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 PERSONES AMB COMPROMÍS I EL PROJECTE DE MUNICIPI 

LA CANDIDATURA: 

1. Jordi Puig
2. Merche Molina
3. Pedro Ciscar
4. Isabel Pérez
5. Joan Batiste Muñoz
6. Nahiana Suñé
7. Ximo Alminyana
8. Suni Vidal
9. Paco Orts

Suplent 1r. Josep Francesc Fayos
Suplent 2n. Abel Balbastre
Suplent 3r. José Juan Camarena
Suplent 4t. M. Ángeles Pérez
Suplent 5é. Mari Puig
Suplent 6é. Maria José Faus
Suplent 7é. Eduard Fayos
Suplent 7é. Paco Faus

Contacta amb nosaltres:
rotova.compromis.net
rotova@compromis.net
@compromisVNS

per Ròtova
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Al llarg d'estos quatre anys, hem treballat per un model de poble modern, 
amb l'ajuda moltes persones que ens heu oferit suport i idees. Ara que 
encarem una nova legislatura, hem renovat el nostre compromís de 
dissenyar un poble de manera oberta i participativa. El programa que teniu 
a les mans és un full de ruta realista però ambiciós; amb ell, mirem el futur, i 
no solament la cita amb les urnes. 

D’inici, volem destacar-ne el caràcter social, per tal d'ajudar més que mai al 
veïnat, conscients com som de la realitat que vivim.

Compromís vol un projecte de municipi sostenible, participatiu i pensat 
per a les persones. Amb un govern que assumisca qüestions bàsiques com 
estar al capdavant de les regidories; ser transparent i donar informació; 
apostar per la participació, en els pressupostos i el disseny d’activitats: i 
oferir atenció i bones maneres. Un govern que sàpiga escoltar, dialogar i 
prendre decisions amb totes i tots.

La transparència cal demostrar-la de moltes maneres, però primer que res 
publicant l'estat econòmic de l'Ajuntament de manera actualitzada. A més, 
per poder mirar el futur amb seguretat, cal afrontar el problema del deute, 
que cal renegociar i reestructurar. A més, plantegem coordinar inversions i 
actuacions amb els municipis dels voltants.

Per a dur endavant el projecte de municipi que plantegem, hem fet un equip 
de persones ample, preparat i responsable. Merche, Pedro, Isabel, Joan 
Batiste, Nahiana, Ximo, Suni, Paco, Josep Francesc, Abel, José Juan, M. 
Ángeles, Mari, Maria José, Eduard i Paco han assumit el repte de canviar la 
dinàmica actual i mirar el futur amb il·lusió. 

Tens el nostre compromís i, ara més que mai, cal el teu. Hem de ser 
conscients de la necessitat real d’un canvi. Des de la il·lusió i la valentia, 
podem dur-lo endavant i tenim el convenciment que el farem. 

Amb tu, és possible. 

UN GOVERN RESPONSABLE
AL SERVEI DE LA GENT

CANDIDAT 
A L’ALCALDIA



 1. L’URBANISME, EL MEDI AMBIENT I EL TURISME 

• Redacció i aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana.

• Reestudi del disseny d’urbanització del municipi (adoquinat, pilons, 
i ordenació del trànsit).

• Treballarem per eliminar les barreres arquitectòniques al municipi.

• Acondicionar i millorar els parcs per a grans i menuts, amb aparells 
per a persones majors. 

• Exigir a la Conselleria de Territori ajudes per a les tasques 
necessàries per a actuar a les zones cremades per l’últim incendi.

• Redacció d’una ordenança municipal, per ajudar els propietaris 
privats de béns culturals i ambientals.

• Manteniment i recuperació dels senders, en col·laboració amb el 
Centre Excursionista de Ròtova.

• Acord per a revisar el riu i controlar el seu estat de salut, mitjançant 
voluntariat. 

• Creació de l’Estratègia Municipal del Paisatge: millora del paisatge 
municipal.

• Control de la contaminació lumínica. Reducció de la intensitat tant 
a l’entrada del poble com al polígon industrial. Estalvi energètic i 
econòmic.

• Estudi i pla d’usos d’edificis municipals.

EL TURISME

• Fomentar línies de turisme sostenible i rural.

• Seguiment del Pla Estratègic de Turisme.
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• Reorientar el funcionament de la Tourist Info, per donar un millor 
servei.

• Fomentar iniciatives de turisme relacionat amb l’agricultura.

• Promoció dels recursos mediambientals entre els col·legis i 
instituts.

• Integrar els comerços del poble en el projecte turístic municipal.

• Bossa de cases de lloguer: oferta de pernoctació i ajuda als 
propietaris al lloguer.

 2. EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT 

L’EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ

• Promoció i aprofitament de les instal·lacions de l’escola pública i de 
l’escoleta infantil municipal per a jornades no escolars, a banda de 
a l’estiu o en període de vacances. 

