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PER ACORD PLENARI

Ròtova demanarà a la Conselleria que
millore la freqüència de pas dels autobusos

Compromís per Ròtova va
presentar al passat ple ordinari,
per via d’urgència, una moció en
què demanava millorar la
freqüència de pas dels autobusos
pel municipi. La moció proposava
que l’Ajuntament de Ròtova
demanara a la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi
Ambient que millore la freqüència
de pas dels autobusos públics
per Ròtova, Alfauir, Castellonet,
Llocnou de Sant Jeroni i
Almiserà. A més, l’instava a
continuar i intensificar els treballs
de col·laboració i de coordinació

amb la Mancomunitat de
Municipis de la Safor que vénen
desenvolupant en matèria de
mobilitat durant els últims 2 anys,
per tal de facilitar la participació
dels ajuntaments de la comarca
en la elaboració i posada en
marxa d’un veritable Pla de
Mobilitat Comarcal.
El PP va demanar deixar-la sobre
la taula a l’espera d’un estudi per
poder posicionar-se, i per saber
si el veïnat vol la proposta, o
presentar-la conjuntament.
Compromís va acceptar poder
presentar-la de manera conjunta

El síndic del grup Compromís a les
Corts Valencianes, Enric Morera, ha
formulat una pregunta parlamentària
a la Consellera d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient, Isabel Bonig,
demanant per les mesures que
pensa posar en marxa respecte de
la situació del transport a la Safor i
en relació al Pla de Mobilitat
Comarcal, elaborat per la
Mancomunitat de Municipis de la
Safor. Amés, s’hi fa constar si la
Conselleria té previst atendre la
reclamació de l’Ajuntament de
Ròtova en este assumpte.

Enric Morera
també ho pregunta
a Conselleria

Es va aprovar en el passat ple ordinari, amb els 3 vots a favor de Compromís i l’abstenció
dels 5 regidors del PP.

Consulta les taxes
municipals modificades

Compromís presenta un
recurs davant la negativa
del PP a deixar gravar els
plens

A MÉS...
Continua en la pàg. següent



però el PP ho va desestimar finalment i va optar per
abstenir-se adduint “les formes”.
Des de Compromís, insistim, tal com hem explicat ja,
hem recollit la proposta dels veïns, que ens van demanar
portar la proposta al ple; l’hem treballada i demanem que
s’impulse un estudi que ja ha elaborat la Mancomunitat,
com és el Pla de Mobilitat Comarcal, que inclou la nostra
línia però també tota la comarca.

És important fer propostes de manera coordinada i
probablement esta és la millor proposta en matèria de

mobilitat que s’ha fet a la comarca. Per això, no entenem
què guanyem si no reivindiquem a la Conselleria que
millore la línia, perquè és qui pot demanar millors
condicions a l’empresa i és qui pot donar un impuls al pla
de mobilitat de la comarca. No ens podem quedar “resant
que l’empresa no retire el servei perquè és deficitari”, tal
com va dir de manera literal l’Alcaldia. La tasca de
l’Ajuntament és demanar una millora en el servei per al
veïnat i qui ha de fer els estudis són la Mancomunitat -
que ja l’ha fet- i la Conselleria.

Taxa cementeri
Segona i tercera trama 640 €
Primera i quarta trama 505 €
Per segona ocupació El 50% del fixat anteriorment.
Inhumacions: 92 €.
Exhumació i trasllat: 92 €.

