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Programa de govern municipal 2015-2019 
 
Entre 2011 i el que portem de 2015 hem posat tot el nostre esforç en: 

• gestionar responsablement els diners de tots; 

• administrar els assumptes públics de forma eficaç i transparent;  

• fomentar l'ocupació i la formació;  

• millorar la qualitat de vida urbana i el medi ambient;  

• atendre i ampliar els serveis bàsics de les persones en situació més 
desafavorida;  

• reactivar la vida cultural en col·laboració amb les associacions;  

• cuidar les instal·lacions del CEIP Sant Sebastià i aconseguir una Escoleta 
Infantil de qualitat;  

• fomentar les activitats esportives  

• organitzar les festes contemplant un ventall ampli de propostes.   

 

I sempre, la participació ciutadana ha estat la base d’un model de convivència en el 
qual els veïns i veïnes ens han tingut a la seua disposició per a escoltar-los, explicar-
los i també han dit la seua. 

Perquè nosaltres som persones que treballem amb les persones i per a les persones. 

 Ara, en el nou mandat municipal, el nostre programa de govern tindrà els mateixos 
objectius; continuarem tot allò que hem iniciat millorant-lo, introduint noves mesures a 
partir de l'experiència de govern i de les noves demandes dels veïns. 
 

Per això, el nostre compromís és:  
 

1. Gestió responsable dels recursos públics.  

2. Administració àgil, eficaç, transparent, al servei dels ciutadans.  

3. Foment de l'activitat econòmica i de l'ocupació.  

4. Preocupació per la qualitat de vida urbana i el medi ambient.  

5. Un municipi solidari i preocupat pel benestar, social i personal.  

6. Un municipi per a l'educació, la cultura i l'esport.  

7. La participació com a base de la convivència. 
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1. GESTIÓ RESPONSABLE DELS RECURSOS PÚBLICS  
- Elaborar pressupostos responsables, determinant les despeses en funció d'una 

estimació ajustada dels ingressos i dels serveis municipals als quals no anem a 
renunciar. 

-  Controlar al màxim la despesa corrent per poder disposar de més recursos per a 
polítiques socials i inversions.  

-  Ajustar els contractes dels serveis (neteja viària, recollida de fem i residus, 
manteniment de l'enllumenat i de les instal·lacions públiques, etc.) a partir d'un 
estudi de les necessitats. 

-  Adequar taxes i preus públics als costos dels serveis, amb una distribució més 
justa de les càrregues. 

 -  Facilitar els pagaments fraccionats dels impostos, sense recàrrec.  

-  Controlar i fer el seguiment de les concessions públiques (aigua, clavegueram, 
etc.)  

-  Controlar els serveis gestionats per òrgans metropolitans (EMTRE, EMSHI) per 
exigir el seu compliment i seguir reclamant un ajust real de les seues taxes als 
costos. 

 

2. ADMINISTRACIÓ ÀGIL, EFICAÇ i TRANSPARENT, AL SERVEI DELS 
CIUTADANS  

-   Elaborar la plantilla municipal i la relació de llocs de treball ajustades als serveis i 
necessitats que ha d'atendre l'Ajuntament, com més prompte ho permeta la 
legislació del Govern d’Espanya. 

 -  Cobrir els llocs de l'administració municipal d'acord amb els principis de 
publicitat, capacitat i mèrit.  

- Ampliar l'administració electrònica per facilitar més les gestions als ciutadans, 
sense desatendre els que opten pel sistema tradicional presencial. 

-  Crear el Servei d'Atenció al Ciutadà per facilitar-los la relació amb l'Ajuntament i 
les administracions públiques.  

-  Millorar la "línia verda" per a la recepció de notificacions sobre incidències en els 
espais i serveis públics, per intervenir de forma ràpida i eficaç i respondre als 
veïns de forma immediata. 

-  Publicar en la web municipal els acords del Ple i de la Junta de Govern Local, 
l'estat d'execució pressupostària, els decrets d'alcaldia i els contractes en vigor 
per facilitar més informació i l'accés a aquests documents.  

-  Mantindre en el Ple totes les seues competències i delegar en la Junta de 
Govern Local les de l'Alcaldia sobre contractació, urbanisme i autorització de 
pagaments, com es va fer en el passat mandat municipal.  

-  Declarar els béns i interessos dels membres del Grup Municipal Socialista de 
forma fidel i veraç, i prendre mesures immediates davant qualsevol indici de 
corrupció en tot l'àmbit municipal (de l'Ajuntament). 

 

3. FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA I L'OCUPACIÓ  
 - Defensar la reactivació de l'organisme comarcal Pactem Nord, per enfortir les 

funcions de promoció d'ocupació dels veïns i veïnes en els municipis de la 
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comarca, participar en la seua reactivació i elaborar un document de diagnòstic 
socioeconòmic de Rocafort. 

 - Ampliar la Borsa d'Ocupació Social per a crear ocupació i millorar els serveis 
essencials del poble.  

