
Quines iniciatives hem dut en urbanisme i 
medi ambient?

Compromís ha proposat, al llarg de la legislatura: 

URBANISME I MEDI AMBIENT

“Ròtova necessita un govern capaç d’escoltar, de dialogar 
i de prendre decisions junt al veïnat”.

Hem treballat de valent durant quatre anys i hem dut a terme una 
oposició constant i constructiva. Hem donat suport a les iniciatives 
del govern positives per a Ròtova, i n’hem proposat de noves. No ha 
estat fàcil, perquè, davant, ens hem trobat a un govern que ha fet 
d’oposició a l’oposició i a les propostes del veïnat. Moltes de les idees 
i propostes han sorgit directament de la gent. Ara, plantegem un 
balanç amb un recull del treball fet. Estaria bé baixar a terra i mirar-
ho amb el detall de les propostes concretes.

La creació d’una comissió d’urbanisme, amb representació veïnal i 
tècnica, i amb un procés de participació ciutadana, amb l’objectiu 
d’un reestudi del disseny d’urbanització del municipi (direccions, 
pilons...), rebutjada pel PP. 

Fins a tres ocasions hem hagut que demanar que s’arreglara l’asfalt 
de la carretera. A juliol de 2012, arreglen alguns clots de la carretera; i 
finalment, s’asfalta.

Qüestions més xicotetes, pero no menys importants, com la que 
férem, a petició d’uns pares, perquè s’afegira una valleta de fusta al 
parc del C/ Sant Bartomeu.

Netejar el solar situat enfront del cementeri, que fa cantó amb el 
camí que dóna a les Planes, on s’estava abocant immundícia; també,  
els muntons de canyes i brutícia al riu.
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Maig del 2015. Núm. 14 BALANÇ DE LEGISLATURA

Des de maig de 2011, 
Compromís ha estat 
present a l’Ajuntament. 
Jordi, Nahiana, Suni han 
sigut la veu de l’agrupació 
al ple. Ara és bon moment 
per fer balanç d’estos 
quatre anys. Intensos...



El ‘Pla de pagament a proveïdors’ que va imposar el Ministeri va fer 
aflorar totes les factures pendents a proveïdors, que s’havien de 
pagar amb un préstec a 10 anys. En el cas de Ròtova, van ser vora 1,8 
milions d’€ en factures pendents. El préstec s’havia de pagar amb 
un interés del 5,9%. A canvi, el govern local del PP, va aprovar un pla 
d’ajust amb els següents punts:

Una legislatura marcada pel ‘Pla de pagament a proveïdors’...

Augment del 10% 
Impost de Béns 
Immobles (IBI), a 
partir de 2014.

Ha eliminat les 
bonificacions 
previstes en 
l’Impost sobre 
vehicles (IVTM).

Pujada de la taxa 
de l’escoleta 
municipal.

Ha augmentat 
el preu dels 
serveis esportius 
(piscina).

Ha eliminat 
els beneficis o 
reduccions en el 
cas de famílies 
nombroses o 
jubilats en les 
taxes de serveis 
municipals 
(escoleta, Escola 
de Música, 
piscina).

En plantilla 
de l’escoleta, 
quedarà una 
mestra i es 
reduirà la jornada 
de la tècnic 
d’educació 
infantil a mitja 
jornada.

Eliminació de l’aportació de 
l’Ajuntament a l’Escola de Música. 
Augment de la taxa del servei o 
desaparició.

Ha eliminat personal de manteniment al centre mèdic. No 
es cobrirà la jubilació d’una plaça al maig en neteja. Ha 
eliminat el lloc d’operari de serveis múltiples. Ha reduit la 
jornada del personal de neteja.

Ha augmentat 
l’Impost sobre 
vehicles de 
tracció mecànica 
(IVTM) a un 
1,41%.

Pujada dels 
gastos de gestió 
urbanística.

Que arreglen alguns balancins -on juguen els xiquets- fets malbé, a la 
plaça de Dins.