Taxa per entrada de vehicles per la vorera
11,22 €/ metre linial i any.
Import de la placa: 10,20 €

Escola infantil
Matricula i material 87 €
Alumne al mes 112 €

Piscina municipal
Per persona, amb dret a bany per dia 3,05 €
Abonament temporada una persona 40,80 €
Abonament temporada família de 2 persones 68,35 €
Abonament temporada família de 3 persones 98,95 €
Abonament temporada família a 4 persones 122,40 €
Abonament temporada família a 5 persones 153 €

Ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques...
Les tarifes 1, 2 i 3 de l'article 4: 0,255 € m2/dia.
Quantitat mínima: 25€

Serveis culturals i educatius
Matrícula Anual 30,60 €
Instrument Mensual. 30 min. 26,52 €
Instrument i assignatura de solfeig 30 min. 37,74 €
Instrument amb assignatura de solfeig 45 min. 39,27 €
Instrument i sense assignatura de solfeig 45 min. 61,20 €
Cor 1 h setmanal. Mes 16,32 €
Llenguatge musical 2 h setmanals. Mes 21,42 €
Solfeig adults 1h setmanal. Mes 21,42 €
Conjunt instrumental 1 h setmanal.Mes 10.71 €
Iniciació preparatori, jardí musical Mensual 16,32.€
Combo, harmonia i teoria Mensual 21,42 €
Fasolet Mensual 20 €

Camp de futbol
a) Temporada: 1.020,00 €
b) Partits o entrenament 41 € hora / fracció
c) Suplement llum artificial camp futbol 10,20 € / partit / entrenament
d) Camp futbol 7, 75% preu tarifa

Llicència municipal d'ocupació
1a ocupació per unitat d'habitatge: 410 €
2a ocupació per unitat d'habitatge: 205 €

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

POTÈNCIA I CLASSE DE VEHICLE QUOTA COEFICIENT   QUOTA
A ) Turismes 
De menys de 8 cavalls 12,62 1,43 18,05 €
De 8-11,9 cavalls 34,08 1,43 48,73 €
De 12 fins a 15,99 cavalls 71,94 1,43 102,87 €
De 16 fins a 19,99 cavalls 89,61 1,43 128,14 €
De 20 cavalls fiscals en endavant 112 1,43 160,16 €
B ) Autobusos
De menys de 21 places 83,3 1,43 119,12 €
De 21 a 50 places 118,64 1,43 169,66 €
De més de 50 places 148,3 1,43 212,07 €
C ) Camions
De menys de 1.000 kg de càrrega útil 42,28 1,43 60,46 €
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil 83,3 1,43 119,12 €
De 2.999 a 9.999 kg . de càrrega útil 118,64 1,43 169,66 €
De més de 9.999 kg . de càrrega útil 148,3 1,43 212,07 €
D ) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals 17,67 1,43 25,27 €
De 16a 25 cavalls fiscals 27,77 1,43 39,71 €
De més de 25 cavalls fiscals 83,3 1,43 119,12 €
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica
- 1.000 i + de 750 kg de càrrega útil 17,67 1,43 25,27 €
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil 27,77 1,43 39,71 €
De més de 2.999 Kg de càrrega útil 83,3 1,43 119,12 €
F ) Altres vehicles
Ciclomotors 4,42 1,43 6,32 €
Motocicletes fins a 125 cm cúbics 4,42 1,43 6,32 €
Mot. de més de 125 fins a 250 c.c. 7,57 1,43  10,83 €
Mot. de més de 250 fins a 500 c.c. 15,15 1,43 21,66 €
Mot. de més de 500 fins 1.000 c.c. 30,29 1,43 43,31 €
Mot. de més de 1.000 c.c. 60,58 1,43 86,63 €

Centre d'Interpretació de la Pansa
Entrada Individual, per persona 12 anys 2,20 €
Entrada Individual Menors de 12 anys 1,10 €
Entrada Individual Menors 3 anys 0 €
Entrada Individual Majors de 65 anys i Jubilats 1,10 €
Entrada Individual veïns i associacions locals 0 €
Entrada de grup (Més de 55 persones) 102 €

Consulta les taxes municipals modificades



Taxa documents administratius

Censos de població d'habitants
Certificacions d'empadronament actuals i històrics: 1€
Volant d'empadronament 0,20€

