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6 mesos de Compromís: continuem amb el
canvi
Algunes de les propostes que hem treballat al llarg d’estos mesos, el convit per continuar escoltant i recollint les
vostres idees i suggeriments; i l’aposta per a un nou canvi el 20 de desembre. Ens acompanyeu?

Ròtova, municipi lliure de maltractament i amic dels animals

Compromís es felicita per la iniciativa i proposa
que l’Ajuntament contracte el servei de recollida
d’animals amb SPAMA-la Safor.

Ròtova torna a la Ruta dels porrats de la Safor, de la Mancomunitat de Municipis de la Safor
En el seu moment vam demanar que Ròtova no se
n’eixira i, per això, ara donem suport a la iniciativa. I,
si hi ha alguna cosa amb què no estem conforme, cal
canviar-la de manera activa des de dins.

Compromís recorre la borsa de treball d’animació sociocultural perquè
incompleix quasi tot el que es pot incomplir
Ací teniu els motius:
- La Llei 7/2007, (única referència legislativa que tenen
les bases), va ser derogada el passat día 1 de novembre.
- La titulació que es demana és un tècnic superior (A1)
però amb un salari d’administratiu (C1). La modalitat i
duració contractual temporal prevista a les Bases no té
cabuda en cap de les modalitats contractuals temporals previstes a l’Estatut dels Treballador. El principi de
capacitat requereix fer un o uns exercicis, i no hi ha cap
exercici previst en les bases, ni tan sols consta un temari mínim. La fase de concurs supera el llimit del 40%.

- La llei contempla l’entrevista, en el cas que s’incloga,
com una part de la fase de concurs, mai com a part de
la fase d’oposició. També, que l’entrevista no podrà obtenir una puntuació superior al 20 per 100 de la màxima
que puga obtenir-se per tots els mèrits puntuables
- Els serveis objecte d’aquestes bases no han sigut
declarats ni prioritaris ni urgents, segons marca la llei
que cal fer.
- L‘administració ha de negociar amb els representants
de les organitzacions sindicals més representatives
uns barems adequats.

Compromís per Ròtova proposa un pla d’activitats i atenció sociosanitària a persones majors, que és rebutjat pel PP
Compromís per Ròtova ha presentat una proposta,
per mitjà d’una moció al ple, en què sol·licita posar en
marxa un Programa d’Atenció sociosanitària a persones
d’edat avançada, amb tallers d’estimulació cognitiva,
d’estimulació psicomotriu fina i creativitat; i de rehabilitació i promoció de la salut.
El PP ha votat en contra. La regidora de Benestar Social, Ángela Pla, argumenta que ja s’estan fent acti-

vitats per a la gent gran i que estan en contacte amb
l’Associació de Jubilats i Pensionistes.
Merxe Molina explicà que totes les activitats que es
facen estan bé però que al llarg de l’any quasi no es fa
res. Nosaltres també escoltem rebem estes propostes de la gent; i proposem un programa més continuat
d’activitats.

L’Ajuntament de Ròtova s’adhereix al programa ‘Xarxa de Llibres de
Text’ de la Generalitat Valenciana
L’Ajuntament de Ròtova al programa “Xarxa de Llibres
de Text de la Generalitat Valenciana”, dirigit a la creació
d’un banc de llibres, per a l’alumnat escolaritzat que
cursa Ensenyament Obligatori o Formació Professional
Bàsica per al curs escolar 2015-2016.
L’alumnat acollit al programa, una vegada conclòs el

curs escolar, farà entrega dels llibres de text perquè
puguen ser utilitzats per un altre alumnat en cursos
successius. També es vol fomentar en l’alumnat actituds de respecte i ús responsable dels béns finançats
amb fons públics.

Compromís vota en contra de l’ordenança d’utilització pistes de
pàdel

Compromís proposa un reglament
de participació ciutadana per a
Ròtova i el PP el rebutja

A banda del gasto generat per duplicar infraestructures
com els vestidors i el quiosquet, que ja existeixen al
camp de futbol, hem fet 2 propostes a l’ordenança.
Compromís proposa que, si l’arrendatari no paga llum
ni aigua, l’augment de preu per jugar amb llum hauria
d’anar a l’Ajuntament. A més, donat que la persona que
ho gestionarà no pagarà una contraprestació a l’Ajuntament, creiem que es poden cobrar taxes més barates. A
més, creiem que cal bonificar l’ús en la gent de poble.
El govern ens ha contestat que són unes clàusules
genèriques i, en un altre moment, igual ho gestiona
l’Ajuntament. Els sous també divergeixen en funció de
si és de dia o de nit quan es treballa. Tal qual. I qui s’ho
quede, pot marcar descomptes.