A nivell autonòmic, hem reclamat a la Generalitat Valenciana que 
elimine la incineració de qualsevol sistema de gestió de residus, 
rebutjat pel PP local al ple. I hem dut en una moció a l’Ajuntament el 
rebuig a la reforma elèctrica, que només persegueix assegurar els 
beneficis de les grans empreses elèctriques, augmenta el preu de 
la llum al consumidor, desmotiva l’estalvi, penalitza l’autoconsum i 
ofega el sector de les energies renovables.

A 2014, el Ministeri alleugereix un poc l’interés. I el desembre de 2014, 
el govern aprova refinançar la meitat del préstec a proveïdors amb un 
altre préstec. Cap banc havia oferit una proposta per a tot el préstec 
a proveïdors i el govern aprova refinançar sols la meitat -821.885,74 
euros-, un fet insòlit en els municipis de la comarca. A més, es posa 
en marxa un ‘Pla de reducció de deute’ (que s’havia de reduir del 
307,16% al 110% en 5 anys) i continua la línia pressupostària marcada 
pel Pla d’Ajust de 2012. Finalment, el govern local del PP no pagarà la 
quota del préstec a 2015, per un decret del Ministeri, de manera que 
s’endarrerirà afrontar el problema fins a l’any que ve.
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AJUNTAMENT Havíem plantejat que volíem un Ajuntament transparent i ben 
gestionat. Què hem aportat?

A nivell d’un funcionament més obert i modern, d’inici, Compromís i 
PP vam acordar la celebració d’un ple mensual, que s’anunciarien els 
plens per SMS –ara mateix no està acomplint-se– i que les actes es 
publicarien a la web municipal. També, que es redactarien, a més, en 
valencià (és important que l’Ajuntament vaja adoptant la llengua del 
poble).

Un Ajuntament del segle XXI havia de possibilitar tenir accés al que 
ha passat al ple en qualsevol moment, per això demanàrem que 
l’Ajuntament de Ròtova en permetera la gravació, un punt que fou 
rebutjat en diverses ocasions pel govern del PP. Després de diversos 
intents, va haver de ser un jutge qui condemnara l’Ajuntament per 
la vulneració de drets fonamentals de comunicació i informació. Per 
esta pràctica antidemocràtica, la defensa del PP i els costos del judici 
també ens han costat diners a tot el veïnat.

Tant l’aprovació d’uns “Criteris d’ús i foment del valencià a 
l’Ajuntament” com utilitzar el WhatsApp per abaratir els avisos a 
mòbils (com han fet altres ajuntaments de la comarca) han estat 
rebutjats pel govern. Per responsabilitat, vam demanar no reduir el 
Servei d’Arxius al poble, un servei poc visible però útil per a gestionar 
millor l’Ajuntament; però el govern ha acabat reduint-ho.

Compromís també ha demanat que calia informar més el veïnat sobre 
les convocatòries d’interés: l’elecció del jutjat de pau, la concesió del 
servici de taxi, etc. La resposta del govern: que ho han publicat al BOP 
i que, si volem més comunicació, que informem nosaltres. 

Des de Compromís considerem que el tracte del govern amb l’oposició 
no ha estat correcte. De fet, hem denunciat que l’Alcaldia utilitzara el 
ple per a burlar-se de l’oposició i dels veïns.

Tampoc ens han cedit un espai a l’Ajuntament per treballar amb el 
veïnat; està tot ocupat, ens varen dir.

El govern va votar en contra de la proposta d’acord de relació entre 
l’Ajuntament i la parròquia, per modernitzar la vida pública i separar 
la política de la religió. I vam reprovar l’exhibició d’una bandera 
franquista de grans dimensions des del balcó de casa per part 
d’una membre del govern popular de Ròtova, durant alguns dies, i en 
demanàrem la dimissió.

També hem defensat que ens sembla excessiu prohibir i, per tant, 
sancionar estendre als balcons.

