Mónica Oltra
+148% de persones benefi ciàries en el sistema
- 53% de reducció de llistes d’espera

�Hem passat d’un model de boicot i saqueig per part del PP a un model on posem les persones primer.
�Hem augmentat un +4.717% les perdones valoradores, cosa que ha fet que augmenten un +388% la valoració d’expedients.
�Hem multiplicat x2 la inversió en dependència, i això a pesar de patir el pitjor fi nançament de tots, que fa que el 87,98% 
 de l’aportació la faça la Generalitat, per només el 12,02% de l’Estat, quan la Llei diu que hauria de ser al 50%�

El CEE La Encarnación és un dels 
centres de nova construcció, que 
estava parcialment en barracons
Acabat a fi nals del 2019, les noves instal·lacions posaven fi  a 14 anys de precarietat i 
falta d’espais en una escola que acumulava des de 2005 barracons en el pati per falta 
de planifi cació de l’anterior administració educativa. Els 131 alumnes amb diversitat 
funcional i també els 45 docents i el personal especialista de suport, disposen ja 
d’unes infraestructures escolars dignes
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  Sanitat

Compromís demana al govern de l’Estat la 
creació d’una farmacèutica pública per tal de 
garantir la disponibilitat dels medicaments
El síndic de Compromis, Fran Ferri, i el 
portaveu de Sanitat a les Corts Valenci-
anes, Carles Esteve, han presentat una 
iniciativa per a demanar al govern de 
l’Estat la creació d’una empresa farma-
cèutica pública per a la producció de 
medicaments i investigació en farmàcia 
adreçada a l’abastiment de medicaments 
per a la ciutadania, “que agafa especial 
importància en un context de difi cultats 
per accedir a la vacuna, tot i haver desti-
nat ingents quantitats de diners públics a 
les empreses privades que estan comer-
cialitzant-les”.

El diputat Carles Esteve, ha afi rmat que 
la pandèmia mundial de la covid-19 “ha 
posat en relleu la importància estratègi-
ca del sector farmacèutic”, però la teràpia 
farmacològica “no és només puntal de la 
pandèmia, diàriament milions de perso-
nes al País Valencia i a l’Estat espanyol 
seguixen algun tipus de tractament amb 
medicaments. És un fet que la farmàcia 
és clau per a millorar la vida de les perso-

nes i assegurar la seua salut; els fàrmacs 
i vacunes prevenen malalties, les curen, 
són clau en l’atenció a la cronicitat, i tam-
bé ajuden a superar afeccions lleus i evi-
tar complicacions relacionades”.

 El diputat, portaveu de Compromís a la 
Comissió de Sanitat i farmacèutic de pro-
fessió, Carles Esteve, afi rma que “més en-
llà de la conjuntura generada per la pan-
dèmia, la disponibilitat de medicaments, 
la seua distribució o el preu són qüestions 
que, tot i estar regulades tenen una exces-
siva dependència d’un cada vegada més 
reduït nombre de grans laboratoris. Això 
suposa una dependència molt gran de la 
salut de les persones, condicionant-la en 
molts casos als rendiments econòmics o 
els benefi cis privats”.

El síndic de Compromís a les Corts Valen-
cianes, Fran Ferri, per la seua banda ha 
volgut afegir que “durant esta pandèmia 
estem patint les conseqüències de dèca-
des de privatitzacions i de destrucció dels 

instruments públics. Des de Compromís 
pensem que la salut és massa important 
per a deixar-la únicament en mans de 
grans empreses privades. Empreses que 
sempre busquen el seu màxim benefi ci 
econòmic. Per això proposem que es cree 
una empresa farmacèutica pública que 
impulse la investigació i fabricació de va-
cunes i medicaments amb l’únic objectiu 
de salvar vides”. 

Esteve, en la mateixa línia ha volgut re-
forçar esta idea, ja que la disponibilitat 
d’una farmacèutica pública suposaria 
“una oportunitat de millorar la disponibi-
litat de tractaments farmacològics per a 
la ciutadania. Al mateix temps, la vincu-
lació d’aquesta indústria a la investigació 
afavoriria l’ocupació de qualitat i una ma-
jor estabilitat lligada del personal inves-
tigador associat. En defi nitiva, suposaria 
una gran oportunitat per a l’aprofi tament 
dels fons europeus previstos per a aquest 
2021, per tal d’invertir en salut i innovació 
impulsant un nou sector productiu”. 