• Escoleta de Nadal i de Pasqua.

• 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.

• Foment de pràctiques formatives de les universitats de la comarca 
a Ròtova. 

• Publicació de monogràfics dedicats a diferents temàtiques, en 
col·laboració amb les associacions del municipi i les entitats de la 
comarca.

• Agenda 21 escolar.
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• Foment de l’ús de noves tecnologies entre les persones adultes. 

• Programació d’activitats municipals coordinada amb l’escola. 

• Difusió i estabilitat del servei de l’escoleta. Foment del paper de la 
familia en l’educació infantil.

LA CULTURA

• Creació d’una Casa de la Cultura al Cinema Cervantes.

• Programació estable durant tot l’any.

• Campanyes divulgatives per fomentar la música, el cinema i el 
teatre. Festival de música en valencià. Foment de les iniciatives 
musicals locals amb les associacions del municipi. Festival 
de música tradicional valenciana i de cant d’estil. Fomentar la 
programació de teatre.

• Foment de la participació de les persones que s’inicien en el món de 
l’art i entre la gent del poble.

• Fomentar la relació entre l’escola municipal de música i La 
Rotovense Musical.

• Treball per a la creació d’una nova biblioteca pública. Punt de 
lectura infantil. Més espai per a poder disposar d’un major fons 
bibliogràfic. Inclusió en la Xarxa de Lectura Pública Valenciana. Fer 
accessible l’espai.

• Dinamització del Centre d’Interpretació de la Pansa en col·laboració 
amb les associacions del municipi i les universitats.

• Valorització del jaciment romà de les Masses, amb un itinerari 
didàctic.
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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. 

• Programació local a la ràdio municipal. Aprofitament de la ràdio, 
com a instrument educatiu.

• Web municipal renovada i actualitzada, que compte amb 
mecanismes de participació ciutadana.

L’ESPORT

• Potenciar les relacions amb les associacions esportives.

• Coordinació amb els Ajuntaments de la vall de Vernissa.

• Establir la “Setmana Esportiva i de la Salut de Ròtova” que fomente 
diversitat d’esports per a diferents grups d’edat i reconega l’esforç 
d’esportistes i associacions locals.  

• Escola de pilota valenciana.

• Celebració del dia de la bicicleta, amb el recorregut d’itineraris per 
la vall del Vernissa.

• Dotar d’un local de gestió a les associacions esportives locals. 

• Projectar la realització d’un frontó al Poliesportiu.

• Ampliació i reordenació de l’aparcament del camp de futbol-piscina.

• Conveni amb el municipi d’Ador per al servei de piscina coberta al 
llarg de tot l’any.
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 3. SERVEIS AL CIUTADÀ I SANITAT 

• Vetllar pel compliment de la reserva legal d’ocupació de persones 
discapacitades.

• Informació sobre els programes de serveis de respir per a les 
famílies de les persones amb discapacitat.

• Dur a terme activitats lúdiques, culturals, formatives, sanitàries i 
esportives destinades a persones majors.

• Atenció setmanal de Serveis Socials.

• Difusió sobre ajudes d’atenció a domicili.

• Foment del programa Viure i conviure, que promou la convivència de 
la gent jove amb les persones grans.

• Foment de la participació de la gent gran en la vida pública i 
associativa del poble.

• Manteniment i foment de les associacions de voluntariat formades 
per gent gran.

• Jornada d’experiències, amb la col·laboració amb l’Associació de 
Jubilats i Pensionistes de Ròtova i dels centres educatius.

• Mesa de representants veïnals amb la col·laboració de la Policia 
Local.

• Coordinació de policia local amb els municipis de la vall de Vernissa.

• Impuls del Pla de Mobilitat Comarcal. Treball, en coordinació 
de la Mancomunitat de Municipis de la Safor i de la Generalitat 
Valenciana, per millorar el servei d’autobús.

• Restabliment del Serveis d’Arxius.
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• Servei de Jutge de pau dos dies a la setmana.

• Pla Integral de la Dona.

• Municipalització del servei d’aigua potable, per abaratir el cost del 
rebut.

 4. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I L’ASSOCIACIONISME 

• Creació d’un Consell de Participació Ciutadana.

• 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 i 
activitats 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.).

• Foment de l’Agenda 21 de la Cultura. Participació, diagnòstic, 
difusió i aplicació.

• Col·laboració i signatura d’un conveni amb el projecte Ecomuseu 
Vernissa Viu. Potenciació de les relacions entre els municipis de la 
conca de Vernissa.

• Planificar l’assignació d’espais, en funció de les necessitats de les 
associacions. 