A nivell estatal i autonòmic, vam donar suport a la proposta del PP, 
per enviar una carta a Vicepresidència Econòmica de l’Estat, perquè 
perdonara els diners que s’havien recaptat de més, o que allargara a 
10 anys el període per tornar-los. També acordàrem junts què Ròtova 
rebutjara la fusió obligatòria de municipis, impulsada pel PP central.

En canvi, vam plantejar una proposta per rebutjar el tancament 
de RTVV i de suport als seus/es treballadors/es, tombada pel PP. 
Igualment, davant d’una moció que presentarem per recordar 
les víctimes del metro de 2006 i que es creara una comissió 
d’investigació, el govern local del PP va votar en contra.
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I la resta de mesures en matèria econòmica?

El gener de 2012, el govern aprovà les noves tarifes de l’aigua i el 
clavegueram per a 2012. Ròtova pujava la taxa del clavegueram més 
d’un 100% de mitjana.

A principi de 2012, proposàrem fraccionar el pagament de la 
Contribució (IBI) per ajudar les famílies del poble. El PP ho rebutjà, 
argumentant que qualsevol pot demanar-ho amb un informe de 
Serveis Socials. Un any més tard, es duu endavant la mesura.

Entre les propostes de Compromís, presentàrem una moció per a 
prioritzar el pagament a xicotetes i mitjanes empreses i exigir el 
deute que manté la Generalitat amb l’Ajuntament. També demanàrem 
al Consorci de Residus la informació que ens negava el govern local, 
respecte del conveni entre les dues entitats. A juliol de 2012, el 
Consorci de Residus ens confirmà que no concediria el que el plenari 
de Ròtova havia demanat per ubicar la planta a desembre de 2010.

El govern local del PP ha aprovat una taxa i ordenança per a l’ús de 
cadires i taules dels bars al carrer. Començarà a cobrar-se a partir 
d’este any.

A nivell autonòmic, Compromís ha demanat al ple l’anul·lació de 
les retallades previstes per la Generalitat i del Decret Llei 1/2012 
de mesures urgents per a la reducció del dèficit. Hem preguntat 
pels deutes de la Generalitat amb Ròtova i els interessos que paga 
l’Ajuntament per ells.

Què hem proposat en matèria de treball?

Els ajuntaments no tenim competències en matèria laboral, però 
podem ajudar i posar el nostre granet d’arena. Des de la nostra 
posició, de manera esquemàtica, hem demanat que no es discrimine 
els pobles menuts en la subvenció del Salari Jove. I que s’incrementen 
les partides de les subvencions PAMER i EMCORP.

A principi de la legislatura vam demanar que el lloc eventual 
d’administració es realitzara amb un procés de selecció, tot i que 
als pocs mesos s’eliminà. També hem proposat que es faça una 
convocatòria pública per cobrir la plaça de socorrista.

Compromís demanà que la modificació dels llocs de treball de 
l’Escola de Música (secretària i alguns horaris de tutories i classes) 
passara per la seua Junta de Govern. També, que se sol·licitara un 
tècnic forestal per al taller de “treballador forestal”. 

Vam proposar que, si el PP diu que no podia assumir el 40% del cost 
de l’Agent de Desenvolupament Local, que s’adherira al servei d’ADL 
de la Mancomunitat.

Vam preguntar si els “controladors” contractats farien la funció de 
vigilants durant el Porrat –cosa que no poden fer–; el PP va contestar 
al ple, però mai per escrit, com els havíem demanat.

A la petició de llicència ambiental de la planta de transferència es 
reservaven els llocs de treball per als homes. Compromís demanà a 
l’empresa que no discriminara les dones.

ECONOMIA

TREBALL
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Proposàrem que l’Ajuntament rebutjara el xec-ocupació de Gandia 
“perquè ens discrimina dins del nostre poble”. “El govern municipal 
no és capaç de defensar els drets dels rotovins i rotovines per por a 
enfrontar-se a Torró”. Sol·licitàrem al govern municipal que se sumara  
al contenciós administratiu contra el xec-ocupació de Gandia. 
Paradoxalment, Gandia rectificà el seu pla d’ocupació, que ja no 
afectaria la gent treballadora de la comarca, mentre el PP de Ròtova 
es ratificava en no oposar-s’hi.