 - Exigir a la Generalitat que acomplisca amb la seua obligació i que augmente les 
convocatòries i la dotació econòmica per a tallers, escoles i altres programes 
d'ocupació i de formació laboral.  

- Gestionar amb eficàcia i transparència l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament 
Local, que orienta laboralment i informa d'oportunitats d'ocupació als desocupats 
i ofereix assessorament per a la creació d'empreses a emprenedors.  

-  Fomentar l'economia a partir de la captació de recursos per al desenvolupament 
local. Impulsar el teixit econòmic de Rocafort a través d'acords concrets amb les 
iniciatives proposades amb la ACER.  

- Considerar el comerç i els professionals locals com a proveïdors preferents. 
Garantir els pagaments en el període marcat legalment. 

 

4. PREOCUPACIÓ PER LA QUALITAT DE VIDA URBANA I EL MEDI AMBIENT  
- Acabar el procés de reordenació del trànsit i la planificació de les obres de 

senyalització, carril bici, voreres accessibles i increment d’arbres. 

- Executar en 2015 els projectes ja aprovats de millora de parcs i jardins, renovació 
de jocs infantils, construcció de la nau per a serveis bàsics municipals, 
construcció de la sala d'assajos de la Banda de Música, construcció del nou bar i 
rehabilitació dels vestidors del poliesportiu i del camp de futbol. Actuacions que 
no han pogut dur-se a terme fins ara, pel retard injustificat de les autoritzacions 
tant de la Diputació com de la Generalitat.  

- Licitar els contractes de recollida de fem i de residus i de neteja viària adequant-
los a les actuals necessitats de Rocafort, després de l'aprovació d'un nou 
pressupost per al 2015 que determine les partides necessàries.  

- Sotmetre el projecte marc del Parc del Poble a Ramón Fontestad al procés de 
participació ciutadana i programar la seua execució d'acord amb la capacitat 
inversora.  

-  Revisar íntegrament la xarxa d'enllumenat, ara resultant de múltiples 
intervencions parcials.  

- Accelerar l’acabament de les obres de l'Ajuntament (Casa Bou) sol·licitant les 
ajudes imprescindibles de la Diputació i de la Generalitat.  

- Dotar de wifi els principals espais i edificis d'ús públic on encara no n’hi ha (plaça 
d'Espanya, plaça de Sant Sebastià, parc de l'Escoleta, plaça de Baillargues, etc.) 
i senyalitzar-los.  

- Dissenyar els espais públics a l'aire lliure, integrant circuits per a l'exercici físic.  

- Adaptar el Pla General d'Ordenació Urbana a la nova llei, actualitzant les 
determinacions ambientals, patrimonials i paisatgístiques per a la conservació i 
rehabilitació dels espais i edificacions que ho necessiten, i aquelles altres 
necessàries per establir les infraestructures i els serveis imprescindibles.  

-  Coordinar-nos amb altres municipis per exigir un correcte transport metropolità 
amb la millora del servei del metro i la dotació complementària d'autobusos i 
carrils bici, tant urbans com per l'horta.  
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-  Ampliar i reforçar els acords amb els municipis més propers, per compartir 
serveis i abaratir-ne els costos.  

- Regular el trànsit a l'horta i protegir-la. Ampliar l'oferta dels horts d'oci en funció de 
la demanda. 

 -  Dur endavant i difondre ordenances relacionades amb el medi ambient 
(protecció de l'arbrat, recollida de residus, tinença d'animals i recollida 
d'excrements, contaminació acústica, etc.) i aportar els mitjans per garantir el 
seu compliment. 

5. UN MUNICIPI SOLIDARI I PREOCUPAT PEL BENESTAR, SOCIAL I PERSONAL 
 -  Garantir els serveis bàsics als veïns sense recursos econòmics suficients: 

beques de menjador i per a la formació musical i esportiva, ajudes per a llibres i 
material escolar, alimentació, lloguer d'habitatge, subministrament d'aigua, llum i 
gas, assessorament judicial, programes d'inserció social i laboral, “xec-bebé” etc.   

-  Coordinar accions immediates i assistència sostinguda a les persones dels 
col·lectius vulnerables, en col·laboració amb Càritas, Creu Roja i el Banc 
d'Aliments.  

-  Ampliar el conveni amb FGV per abaratir el bonometro dels estudiants i de les 
persones grans, d'acord amb la seva situació social i econòmica.  

-  Cooperar en l'atenció a les víctimes de violència de gènere, a les famílies 
afectades per conflictes entre pares i fills i altres situacions que requereixen 
assessorament i programes especialitzats.  

-  Donar suport a les iniciatives dels veïns i associacions per dur a terme 
intercanvis col·laboratius de béns (llibres de text, articles infantils, mobles ...) i 
serveis (transport compartit, atenció de xiquets, assistència a persones grans, 
traduccions, documentació, manualitats, reparacions domèstiques ...)  

