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L'Ajuntament reclama un finançament just per a la Comunitat Valenciana
jueves, 05 de octubre de 2017

L'Ajuntament ha exhibit una pancarta amb motiu del 9 d'Octubre per a reclamar un finançament just per a la Comunitat
Valenciana. L'alcalde i diversos regidors de l'equip de govern han exposat el cartell a la porta de l'ajuntament i així ho
faran tots els dilluns després de les juntes de govern, amb concentracions de cinc minuts al carrer, per deixar clara
aquesta reivindicació. L'equip de govern lamenta que la pancarta no s'haja pogut penjar al balcó del consistori degut a que
la moció recentment presentada per PSPV i Compromís per a demanar un finançament just no es va aprovar amb
unanimitat. Per això, lamenten la "falta d'unanimitat per part de l'oposició a l'hora de reivindicar aquesta necessitat de tots
els valencians i dels veïns de Vila-real, que tenen tot el dret a rebre una inversió ajustada a la realitat actual". "Nosaltres sí
tenim un compromís amb els ciutadans i per això seguirem lluitant i reclamant on siga necessari", conclouen.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=44299&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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