Proposàrem que es puntuaren les contractacions de mà d’obra local 
en l’adjudicació de l’escoleta infantil, que rebutjà el PP.

Als pressupostos de 2014, demanàrem destinar una partida a un pla 
d’ocupació, a banda d’altres aspectes (reduir la taxa de recollida de 
fem –80 €–, adequació de la barana de l’entrada de l’escoleta...).

A nivell comarcal i de manera conjunta, vam aprovar per unanimitat 
una moció en defensa de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, a 
pesar que el govern ha reduït els serveis que prestava l’entitat.

I pel que fa a l’agricultura?

Compromís va sol·licitar la representació que li corresponia per llei 
al Consell Agrari Municipal, que ens havia sigut negada, i la seua  
posada en marxa. També vam preguntar pels resultats que va donar la 
iniciativa narranjas.com: ínfims.

Vam dur la proposta de creació d’un banc de terres per facilitar el 
contacte entre titulars de les parcel·les i futurs conreadors, per 
fomentar l’activitat agrària i evitar l’abandonament de les terres. 
El govern l’aprovà al Consell Agrari, al cap d’un any, però sense 
ordenança que el regulara i sense publicitar-ho entre el veïnat.

La participació ciutadana ha sigut un dels pilars de la nostra 
política. Parlem de propostes concretes.

Volem un poble on les associacions siguen protagonistes i es 
treballe des del diàleg. Vam proposar celebrar una “Festa de l’esport 
i l’associacionisme local”, per tal de fomentar el treball de les 
entitats i fer-los un reconeixement. A més, demanàrem al PP que no 
radicalitzara el govern de Ròtova, quan anuncià el trencament del PP 
amb La Rotovense Musical.

Ens vam sentir orgullosos quan Compromís de la Safor-Valldigna va 
lliurar el ‘Premi Abril 2012’ al Centre Excursionista de Ròtova, junt 
a altres centres excursionistes de la comarca, pels seus 30 anys de 
vida. A més, cal recordar que els grups polítics al consistori de Ròtova 
commemoren el dia de l’Orgull LGTB, a proposta de Compromís.

Demanàrem que la Generalitat resolguera les ajudes al voluntariat 
ambiental amb temps suficient, ja que sempre les convoquen tard, 
perquè la gent es puguera involucrar en la cura del medi ambient.

Per últim, ens agradaria que la preparació dels pressupostos fóra un 
procés compartit entre el veïnat, les associacions i l’Ajuntament. 

PARTICIPACIÓ
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I sobre esport i joventut?

A l’inici de la legislatura vam demanar que es completara la subvenció 
de la gespa del camp de futbol, mitjançant el diputat de Compromís a 
la Diputació Emili Altur. També que es cobriren les despeses del Club 
Esportiu Ròtova, mentre duraren les obres, si havia d’usar un camp en 
un altre poble.

Proposàrem recuperar la lligueta de futbol 7 i tornar a celebrar 
partides de pilota valenciana.

A final de la legislatura, hem demanat que s’estudie la modificació 
del projecte del pàdel al polígon, per construir una pista de pàdel 
i una de frontó i que se situe junt al poliesportiu. Cal planificar les 
infrestructures a llarg termini, i no duplicar-les.

Decidir les polítiques sobre la joventut no significa programar alguna 
activitat al llarg de l’any, sinó fer-ho pensant de manera transversal, 
en tots els àmbits que els puguen afectar: treball, formació, 
assessorament, cultura i oci, habitatge...

I, sobretot, caldria que es féra des de la joventut. De manera 
participativa i seriosa, de manera madura, creant espais on puguen 
decidir les seues prioritats, i on es puguen expressar.

Vam presentar la proposta del Fòrum jove, un espai que havia de 
tindre eixa funció al poble. A pesar d’haver-la aprovat al ple, el govern 
municipal no l’ha duta endavant –incomplint, per tant, eixe acord 
plenari.

I pel que fa a la resta de serveis a la ciutadania?