-  Organitzar i regular un programa de voluntariat assistencial, social, educatiu, 
sanitari i mediambiental al servei de les persones i de Rocafort. 

 -  Sol·licitar l'ampliació d'horaris de l'Ambulatori, amb l'obertura d'alguna vesprada 
a la setmana i la col·laboració per a la divulgació d'assumptes sobre la sanitat 
pública. Exigir el restabliment del servei d'ambulàncies anul·lat per la Generalitat.  

-  Programar activitats amb caràcter estable al Centre d'Acció Social "Antic 
Convent", de millora de la salut, tallers, oci, i formació, especialment orientades a 
les persones majors. 

 

6. UN MUNICIPI PER L'EDUCACIÓ, LA CULTURA I L'ESPORT  
-  Activar programes educatius relacionats amb valors cívics, promoció de la 

lectura, educació artística, esportiva, etc. en el marc del Consell Escolar 
Municipal.  

-  Mantindre en bones condicions les instal·lacions del CEIP Sant Sebastià i seguir 
exigint a la Generalitat la inversió necessària. Ampliar els recursos de l'Escoleta 
Infantil municipal.  

-  Col·laborar amb les AMPA dels centres públics que escolaritzen als nostres 
alumnes, en les iniciatives i projectes.  

-  Posar en marxa programes educatius específics (salut, alimentació, informàtica, 
ús responsable d'Internet, igualtat de gèneres, idiomes, etc.), orientats als 
diferents grups d'interessats.  
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-  Dotar la Casa de Cultura de més mitjans personals i tècnics per a la programació 
i gestió d'activitats de qualitat, adequades per a diversos tipus d'usuaris, com 
més prompte ho permeta la legislació del Govern d’Espanya. 

 

 -  Donar suport a les activitats de l’"Agrupació Musical de Rocafort", ampliar la 
"corbata" del saló d'actes de la Casa de Cultura i emprendre immediatament la 
construcció de la nova sala d'assajos.  

-  Estudiar la conversió de l'Agència de Lectura a una Biblioteca Pública amb tots 
els requisits que això comporta. Millorar-ne les instal·lacions i ampliar els serveis 
que es presten.  

-  Vetllar pel patrimoni cultural i arxivístic de Rocafort procurant l'increment dels 
seus fons històrics.  

-  Participar activament com a membre de la xarxa de "Ciudades Machadianas". 
Impulsar el coneixement de la figura del poeta i del lloc on va viure, i organitzar 
de manera adequada els materials de què disposem.  

-  Comptar amb la participació de les associacions del poble i dels veïns els 
projectes dels quals mereixquen suport i difusió, per a la programació cultural i 
d'oci. 

 - Posar en marxa campanyes de conscienciació ciutadana relacionades amb la 
neteja viària, la contaminació acústica, tinença de mascotes, respecte d'espais 
públics i altres aspectes relacionats amb la convivència i el medi ambient.  

-  Considerar la funció de la policia local com preventiva i d'auxili als veïns i no 
només sancionadora. La policia local contribuirà a difondre els valors cívics 
mitjançant un tracte educat i respectuós cap als ciutadans.  

-  Fomentar la pràctica de l'esport, amb el millor manteniment de les instal·lacions, 
la col·laboració de les associacions esportives en programes escolars i juvenils i 
el nostre suport a totes elles i a les activitats col·lectives: la sant Silvestre, Dia de 
la Bicicleta, Setmana Esportiva, etc. 

 

7. LA PARTICIPACIÓ COM A BASE DE LA CONVIVÈNCIA 
 -  Potenciar les actuacions del Consell municipal de Participació Ciutadana com a 

organisme fonamental per a l'assessorament en la presa de decisions en els 
assumptes municipals: formació del pressupost, planificació urbana, programació 
cultural, organització de les festes, coordinació d'associacions, ús dels espais 
públics , etc.  

-  Coordinar amb totes les associacions l'elaboració d'un calendari municipal 
públic, en permanent actualització, que continga totes les seues activitats per 
difondre-les, evitar el solapament dels seus actes, contribuir a un major 
coneixement de les funcions que desenvolupen i aconseguir la màxima 
participació dels veïns en elles.  

-  Vetllar per la coordinació i planificació de les activitats esportives, lúdiques, 
culturals i festives que es celebren en espais públics, conciliant els interessos i 
drets del conjunt dels veïns. 

 - Determinar l'ús dels edificis i locals municipals, considerant les condicions de 
seguretat que ofereixen i previ l'anàlisi i l'acord del Consell Municipal de 
Participació Ciutadana, atenent les necessitats de les diferents associacions i 
tenint en compte les seues opinions i l'interés públic i social de les seues 
activitats.  
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- Consensuar un projecte per a l'ús cívic, formatiu, cultural i lúdic del "Antic Casino", 
especialment al servei dels joves. 

 

 

 

	  


