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Presentació

Estimades veïnes i veïns,
este que teniu a les mans és el programa electoral que hem
preparat, en col·laboració de totes les persones i associacions
que ens heu fet aplegar les vostres propostes. No volem que siga
un programa tancat; l'acció de govern ha de ser oberta i en continu
estudi, susceptible d'introduir en tot moment millores. Per això,
vos animem perquè continueu fent-nos arribar les vostres
propostes i suggeriments.
En les converses i reunions de les passades setmanes, hem
intentat explicar-vos el canvi que volem introduir a l'Ajuntament,
amb la creació d'un consell de participació ciutadana i una millor
gestió.
Hem de ser capaços d'aprofitar i dinamitzar els possibles recursos
humans i associatius, tant de particulars com temàtics. Per això,
en este camí la col·laboració de totes i tots és necessària.
Creiem que el canvi en la manera de servir als veïns i veïnes és
necessari. Per això, vos demanem la vostra confiança.
L'Ajuntament ha d'estar al servei de les persones i les associacions,
i entre totes i tots hem de dur avant un projecte de municipi
consensuat, amb aire fresc i transparència en totes les àrees de
gestió.

Moltes gràcies,

                                Jordi Puig Muñoz

blocsafor.org/rotova
rotova@blocsafor.org



El treball
- Foment de nous sectors d’ocupació: serveis de proximitat, cultura
de la sostenibilitat, societats de la informació, turisme rural,
activitats culturals i d’oci, formació, noves tecnologies, agricultura
ecològica... L'Agència de Desenvolupament Local (ADL) ha de
realitzar estes tasques.
- Treballar en col·laboració amb les distintes universitats
valencianes, per augmentar la participació dels programes de
pràctiques.
- Coordinació entre els centres educatius de la comarca i l’ADL
per millorar la relació formació-ocupació.
- Borsa de treball des de l'Ajuntament que seguisca un ordre
succesiu per ocupar els llocs de treballs disponibles a Ròtova,
tant els de torn lliure com les subvencions INEM, EMCORP i PAMER.
- Acords amb les empreses que s'instal·len al polígon perquè
contracten preferentment veïns del poble.

L'urbanisme, el medi ambient i el
territori
- Redacció i aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana.
- Reestudi del disseny d'urbanització del municipi (adoquinat,
pilons), amb el consell de participació ciutadana.
- Reestudi de les direccions i de l'ordenació del trànsit, amb un
pla de participació.
- Treballarem per eliminar les barreres arquitectòniques al
municipi.
- Acondicionar els parcs per als xiquets i xiquetes de totes les
edats. Manteniment d'estos espais.
- Exigir a la Conselleria de Territori ajudes per a les tasques
necessàries per a actuar a les zones cremades per l'incendi.
- Pla d’emergència en cas d'incendi a la muntanya.
- Potenciació de les energies renovables -solar- entre les empreses
que s'instal·len al polígon industrial. Redacció d'una ordenança
municipal.
- Col·laboració i signatura d'un conveni amb el projecte Ecomuseu
Vernissa Viu. Potenciació de projectes que relacionen i dinamitzen



els municipis de la conca de Vernissa.
- Introducció de la custòdia del territori com un instrument de
planificació territorial municipal.  Reglament que establisca
avantatges per als propietaris que se sumen. Promoure acords de
custòdia del territori. Redacció d'una ordenança municipal, per
ajudar els propietaris privats de béns culturals i ambientals.
- Manteniment dels senders.
- Acords amb els propietaris de banda i banda del riu per recuperar
el bosc de ribera i un espai d’ús públic al nostre riu. Itinerari
interpretatiu al riu. Acord amb la Fundació Limne per a revisar el
riu dos vegades a l’any i controlar així el seu estat de salut,
mitjançant un voluntariat.
- Es crearà una unitat didàctica local sobre el riu per treballar
amb l'escola durant tot l’any.
- Xarxa de reserves forestals, de ribera i agràries.
- Ordenança dels arbres i arbredes singulars del municipi.
- Creació de l'Estratègia Municipal del Paisatge: millora del
paisatge municipal, determinació dels punts d'alt valor paisatgístic
i estudi de minimització d'impactes del polígon industrial.

- Posarem en marxa el cinquè reciclatge (a banda del
plàstic, vidre, paper, oli): la fracció orgànica. Creació d'una
planta de compostatge.

- Instal·lar o crear una central de biomassa. Energia neta i per al
municipi.
- Control de la contaminació lumínica. Reducció de la intensitat
tant a l'entrada del poble com al polígon industrial. Estalvi
energètic i econòmic.