Al voltant dels diversos serveis que ha donat l’Ajuntament, podem fer 
una breu selecció sobre el que hem treballat. Hem estat pendents per 
l’estat del servei del WIFI.

També recordem que estem sense servei de recollida d’animals ni 
conveni amb la Protectora d’animals. Fa tres anys que el govern ho 
estudia sense donar resposta.

Al llarg de la legislatura, hem demanat revisar l’ordenança del fem per 
reduir el preu de la recollida.

Vam rebutjar la reducció d’un 25% dels serveis socials al municipi: 
almenys, caldria que una vegada a la setmana es poguera atendre a la 
gent al poble.

Vam sol·licitar una normativa que regulara les places per a vehicles 
de persones amb mobilitat reduïda.

El 2013, el ple havia de demanar a la Conselleria que millorara la 
freqüència de pas dels autobusos pel municipi. Es va aprovar amb els 
3 vots a favor de Compromís i l’abstenció dels 5 regidors del PP. També 
es proposà que es demanara a la Conselleria i a la Mancomunitat 
que posaren en marxa el Pla de Mobilitat Comarcal. La petició no 
fou enviada pel govern local del PP a València fins a un any més tard, 
després que Compromís haguera de denunciar-ho públicament.

JOVENTUT I ESPORT

SERVEIS
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El maig de 2012, el govern municipal de Ròtova consumà la pujada del 
preu de l’escoleta i la piscina. A més, Compromís votà en contra de la 
pujada de taxes i proposà rebaixar la 1a i 2a ocupació i la recollida de 
fem. Finalment, vam demanar la gratuïtat de l’aparcament del futur 
hospital comarcal, de manera conjunta amb el PP.

Quina faena hem dut endavant en educació?

Compromís ha apostat per la defensa activa de l’escola pública, un 
punt que no ha estat ben vist pel govern local. 

Vam demanar d’estudiar la reducció de la taxa de l’escola d’estiu. A 
més, el govern municipal rebutjà demanar una rebaixa en el número 
d’alumnes per aula als col·legis i instituts com el de Vilallonga, on van 
els nostres joves.

Demanàrem que la celebració de les juntes de govern de l’Escola 
de Música Mestre Villar fóra cada 3 mesos, tal com marquen els 
estatuts.

I hem explicat al llarg d’estos quatre anys una evidència: que el 
projecte de l’escoleta és car, sobredimensionat i no respon a la 
realitat del municipi.

I en cultura i turisme?

Compromís aportà des del primer any un seguit de propostes per 
a festes: recuperar la partida de pilota valenciana la vesprada del 
dia de Sant Bartomeu; contractar empreses i serveis del municipi 
per a qüestions relacionades amb les festes, per tal de fomentar 
l’economia local (flors, espectacles, etc.) i la instal·lació de 2 
policleans (vàters portàtils) al voltant de les verbenes. També, que 
el dia de l’Ajuntament se celebrara un gran sopar de germanor, per 
acabar les festes. 

El 2012, a pesar d’haver-ho acceptat abans de la comissió 
corresponent, el PP a les Corts rebutjà tramitar finalment una 
casa de la música per a Ròtova “porque el alcalde se nos adelantó 
y ha tomado cartas en el asunto”. Per això, convidàrem per carta 
l’exdiputat Hernández Mateo (PP) a “conèixer de primera mà la 
realitat en infraestructures culturals del municipi”.

El govern municipal votà en contra de demanar ajuda per a restaurar 
el cine Cervantes al plenari en diverses ocasions. Com també va 
ocórrer amb el PP de les Corts Valencianes. 

El desembre de 2013, per fi, Compromís per Ròtova i PP donaren 
suport a l’esmena de Compromís a les Corts per aconseguir l’auditori, 
de forma conjunta. Al PP local se li oblidà remetre la petició a les 
Corts i després fou rebutjada pel PP valencià. Finalment, a 2014, es 
tornà a sol·licitar però no va ser acceptada pel Consell.