“La pandèmia ha posat 
en relleu la importància 
estratègica del sector 
farmacèutic”

Compromís se solidaritza amb Pablo Hasél i exigeix 
canvis legals per la llibertat d’expressió
El diputat de Compromís en les Corts, Josep 
Nadal, ha presentat una proposta per a ser de-
batuda en la Comissió de Drets Humans del 
parlament valencià “en defensa de la lliber-
tat d’expressió a l’Estat espanyol, i solidarit-
zant-nos amb totes les persones perseguides 
injustament per fer ús de la seua llibertat. Es-
pecialment aquelles que ho han fet en l’àmbit 
de la creació artística, com és el cas de Josep 
Valtònic i Pablo Hasél”, ha explicat.

Segons Nadal, “pensem que estem vivint situa-
cions inacceptables en què es posa en qüestió 
les bases de la convivència democràtica i això 
ens recorda als temps del franquisme. D’ahí que 
amb esta iniciativa demanem al Govern d’Espa-

nya que impulse canvis en l’ordenament legal 
que han estat suggerits per Amnistia Interna-
cional”.

En este sentit, “del que es tracta és de derogar o 
modifi car els articles del Codi Penal que estan 
referits a aspectes com l’enaltiment del terro-
risme, les injúries a la Corona, les injúries a les 
institucions de l’Estat, la sedició i l’ofensa con-
tra els sentiments religiosos”, ha afegit

D’altra banda, “a la nostra proposta també de-
manem la derogació o l’àmplia modifi cació de 
la Llei de Seguretat Ciutadana, més coneguda 
per Llei Mordassa, en allò que vulnera les lliber-
tats de reunió pacífi ca i associació, d’expressió i 

informació.  Esta llei s’ha convertit en un autèn-
tic malson per a les llibertats civils, i s’ha apli-
cat en la repressió de l’activisme social. Casos 
recents com el de l’Assemblea Feminista de Va-
lència o de l’activista per l’habitatge, Joan Cogo-
llos, ens reafi rmen en que cal acabar ja amb la 
Llei Mordassa”.

Per últim, “instem el Partit Socialista i Unides 
Podem a donar suport a aquestes mesures a les 
Corts Valencianes i al Congrés de l’Estat. Un Go-
vern que s’enorgullisca de dir-se progressista 
no pot tindre presos polítics, ni de consciència, 
ni pot reprimir la lliure expressió de les idees”, 
ha conclòs el diputat de Compromís, Josep Na-
dal.

El govern municipal anuncia la instal·lació 
d’una estació d’ITV a Torrent amb 13 anys de 
retard
La proposta original fou aprovada, per 
unanimitat al Ple, el dia 8 de novembre 
de 2007 a proposta del grup municipal 
del Bloc, actualment integrat dins de la 
Coalició Compromís.

El Bloc (Compromís) requeria a la Cor-
poració perquè acordara la cessió de sòl 
municipal procedent de l’aprofi tament 
mitjà del polígon industrial Mas del Jut-

ge, el mateix lloc que ara ha triat l’alcal-
de Ros per a ubicar aquesta instal·lació. 
Amb aquest solar l’Ajuntament instava 
la Conselleria d’Indústria, Comerç i In-
novació a signar un conveni entre amb-
dues Institucions per a la defi nitiva po-
sada en marxa de l’ITV.

Pau Alabajos: “En aquell moment (2007) 
comptàvem amb un parc de 44.810 ve-

hicles, hui evidentment en són molts 
més; des de Compromís creiem que la 
inversió és fonamental per a donar ser-
vei a les usuàries de Torrent, i desitgem 
que aquesta inversió es materialitze 
amb celeritat, però donat els antece-
dents dels governs locals presidits per 
PP i PSOE no som massa optimistes en 
aquest aspecte”. 
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Al Viver d'Empreses 'Paiporta Emprén' tens 
a la teua disposició:
· 8 espais de treball individual moblats
· Repartits en 4 despatxos de 15 metres quadrats
· Connexió a internet i wifi 
· Sala de reunions i conferències amb projector
· Impressora compartida
· Climatització
· Servei de neteja i manteniment
· Nevera i microones
· Espai cardio-protegit...

+info

El Viver d’Empreses Paiporta Emprén 
proporciona espai, infraestructura i 
serveis a nous negocis
 

Contacte
· Telèfon: 963972474
· Correu electrònic: 
atorres@paiporta.es
· C/ Santa Anna, 35. 
Paiporta
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