L’educació
- Promoció i aprofitament de l'escola pública per a jornades no
escolars, a banda de a l'estiu o en període de vacances.
- Oferta d’educació ambiental dirigida a escoles, IES i universitats.
- Creació de la beca ambiental de Ròtova, mitjançant un acord
amb les dues universitats públiques localitzades a Gandia.
- Publicació de xicotets monogràfics dedicats a diferents
temàtiques, en col·laboració amb les associacions del municipi i
les entitats de la comarca.



- Agenda 21 escolar.
- Foment de l'ús de noves tecnologies entre les persones majors.
- Programació d'activitats municipals coordinada amb l'escola.
- Admissió de xiquets a l'escoleta, també abans que comencen a
caminar.

La cultura
- Creació d'una casa de la Cultura i de la música.
- Punt d'art a la Casa de la Cultura i la música. Foment de la
participació de les persones que s'inicien en el món de l'art i entre
la gent del poble.
- Gestió mixta de l'escola municipal de música entre l'Ajuntament
i La Rotovense Musical.
- Creació d'una nova biblioteca pública. Més espai per a poder
disposar d'un major fons bibliogràfic.
- Rehabilitació del Cinema Cervantes.
- Campanyes divulgatives per fomentar la música, el cinema i el
teatre. Festival de música en valencià. Foment de les iniciatives
musicals locals. Festival de música tradicional valenciana i de
cant d'estil. Fomentar la programació de teatre.
- Programació estable durant tot l'any.
- Cogestió del Centre d'Interpretació de la Pansa amb les
associacions del Centre Excursionista i el Col·lectiu Vall de
Vernissa.

El benestar social i la sanitat
- Aplicació de la Llei de contractes de les administracions
públiques a les empreses adjudicatàries de l’Ajuntament, perquè
complisquen amb la reserva legal d’ocupació per a persones
discapacitades.
- Oferiment de programes d'assessorament i de serveis de respir
per a les famílies de les persones amb discapacitat greu.
- Assegurar la inversió municipal que garantisca la supressió de
totes les barreres arquitectò-
niques que hi haja en els edificis públics del poble.
- Garantir l’accés de les persones discapacitades als serveis



generals i especialitzats de salut,
cultura, rehabilitació, educació, treball i serveis socials de
competència municipal, així com
als serveis de suport i d’atenció a les famílies.
- Espai per als jubilats, on puguen dur a terme activitats lúdiques,
culturals, formatives, sanitàries i esportives destinades a ells.

Activitats.
Ròtova, amb una part important de la seua població major de 65
anys, necessita un programa potent de formació, d’oci, d’esport,
de cultura i de voluntariat per a la gent gran.
Les línies d’actuació amb la gent gran pretenen un treball global
amb els més majors que contribuïsca a fer la seua vida més fàcil
i més còmoda.
- Foment del programa Viure i conviure, que promou la convivència
de la gent jove amb les persones grans.

L’atenció domiciliària.
- Foment de la participació de la gent gran en la vida pública i
associativa del poble.
- Foment de les associacions de voluntariat formades per gent
gran.
- Jornada d'experiències, en col·laboració amb l'Associació de
Jubilats i Pensionistes de Ròtova.
- Treballarem per a atendre la prestació domiciliària a aquelles
persones a qui no se’ls haja reconegut la situació de dependència.
- Promoció d’un programa d’atenció a les famílies que tenen
persones dependents, amb l’objectiu
que gaudisquen del seu entorn.
- Augment de l'atenció del pediatra.

La participació ciutadana i
l'associacionisme

- Creació d'un Consell de Participació Ciutadana.
- Ajuda municipal per tal que les organitzacions veïnals,
professionals i cíviques puguen aconseguir
locals on desenvolupar la seua tasca.



- Potenciació de l’ús de les noves tecnologies com a instrument
de comunicació i informació entre
l’Ajuntament i la ciutadania.
- Millora dels serveis d’informació i exposició pública dels projectes
municipals.
- Consulta prèvia a les organitzacions cíviques i professionals
sobre els projectes i decisions que
puguen afectar-los.
- Convocatòria de consultes per a decidir assumptes de gran
trascendència per al poble (urbanisme, fem, etc.).
- Instauració d’un procés de participació ciutadana que conduïsca
a la redacció d’uns pressupostos
que siguen realment participatius.
- Foment de l'Agenda 21 de la Cultura. Participació, diagnostic,
difusió i aplicació.
- Cogestió amb les associacions del Centre de Desenvolupament
Local.
- Planificar l'assignació d'espais, en funció de les necessitats de
les associacions; cogestió dels espais.
- Festa de l'associacionisme.
- Planificar activitats de col·laboració entre associacions.
- Convenis de col·laboració amb les diferents associacions.