Compromís va proposar destinar les ajudes de treball d’EMCORP i el 
PAMER a potenciar la vila romana de la Sort com a recurs econòmic i 
cultural. També, preguntàrem pel nivell de visites que des de la seua 
obertura ha tingut el Centre d’Interpretació de la Pansa. Molt baix. 
Des de Compromís creiem que, ja que tenim el recurs, cal dinamitzar-
lo i traure’n rendiment.

CULTURA I TURISME

 EDUCACIÓ
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Després del repàs de propostes per àrees, una última reflexió. 
Dels quatre anys, amb què ens quedem i què voldríem oblidar?

Ens quedem amb el contacte amb la gent, amb les propostes que ens 
fan en qualsevol moment: al carrer, al bar, per correu... Amb sentir-
nos útils quan portem eixes propostes al ple; i evidentment quan 
alguna d’elles es fa realitat. 

I voldríem oblidar les males maneres, l’actitud d’oposició que ha 
adoptat el govern i la negativa per sistema. Més que oblidar-ho, 
caldria donar un pas endavant; i la manera més ràpida és un canvi. 
L’oportunitat de dur endavant moltes de les iniciatives que hem 
proposat i de les que estem dissenyant ja amb la gent. Ara tenim una 
nova oportunitat, hi ha un grup més ample, preparat i responsable, 
i som optimistes. Però això donaria per a un altre fullet; i caldrà 
tractar-ho. 

Com hauria de ser el nou govern?

El govern d’un poble menut com Ròtova hauria de ser capaç d’explicar 
què passa a l’Ajuntament, capaç d’escoltar, de dialogar i de prendre 
decisions junt al veïnat de manera senzilla.
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Ròtova, 11 de maig de 2015.–

Compromís per Ròtova lamenta el llenguatge i males 
maneres que està emprant el candidat del PP i actual 
alcalde de la localitat, Toni Garcia, en un mitjà de 
comunicació i allà a on va. Garcia ha definit la política 
de Compromís com “rastrera” en diverses ocasions i 
intenta tapar amb este ambient els seus problemes, la 
seua mala gestió i la situació en què ha deixat el poble.

En eixe sentit, des de l'agrupació de Compromís, 
denuncien també l'ús partidista al dinar dels jubilats, 
que l'alcalde i candidat pel PP ha convertit en un 
autèntic míting.

El portaveu de Compromís, Jordi Puig, ha explicat que 
“és molt trist, pero esta actitud no és nova tampoc. 
Des de Compromís hem treballat de valent durant 
estos quatre anys. Hem fet una oposició constructiva 
amb una quantitat considerable de propostes, la 
majoria de les quals provenen directament de la 

gent del carrer i hem respaldat aquelles fetes des 
del govern que consideràvem adequades. Davant de 
nosaltres ens hem trobat, en canvi, un govern que 
feia d'oposició a l'oposició". No compartir la mateixa 
visió de municipi, en democràcia, es diu pluralitat.

Finalment, des de Compromís han demanat que retire 
les males paraules, que dignifique el seu càrrec i la 
política local, i que sàpiga mantenir les formes, que en 
democràcia són tan importants com el contingut.

Des de Compromís continuarem amb la mateixa 
línia, contundent en el contingut i molt correcta en les 
formes, com ho acrediten totes les nostres intervencions 
públiques a la premsa i a la nostra web. Continuarem 
treballant per Ròtova de la mateixa manera, parlant 
dels problemes del poble i de les possibles solucions, 
sense deixar-nos dur pels enredros en què vol convertir 
Garcia la política local. “Estem ací per a construir 
un projecte diferent de poble, més dialogant i 
participatiu”, ha conclòs Puig.  

MÉS PROPOSTES I MENYS INSULTS

Compromís per Ròtova denuncia les males maneres de 
l'alcalde de la localitat
Compromís destaca la faena impecable durant estos 4 anys, amb propostes i molt correcta, i insta a Garcia a retirar les 
paraules ofensives i dedicar el temps en treballar pel poble. També denuncien l'ús partidista al dinar dels jubilats.


