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‘Tot açò només és el principi’. Un any de
Compromís a Ròtova

Compromís per Ròtova convida tot
el poble a l’acte del 28 de juliol, al
Centre Social (19:30 h).

Puja el preu de l’escoleta i la
piscina

Jordi Puig, Nahiana Suñé i Suni Vidal. Grup
municipal de Compromís per Ròtova.

Fa poc més d'un any de les eleccions locals, en
les quals Compromís va obtenir representació per
primera vegada a l’Ajuntament de Ròtova, amb
tres membres. Un any després, hem volgut
realitzar un xicotet balanç de l’acció de govern i
la tasca duta a terme pel grup municipal.

Este ha sigut un any de treball intens. En primer
lloc, de presa de contacte, de treballar en qüestions
bàsiques i de fer propostes perquè l’Ajuntament
canviara inèrcies del passat. En algunes, com
l’accés a la informació, la publicitat i difusió del
que fem els i les regidores a l’Ajuntament, hem
avançat un poc, però encara resta que les pors
a gravar les sessions plenàries ens deixe entrar
al segle XXI. Sense anar més lluny, ens hem
felicitat, per exemple, quan s’han començat a

publicar les actes a la web de l’Ajuntament, i hem
denunciat, i continuarem fent-ho, quan ens han
impedit accedir a la documentació que hem
sol·licitat. Al llarg d’este any, hem aportat moltes
propostes, en forma de moció, de xicotets precs
i preguntes o per registre d’entrada. Tenim un
programa i una concepció de fer política, i
considerem que és la nostra obligació posar-la
sobre la taula, tot i que des de l’oposició.

I, en la balança entre els guanys i els desencerts,
la cosa està desigualada. Este primer any, és cert,
ens hem de felicitar perquè acabem el camp de
futbol; i la forma com s’ha acabat, amb ajudes de
Diputació i per fases més menudes que en un
principi s’havien previst, ens mostra que cal deixar
de banda els projectes megalòmans i anar
treballant a poc a poc en projectes ajustats a la
mesura del municipi.



Compromís es felicita perquè
almenys s’arreglen els clots que
tenia la carretera, a l’espera d’una
solució definitiva. Ho hem demanat
fins a quatre vegades; els darrers
pressupostos ja recollien una
partida consignada.

Arreglen els clots de
la carretera

El plenari de divendres 6 de juliol,
Compromís i PP van presentar de
manera conjunta una moció per
rebutjar la fusió obligatòria de
municipis, presentada pel govern
municipal, prevista en una
suposada “modernització i
racionalització de les
Administracions Públiques” del
govern de Mariano Rajoy.
“Ben aviat seran molts municipis,
fins i tot governats pel mateix partit
del govern estatal, els que
s’oposaran a les mesures de
Mariano Rajoy, elaborades sense
consultar els principals afectats”.

Ròtova rebutja la
fusió obligatòria de
municipis

La situació econòmica posa al descobert la política
errada de voler fer-ho tot al mateix temps i més gran
del que necessitàvem. Durant 2011 es va posar
sobre la taula la liquidació de 2010, que obligà a
elaborar un Pla Econòmic Financer i impedí concertar
préstecs a llarg termini. En el moment que es
presentaren els pressuspostos, el govern va dir que
no pujaria taxes ni impostos; i ho feu immediatament,
amb la pujada de la taxa del clavegueram. I ho ha
tornat a fer amb la pujada dels preus de l’escoleta
i la piscina. Tot això junt a un ‘pla d’Ajust’, que suposa
el sacrifici dels veïns i veïnes per poder pagar el nou
préstec de més d’1.700.000 €, que el govern havia
deixat en factures per pagar a proveïdors (que se
suma, no ho oblidem, al d’1.600.000 € que ja tenia
aprovat).

Pel que fa al govern, si hem de ser sincers, el PP
ha mantingut una actitud poc proactiva i desagradable
en quant a les formes (tot i obviant les paraules
enceses i els trencaments inexplicables de relacions).
Els i les assistents als plenaris i qui llegeix els escrits
del PP ho han pogut comprovar. La posició de l’equip
del PP ha estat la d’un ‘govern d’oposició’, que es
troba més còmode fent control al grup de l’oposició

i a la gent del municipi que duent a terme iniciatives
en positiu.

Este any ha estat marcat, a més, pel procés
d’obertura de la planta de transferència de residus,
que el govern ha fet d’esquenes i sense consultar
el veïnat: tot un botó de mostra de com un govern
es nega a parlar amb els veïns i presenta els projectes
amb fets consumats. I, l'última setmana, jugant amb
la necessitat de faena de la gent.

Des de Compromís hem intentat informar de la
realitat municipal i fer entendre a la gent que cal la
implicació de totes i tots: casa a casa, a través de
la xarxa i fomentant el seguiment del plenaris.

Tot açò, però, només és el principi. Des de
Compromís continuarem treballant en el control al
govern i també en la proposta d’activitats. Compromís
ha volgut agrair a tota la gent el suport rebut i els
suggeriments continu d’idees i propostes per dur al
plenari. Perquè açò solament ha sigut el principi; a
poc a poc, anirem fent realitat una altra manera de
fer política.