Compromís va presentar el passat ple una proposta de
reglament de participació ciutadana per a Ròtova. Amb
aquest reglament, el veïnat podia tindre veu real al ple
en els punts de l’orde del dia, les associacions tindrien
més capacitat per decidir, es podria triar en què es
gasta un percentatge del pressupost anual i es podria demanar que el govern donara explicacions sobre
assumptes concrets, un fet que costa molt hui dia. A
més, es crearia un consell de participació ciutadana. La
moció va ser rebutjada, amb 4 vots a favor de Compromís per Ròtova i 5 en contra del PP.

Compromís proposa un conveni per poder utilitzar la piscina
d’Ador amb descompte
La proposta fou rebutjada al ple pel PP.

El regidor Pedro Ciscar explica que es tracta d’afavorir
un servei sense gastar més en infraestructures. Parlem
d’un servei que gasta gent del poble. Si Gandia ho permetera, ho podríem estudiar, però de moment l’única
que ofereix un conveni és la piscina d’Ador. Si de moment no podem arribar a tots els esports, que no podrà
arribar mai, comencem pels que sí podem fer-ho.
El regidor d’Esports explica que no podem excloure
ningú i que hauríem de comptar amb tots els esports
o la gent que va a Gandia. I que es prioritza l’ajuda als
llibres de text.

El govern de Ròtova “no té constància” de la necessitat de col·locar un intèrfon a l’Escoleta municipal
Isabel Pérez recorda que a l’Escoleta només existeix un
timbre sense comunicació ni visual ni oral amb l’interior, i això suposa un risc per a alumnat i treballadors.
Després d’un mes, el passat 27 d’octubre l’Alcaldia va
respondre per escrit “que la regidoria d’Educació no té
constància per part de la direcció de l’Escola Municipal
de Ròtova de la necessitat de millorar i/o incrementar
la dotació d’equipament al Centre, a data de la firma
del present document”.

La bústia | Jordi Puig
“Tots els regidors de la Corporació disposaran a la Casa
Consistorial d’una bústia per a la correspondència
oficial interior i la de procedència externa”. Així de clar
ho deixa l’article 17 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales. Però com si res.
Per això, com que ens assisteix el dret i, a més, facilitaria la recepció de correspondència exterior i de les
comunicacions directes al grup municipal, vam demanar-ho per escrit i públicament. Però res.
L’Alcaldia ens va respondre que
“com vostés ja saben, a les oficines municipals tenen
habilitades unes carpetes a les quals s’arxiven totes
les comunicacions tant a nivell intern com externes al
grup municipal, de forma que en cap moment es deixa
de traslladar les comunicacions que entitats i/o ciutadans de Ròtova vulguen dirigir al seu grup municipal.
No es contempla l’adquisició d’una bústia donat que
suposa una despesa addicional i el servici es presta
igualment”.
En diverses ocasions els escrits de les associacions
ens han arribat tard, amb el temps just o imprescindible perquè les veiérem a última hora o no hi arribàrem.
A més, el que permet la bústia –encara ho haurem d’explicar…- és tenir una via d’accés directe amb el veïnat.
Al darrer ple vam insistir i vam preguntar si el govern
era conscient que estava vulnerant la llei en negar-nos
la bústia. Com ocorria quan van prohibir la gravació

dels plens municipals. Aquella prohibició va costar al
poble de Ròtova 2.156,57€: les costes del judici que va
perdre el govern del PP per vulnerar els drets fonamentals de comunicació i difusió de la ciutadania. Això, que
li pot preocupar a qualsevol ciutadà, no li preocupa al
govern, perquè en definitiva els diners que ens costen
els seus incompliments els paguem totes i tots, i no
ells.
L’Alcaldia, però, ens va remetre a la resposta escrita,
que vam llegir allí mateix, perquè no té pèrdua. Perquè
20€ euros, que és el que costa una bústia per complir la
llei, és més barat que 2.156,57€ que costa incomplir-la.
És una llàstima que hàgem de gastar forces en qüestions fonamentals per a treballar, que a més ens lleven
temps per a dedicar-lo a d’altres necessàries per al
municipi. Nosaltres hem aportat una bústia perquè
la col·loquen als baixos de l’Ajuntament, perquè ens
hi pugueu deixar les comunicacions que considereu
oportunes. A veure si en uns dies la teniu a la vostra
disposició.
La resposta per escrit, com en tants altres casos, no
responia la sol·licitud i l’argument afegit al ple era que
ells interpretaven la llei d’una altra manera, i que no
eren juristes. Vaja, que no els quedava clar allò de “tots
els regidors de la Corporació disposaran a la Casa Consistorial d’una bústia per a la correspondència oficial
interior i la de procedència externa”. I és que, en darrera
instància, haurem de baixar a la lògica habitual del PP i
explicar-los que “una bústia és una bústia i una carpeta
és una carpeta”.

