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Compromís presenta un equip renovat 
per a governar Ròtova de la mà de la gent
Compromís per Ròtova ha donat a conèixer l’equip que 
presentarà a les properes eleccions de maig, “per 
formar un govern que canvie les maneres de fer política 
al poble”. L’assemblea de Compromís va acordar que 
encapçale la candidatura Jordi Puig, de 33 anys i 
professor de valencià, qui ha estat portaveu del grup 
municipal al consistori.

A Puig l’acompanyen Merche Molina, Pedro Ciscar, 
Isabel Pérez, Joan Batiste Muñoz, Nahiana Suñé, Ximo 
Alminyana, Suni Vidal i Paco Orts. 

“El que presentem és un equip per a governar. Gent 
preparada que té clar que cal que l’Ajuntament estiga 
al servei dels veïns i veïnes; que explique tot el que fa, 
que sàpiga escoltar i que prenga decisions de la mà de 
la gent. I això serà tota una novetat a Ròtova. És hora 
de fer la política amb la gent”.

Completaran la candidatura Josep Francesc Fayos, 
Abel Balbastre, José Juan Camarena, M. Ángeles Pérez, 
Mari Puig, Maria José Faus, Eduard Fayos i Paco Faus.

“Durant estos quatre anys, hem aportat moltes 
xicotetes i grans propostes al ple, la majoria d’elles 
recollides directament de la gent, i ens hem esforçat 
en aconseguir un Ajuntament més proper i transparent. 
Volem dissenyar una Ròtova moderna, que mire sense 
complexos al futur, i arrelada en el respecte al seu 
entorn i al seu patrimoni; un poble amb un Ajuntament 
més dialogant i amb persones més compromeses en 
les àrees de govern”.

Des de Compromís volem agrair el suport de 
tota la gent que hi ha posat el muscle, amb 
idees o esforç, i convidem a participar a tots 
els qui vulguen aportar seny i trellat al poble. 

“Cal continuar treballant per explicar què 
hem fet, i quin projecte de poble volem. 
Fa molt de temps que el govern de Ròtova 
no mira al futur. Per això, cal continuar 
treballant de valent per sumar més gent i per 
animar a més persones a il·lusionar-se de 
nou en un projecte de poble fet amb totes i 
tots els veïns”.

Un projecte que creix per a governar

PRESENTACIÓ

DIVENDRES 8 DE MAIG     -    PLAÇA MAJOR

19.30h. Activitats infantils

20.00h. El treball de 4 anys i les persones i 
propostes del nou projecte

En acabar, hi haurà una picadeta



Tenim motius per a estar desvanits? Per 
tal de presumir? Siguem seriosos. I total 
per a què? 

Quins gran projectes s’han dut a terme 
(començats i acabats) al nostre municipi? 

Era necessari un edifici, on està 
l’escoleta, de 3.000.000 d’euros? 

Què ha resultat del Palau i la compra de 
les cases adjacents? Què es pensa fer 
amb elles? 

Qui s’enrecorda del Centre d’Interpretació 
de la Pansa?

La setmana passada, l’Ajuntament de Ròtova publicava 
a la pàgina oficial de Facebook una informació sobre la 
liquidació del Pressupost de 2014, on es deia que el nivell 
d’endeutament s’ha reduït en més de 189.000€, el que 
segons el comunicat equival a un 25% del deute. Però no 
és més que una realitat a mitges, ja que així ho seria si 
tan sols tinguérem en compte el deute a curt termini (i 
seria d’un 22%).

El que és real i cal tindre en compte és el DEUTE TOTAL 
d’aquest Ajuntament, el qual puja a 3.124.121,94 €. Així, 
l’endeutament ha disminuït tan sols un 5.7% respecte 
l’any anterior.

Al mateix temps parlen d’estalvi i superàvit com a dades 
positives, quan no hi ha hagut més remei que estalviar 
perquè la llei no permet gastar més del que s’ingressa. 
No veiem que paguem un IBI superior a la mitjana i que 
s’han reduït els serveis que rebem els ciutadans?

EN CONCLUSIÓ:

La reducció del deute a la liquidació de 2014
DADES I NO PARAULES

¾ Des de Compromís estem elaborant el projecte de municipi amb la gent. Per una Ròtova més 
participativa, sostenible i per a les persones 

¾ Ens agradaria que ens feres arribar les teues propostes per a tenir-les en compte, en paper o per 
correu electrònic a rotova@compromis.net

Pense que 

Tenim un 
endeutament del 

282,59% sobre el 
pressupost, quan la llei 

sols permet fins el 
110%

Ròtova 
ocupa el lloc 

82 dels 8.116 
municipis d’Espanya 

en deute per 
habitant

DADES I NO PARAULES

Devem 
3.124.121,94€

 ...Ara, participem tots del nostre poble!

Cada rotoví i 

rotovina devem 
2.450,29€