Certificacions i compulses
Per cada diligència de compulsa de documents amb el
seu original:
- Menys de tres folis 0,50€
- 3-10 folis: 1€
- 10-50 folis: 5€
- +50 folis: 20 €

Documents expedits per les oficines municipals.
1. En fotocòpia: per foli, 0,15 euros; quan la fotocòpia
siga en color; 0,65 €.
2. Per cada fotocòpia de full de dades o plànols que
consten a la carpeta cadastral: 1,20 €
3. Per certificació de dades a la carpeta cadastral per
cada parcel·la cadastral: 12 € (PIC)
4. Per expedició certificació digital 12 €.
5. Per qualsevol altre expedient no tarifat o no inclòs en
una altra taxa específica: 12 €.

Documents urbanístics.
Per cada informe urbanístic amb certificació sobre
característiques de terreny, consulta d'edificació o cèdula
urbanística: 160 €.

Des de Compromís per Ròtova, hem explicat “s’ha
justificat la pujada en l’IPC i per fer aplicar la Llei de
Pagament a Proveïdors, que duia aparellada un pla
d’ajust amb el qual Compromís es va mostrar contrari”.
“No vam estar d’acord amb la pujada de la taxa de
l’Escoleta, per exemple. I, posats a mirar les taxes, no
solament no estem d’acord que pugen el 2% ara, sinó
que proposem que el govern estudie la rebaixa de les
taxes de llicència 1a ocupació de vivenda (410 €) i 2a
ocupació (205 €). Per no parlar de la taxa de recollida
del fem, que ens sembla una barbaritat (80 €), en

comparació amb el que estan pagant tots els municipis
de la comarca; suposem que estem a l’espera que
modifiquen, i també s’hauria de rebaixar”.
El govern també actualitza l’ordenança fiscal reguladora
per expedició de documents administratius (que podeu
consultar també ací). A més, a banda del que hem dit,
proposem que es publiquen de manera íntegra totes
les ordenances per a que puguen ser consultades pel
veïnat a la pàgina web del municipi.
La pujada va ser aprovada amb 3 vots en contra de
Compromís per Ròtova i 5 vots a favor de PP.

El govern municipal aprova la modificació d’ordenances fiscals per a 2014, amb un augment del 2%, excepte
la del fem, que no es modifica.
Compromís proposa la rebaixa de la taxa de 1a i 2a ocupació (410€ i 205, respectivament) i la recollida del
fem (80 €).

Compromís vota en contra de la pujada de taxes i proposa rebaixar
la 1a i 2a ocupació i la recollida de fem

El PP rebutja declarar Ròtova
lliure d’incineradores i
eliminar la incineració de la
gestió de residus
PP: l’Alcaldia afirma que “Ròtova no es deu tancar les
portes a res. Si la iniciativa que siga compleix la llei i
es respecten les mesures correctores que es proposen,
l’empresa pot vindre”. El PP afirma també que els
efectes de les emissions de la incineració de residus
són inapreciables.

Compromís: les paraules de l’alcaldia encara ens
susciten més preocupació que abans de presentar la
moció. La incineració sí que té repercusions negatives
en el medi ambient i, per tant, també en les persones.

El PP també tomba la moció per rebutjar la reforma
elèctrica i de suport a les energies renovables.

Compromís presenta un
recurs davant la negativa del
PP a deixar gravar els plens
“És un dret que creiem que cal garantir, el de la llibertat
d’informació”.
Compromís per Ròtova ha presentat per registre d’entrada
de l’Ajuntament de Ròtova un recurs de reposició, previ
al contenció administratiu, pel qual sol·licita que quede
sense validesa l’acord de plenari de 3 de juliol de 2013,
relatiu a la possibilitat de poder gravar els plens municipals.