• Convenis i activitats de col·laboració amb les diferents 
associacions. 
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 5. AGRICULTURA I OCUPACIÓ 

EL TREBALL

• Creació d’una borsa de treball transparent des de l’Ajuntament.

• Foment de nous sectors d’ocupació. Impuls de l’Agència de 
Desenvolupament Local (ADL).

• Augmentar la participació dels programes de pràctiques, amb 
universitats i instituts.

• Assessorament laboral per tal de facilitar la recerca d’ocupació.

• Acords amb les empreses que s’instal·len al polígon perquè 
contracten preferentment veïns del poble.

L’AGRICULTURA

• Elaboració d’un Pla de Dinamització Agrícola i afavoriment de la 
planificació varietal.

• Programa per ajudar els llauradors que facen agricultura ecològica.

• Desenvolupament del banc de terres municipal.

• Ajuda als xicotets productors locals.

• Mesures per evitar la contaminació d’aqüífers.
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 6. LA JOVENTUT 

• Potenciació de la promoció pública d’habitatges de protecció oficial.

• Borsa de lloguer de vivendes per a joves. 

• Creació d’un fòrum municipal de joves.

• “Espai jove” al Centre de Desenvolupament Local. 

• Foment del voluntariat juvenil. 

• Beques per a estudiants de batxillerat durant l’estiu. 

• Pla Municipal de la Joventut.

• Tallers de formació contínua per als joves. 

• Celebració de la setmana de la joventut, amb activitats lúdiques, 
formatives i d’oci, conjuntament amb els/les joves del municipi.
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EN IMATGES:     Canviem la perspectiva

L’edifici de l’escoleta.
El projecte estava valorat en més de 3 milions 
d’euros; amb més d’1.300.000€ executats i 2 parts 
tabicades. Els 700.000€ que hem pagat els rotovins 
suposen quasi 1/4 part del deute municipal. 
Sabem de la importància de la formació dels 
nostres menuts, però ens calen projectes ajustats 
a les necessitats del municipi. Planifiquem els 
recursos educatius.

El palau dels Comtes de Ròtova.
De propietat municipal, el govern local va preveure 
un centre administratiu-cultural de més de 
5 milions. O un hotel rural? Cal un pla d’usos 
d’edificis municipals realista. 

El Centre d’Interpretació de la Pansa.
Amb una inversió inicial considerable, rep un 
número molt reduït de visites. Aprofitem els 
recursos turístics de què diposem i traguem-ne un 
rendiment. Planifiquem turísticament.

Un urbanisme amable.
Quants veins i veïnes s’han queixat pel disseny 
urbà? Parlem dels pilons, de les direccions, de 
l’accessibilitat... El govern escolta? Com hem fet 
estos quatre anys, plantegem un reestudi del 
disseny d’urbanització del municipi.

Autobusos.
Cal un govern decidit a arribar a acords pel 
transport públic i que exigisca un servei 
d’autobusos dignes. Cal impulsar el Pla de 
Mobilitat Comarcal, en coordinació de la 
Mancomunitat de Municipis de la Safor i de la 
Generalitat Valenciana.

Un polígon...
amb un parc desaprofitat, i on cal més 
manteniment. Cal una relació més fluïda entre 
les empreses i el municipi; més activitat, més 
planificació.
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RÒTOVA, EN DADES 

Evolució de l’IBI urbà:

2012 i 2013: Decret del Ministeri
2014: Pla d’Ajust municipal de 2012.
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Evolució deute Ajuntament Ròtova 
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Preu de la recollida de fem:

Ròtova: 80 €   |   Palmera: 28 €   |    Xeresa: 62 €   |    Beniarjó: 44,09 €

El rebut de l’aigua i el clavegueram:

A principis de 2012, el govern puja la taxa del clavegueram més d’un 100% de mitjana. 
La taxa de clavegueram canvia la forma de facturació: passa d’un preu amb tarifa única 
de consum a tarifa variable per blocs, segons el consum respectiu d’aigua. El preu de la 
taxa del clavegueram passa a calcular-se com el 60 % del consum d’aigua. Posem com a 
exemple 3 cases, amb un consum de 5, 10 i 14 m3. 

Consum en 
m3/mes

Aigua 2011 Aigua 2012 Clavegueram 
2011

Clavegueram 
2012

% de pujada 
clavegueram 2011-2012

% de pujada factura 
(aigua+ clavegueram)

5 75,19 77,75 21,05 53,47 + 154,04 % + 36,34 %

10 99,85 103,24 35,5 68,76 + 93,71 % + 27,09 %

14 127,58 131,92 47,06 85,97 + 82,69 % + 24,77 %
*Comptador de 13 mm i exclòs l’impost del canon de sanejament de la Generalitat Valenciana.

Què proposem? Estudiar la municipalització del servei d’aigua potable, per abaratir el 
preu del reubt. A 2015 acaba el contracte amb l’empresa.
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