“Des de Compromís per Ròtova, felicitem el CER i ens alegrem
per poder compartir un moment com el del lliurament”.
La casa de la cultura de Tavernes de la Valldigna va acollir el
passat divendres el lliurament dels premis Abril d’Acció cívica
valencianista i Abril Jove.
El Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna i el Centre
Excursionista de Ròtova van rebre el Premi Abril 2012, com a
representants de l’excursionisme de la Safor, de mans de Josep
Llàcer, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Tavernes, i de Jordi
Puig, portaveu de Compromís per Ròtova, respectivament.
Moments abans de lliurar el premi, Puig va explicar la trajectòria
del CER, i els motius del premi. Al llarg de l’acte, els assistents
van poder gaudir també d’unes imatges i vídeos que il·lustraren
les tasques que han dut a terme les 2 entitats.

Compromís lliura el ‘Premi Abril 2012' al
Centre Excursionista de Ròtova
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El govern municipal retalla a 4 hores mensuals
el servei mancomunat d’arxius. “Sabem que és
una àrea poc vistosa i poc visible, però
necessària”.
L’equip de govern de Ròtova va aprovar el passat
divendres 8 de juny, al plenari municipal, reduir el
servei d’arxius que presta la Mancomunitat de
Municipis de tres mòduls a un. Cada mòdul són 4
hores que un tècnic arxiver de l’ens comarcal dedica
a processar i arxivar la documentació que genera
l’Ajuntament, tant històrica com administrativa. Amb
este canvi, de 12 hores (3 matins al mes), passarà
a treballar-ne 4 al mes, un temps de totes totes
insuficient.

“Per responsabilitat, no podem
reduir el Servei d’Arxius al poble”

El govern municipal rebutja demanar
una rebaixa en les ràtios d’alumnes
als col·legis i instituts

“Podrem explicar que hem votat a favor de massificar
les aules dels xiquets i xiquetes de Ròtova que baixen
a Vilallonga i Gandia? Si els regidors i regidores de
Ròtova no posen el crit en el cel pels xicons i xicones
del poble, qui ho farà?”
La moció presentada per Compromís demanava la
retirada de l’Orde 19/2012, que té previst augmentar
en un 20% les ràtios dels centres educatius.

Jordi Puig: “En estos moments cal tirar del carro
(de la ruta), no baixar-se’n d’ell”.
El govern municipal de Ròtova aprovà abandonar la
ruta dels porrats de la Safor. En primer lloc, el govern
municipal busca retallar d’on siga per la situació
econòmica en què ha deixat les finances municipals.
En aquest cas, es tracta d’una quota -al voltant dels
500 euros-.
En segon lloc, hem de parlar de si hi ha aspectes
que no ens agraden o es poden millorar en eixa ruta;
però, clar, “des de fora no la podrem millorar”. El grup
Compromís va demanar al plenari poder parlar del
disseny de la ruta dels porrats i el paper que Ròtova
hi vol jugar.

Compromís demana al govern de
Ròtova que lidere la ruta dels porrats
de la Safor en compte d’abandonar-la

“El preu mensual passa dels 90 € actuals als 110 €,
el que suposa un augment del 22,2 %”. A més,
desapareix el menjador.

Cal tenir en compte que la previsió de l’equip de govern
per al curs que ve és tenir una matrícula de 20 xiquets
i xiquetes, tot i haver rebut l’aprovació per part del
Ministeri de 3 unitats (que implica que l’escoleta de
Ròtova està habilitada per a 41 alumnes). Finalment,
segons l’equip de govern, es preveu un disminució en
la subvenció de la Generalitat al voltant d’un 18%.

A més, els preus de la piscina van des dels 3 € (per
persona i dia) o els 40 € per temporada estival, fins als
67 (per a 2 persones), 97 (per a tres persones), 120
(per a 4) i 150 € (per a 5). Compromís denuncia que,
en este cas, “s’eliminen els descomptes per família
nombrosa, jubilat o pensionista”.

Des de Compromís hem volgut recordar que “l’equip
de govern va explicitar als pressupostos, i per escrit,
que a 2012 no pensava pujar cap taxa. I, després de
la pujada del clavegueram, ara ha pujat l’escoleta i la
piscina. Ara, precisament en el moment en què caldria
ajudar sobretot col·lectius com famílies nombroses i
jubilats, és quan s’eliminen les ajudes. I ara, que moltes
famílies estan passant-ho molt ajustat per arribar a final
de mes, pugen el preu de l’escoleta.

Puig ha acabat dient que “el forat econòmic de Ròtova
no està en les famílies que duen els xiquets a l’escoleta.
El problema és precisament la construcció d’un edifici
per part del govern municipal -que continua sense
acabar-se- que supera els tres milions d’euros, o la
previsió per a atendre 40 xiquets (el Ministeri ha aprovat
3 unitats), quan a Ròtova amb sort arribem a 20 xiquets
actualment”.

Puja el preu de l’escoleta i la
piscina

TAXA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

       Fins ara              Modificada

Matrícula i material        85 €              85 €
Jornada completa        90 €/mes              110 €/mes
Jornada reduïda
(setembre i juliol)        70 €/mes              Desapareix
Familia nombrosa        50 € descompte             Desapareix
A partir del 2n fill        10 € descompte             Desapareix