El grup municipal va presentar una moció al ple ordinari
de 3 de juliol en la qual demanava que l’Ajuntament de
Ròtova permet la gravació de les sessions plenàries de
l’Ajuntament. La proposta d’acord de la moció fou rebutjada
per sis (6) vots en contra (PP) i dos (2) a favor de
Compromís per Ròtova. Tal com s’explicita la moció,
existeix jurisprudència que reconeix el dret a la informació,
que no ha estat tinguda en compte o respectada en la
votació.



Ens trobem passada la meitat de la legislatura, un bon
moment per alçar la mirada i veure el panorama polític
local. Fer un repàs de la situació del municipi, de les
mesures preses pel govern municipal; recordar mesures
com l’augment del preu de l’escoleta i la piscina; l’eliminació
les exempcions i descomptes en activitats culturals i altres
serveis per a jubilats, famílies nombrosos -i altres mesures
d’un pla d’ajust, destinat a pagar un ristre de factures que
ascendien a més de milió i mig d’euros-. I tantes altres
coses que hem anat resseguint i denunciant al llarg d’estos
dos anys. Totes elles les podeu seguir al nostre web o al
butlletí.

Un bon moment per fer un repàs de les propostes,
xicotetes i grans, que hem anat presentant al ple o per
registre: manteniment del servei de Serveis Socials com
fins ara, una política de joventut transversal, propostes
d’activitats per a festes i per a l’estiu cultural, uns
pressupostos més participatius; i tantes altres -que no
ens cabrien ací- que han topat amb un mur a l’Ajuntament.

No és faena de bades, ni molt menys, a pesar que les
que han reexit hagen sigut una minoria. Cal continuar
proposant i cal continuar fiscalitzant el govern actual.

Però, sobretot, cal tenir preparada una alternativa de
govern. Primer que res, per la importància de la tasca
de què hem parlat, del dia a dia. En segon lloc, en canviar
la manera de fer política al poble. Canviar les males
maneres del govern, de què molts i moltes de vosaltres
sou testimonis; i alguna gent, diana; canviar la relació del
govern amb les associacions i la gent. I fer una política
més oberta (com a exemples, els plens s’han de poder

gravar -perquè en tenim dret i hem de poder difondre el
que passa en ells- i les exposicions públiques han de
deixar de ser processos allunyats i desconeguts per la
gent).

Hem de continuar fent un seguiment especial al model
‘excessiu” de municipi i als “grans projectes per
acabar”, fruit d’un model de l’època de la rajola: parlem
d’una escoleta exagerada, de la nau polivalent -per acabar-
, del poliesportiu -que no sabem si pensen continuar-lo-
i del palau (en un estat preocupant) i el cine (impracticable,
més enllà dels anuncis interessats dels últims mesos).
Del joc que duen amb la taxa del fem; paguem la taxa de
recollida més cara de tota la comarca (80 €, ni més ni
menys). I dels dos préstecs, que ascendeixen a tres
milions i mig d’euros.

Però, de més a més, hem de pensar en la Ròtova dels
propers anys, en poder oferir un projecte global, perquè
el poble ho necessita com l’aire. I ho hem de fer des
de ja, des de Compromís; ampliant els grups de treball,
incorporant més persones i configurant un equip que ha
de ser capaç de capgirar la situació.

El canvi l’hem de fer des de ja. L’hem de fer totes i tots.
L’hem de fer amb la suma de més gent i amb un pas
decidit al front. Ho hem de fer perquè ho creiem necessari
i perquè no ens podem estar mirant-nos-ho sense moure
un dit. Amb el granet d’arena de cadascú i la
responsabilitat col·lectiva de qui ho volem fer possible.
Per tot això, esperem coincidir en este camí que ens ha
de dur al canvi que volem a Ròtova.

Pel canvi que volem a Ròtova
Jordi Puig, Nahiana Suñé i Suni Vidal, en representació de Compromís per Ròtova.

Ja podeu comprar el núm. de loteria de
Nadal de Compromís per Ròtova: 40741