VOTA COMPROMÍS-PODEM: ÉS EL MOMENT, LA VEU VALENCIANA

Compromís presenta la candidatura ‘És el moment’ “per
què els valencians siguen protagonistes del canvi el 20D”
Compromís i Podemos han presentat els eixos programàtics de la coalició És el Moment per a les pròximes eleccions del 20 de desembre. Enric Morera,
portaveu de Compromís, ha mostrat la seua satisfacció “per sumar esforços en esta candidatura i poder
traslladar al Congrés dels diputats la força que som els
valencians”.
Rescatar les persones, un dels eixos bàsics del programa electoral. “El PP s’ha dedicat ha retallar els drets
socials, en sanitat, educació, habitatge, dependència,
igualtat, són els nostres drets i els volem tots, el 20 de
desembre ho farem possible”.
Eradicar la corrupció i fer les institucions transparents
i participatives. Una de les qüestions claus necessàries
en este àmbit és augmentar la inspecció fiscal ja que
“per cada euro invertit en un equip d’inspecció fiscal es
recapten o recuperen 20 euros defraudats”.
“Rebutgem la vella política que ara es disfressa de
nova. Els valencians hem patit massa, hem perdut
massa i el que els vells partits no han fet anem a fer-ho
nosaltres. Volem canviar les regles del joc de dalt a
baix”.
La recuperació de la democràcia. “És necessària la
reforma d’elecció dels òrgans judicials com també la
reforma dels sistema electoral. Hem de rescatar la
democràcia de la gran mentida que ha sigut el govern
de Mariano Rajoy”.

“El 20 de desembre hem de rematar la faena que començàrem el 24 de maig i toca fer-ho ara al parlament
espanyol”.
Què li dirà hui Mariano Rajoy als valencians, “ell que fa
quatre anys va prometre que la nostra comunitat no estaria discriminada. Però l’únic que ens ha demostrat és
que són els de la corrupció, els sobres, el saqueig, els
de les portes giratòries, els que posen preu al sol, els
que retallen la dependència, però la del pare de Rajoy
li la paguem en la Moncloa, són els poderosos que fa
temps que ens han declarat la guerra”.
“Esta discriminació s’acabarà ja, som un exèrcit de
pau, la paraula la nostra arma i la nostra bandera el
somriure. Som un exèrcit invencible d’una causa justa”,
ha conclòs Oltra en la seua intervenció.
Joan Baldoví, cap de llista al Congrés per València, vol
centrar el seu treball en la millora del finançament i un
nou model productiu. “Apostem per una economia verda i social, un canvi de model productiu que necessita
l’economia valenciana però per al qual és imprescindible rebre un finançament just”.
“Els valencians no tenim les claus de la caixa i per
això és necessari ara recuperar eixes claus, volem una
agència tributària valenciana, un finançament que no
ens discrimine i un sistema fiscal que veritablement
contribuïsca a la redistribució de la riquesa”.

Compromís presenta una moció
per ampliar l’aplicació de la Llei de
transparència a l’Ajuntament i el
PP la rebutja

Compromís presenta una moció
i la proposa realització d’un acte
conjunt per rebutjar la violència
masclista

Compromís va presentar una moció en pro de la transparència
de l’activitat pública a l’Ajuntament de Ròtova. L’actual llei, que
entrava en vigor el passat 10 de desembre, obliga a la publicació anual de les declaracions de béns dels regidors i regidores
en la web municipal. Esta publicació encara no s’ha fet efectiva. L’actual llei és, explícitament, una llei de mínims, i el grup
Compromís proposava un acord per fer també publiques a la
web municipal el currículums vitae, les declaracions de la renda
i l’informe de vida laboral, respectant òbviament les dades que
afecten la privacitat de les persones com marca la llei, de tots
els membres del consistori. El PP va rebutjar la proposta.

Les regidores del Grup Compromís, Isabel Pérez i Merxe Molina,
en ocasió del passat 25 de novembre , dia contra la Violència
cap a les dones , una moció contra la violència masclista que
va ser recolzada al ple per unanimitat. Així mateix redactaren
un manifest que va ser llegit en un acte reivindicatiu conjunt,
precedit per un minut de silenci en memòria i recolzament de
totes les víctimes de la violència masclista.