L’esport
- Celebració d'una gala de l'esport local.
- Activitats de tipus divulgatiu al voltant de l'esport i la salut.
- Potenciar les relacions amb les associacions esportives.
- Reuions de coordinació amb els Ajuntaments de la vall de Vernissa
(Alfauir, Almiserà, Castellonet, Llocnou i Ròtova) en matèria
esportiva.
- Escola de pilota valenciana.
- Acabar el camp de futbol, amb gespa.
- Donar servici de bar-xiringuito per a les competicions esportives
que se celebren.
- Frontó i pista de pàdel.



La joventut

- Potenciació de la promoció pública d'habitatges de protecció
oficial, especialment per a joves en situació econòmica
desfavorable.
- Creació d'un fòrum municipal de joves.
- Espai web i foment de la informació mitjançant les xarxes socials.
- “Espai jove” al Centre de Desenvolupament Local.
- Foment del voluntariat juvenil.
- Beques per a estudiants de batxillerat durant l'estiu, per a ajudar
i aprendre en els mesos d'estiu.
- Pla Municipal de la Joventut, per tal d'estructurar les prioritats
en matèria de joventut de manera transversal.
- Tallers de formació contínua per als joves del municipi.
- Celebració de la setmana de la joventut, amb activitats lúdiques,
formatives i d'oci, organitzada i planificada pels i les joves del
municipi.

L'agricultura

- Elaboració d’un Pla de Dinamització Agrícola amb mesures com:
Incentivació a la producció en comú; Afavoriment de la planificació
varietal; Estudi de cultius alternatius; Estímul a la concentració
parcel·lària; Ajudes a la mecanització dels conreus...
- Horts socials per difondre els beneficis de l’agricultura a jóvens
i majors.
- Creació del Programa agrari ecològic. Programa que pretén ajudar
els llauradors que facen agricultura ecològica actualment.
- Creació d’un banc de terres municipal, conformat per horts de
propietaris que, a partir d’una compensació, adoptaran alumnes
per a dur endavant conjuntament les finques o cediran l’explotació
de la terra a un alumne o alumna i a un tutor o tutora.
- Foment i ajuda al xicotet comerciant de productes agrícoles.
- Fomentar el mà a mà, de productor a consumidor.
- Demanar a la Conselleria d'Agricultura ajudes per potenciar el
sector des de l'àmbit local.
- Controlar el bon ús de l'aigua, fugues i neteja.



- Punts de recollida de residus plaguicides, ja que actualment no
n'hi ha.
- Preses d'aigua per omplir els tancs de tractaments agrícoles,
amb això s'evitaria la contaminació d'aqüífers.
- Habilitar un espai de reunió per a assumptes de coordinació i
gestió dels pous i dels llauradors.

El turisme

- Fomentar línies de turisme sostenible i rural.
- Seguiment del Pla Estratègic de Turisme.
- Fomentar iniciatives de turisme relacionat amb l’agricultura.
- Valorització dels recursos mediambientals i promoció entre els
col·legis i instituts valencians.
- Paquets d’oferta on s’inclouran serveis i comerços del poble.
- Paquets turístics familiar i de joves ambientals.

La seguretat ciutadana i la mobilitat

- Mesa de seguretat ciutadana amb representants veïnals.
- Coordinació de recursos en matèria de seguretat ciutadana amb
els municipis de la vall de Vernissa.
- Treball, en coordinació de la Mancomunitat de Municipis de la
Safor i de la Generalitat Valenciana, per millorar el servei d'autobús.

La política lingüística i la
comunicació

- Senyalètica en valencià.
- Oficina de Promoció del Valencià, les funcions de la qual
desenvoluparà el Departament de Gestió Cultural (informar de les
subvencions a associacions i empresariat, campanyes, etc.).
- Actes i documentació de l'Ajuntament en valencià.



local. La ràdio, com a instrument educatiu extraescolar per als
xiquets de l'escola. Foment de la música en valencià.
- Creació d'una pàgina web municipal que presente millor els
continguts i que integre mecanismes de participació ciutadana.
- Canviar l'enfocament del Butlletí d'Informació Municipal BIM
RIURAU, i convertir-lo en un mitjà de les associacions i el veïnat.

Un Ajuntament transparent i ben
gestionat
- Publicació de l'estat econòmic de l'Ajuntament.
- Transparència en la presentació dels comptes de l'Ajuntament.
- Coordinar inversions i actuacions amb els municipis dels voltants.
- Servei de Jutge de pau 2 dies a la setmana.
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