
Mi compromiso con los 
vecinos y vecinas de Rocafort:

 Eficacia y responsabilidad 
en la gestión diaria.

 Transparencia en la administración 
del dinero de todos.

 Calidad de los servicios públicos 
municipales, y un desarrollo eficiente 
de sus prestaciones. 

 Diálogo y participación de los vecinos 
en la toma de decisiones.

Rocafort necesita más que nunca un 
gobierno municipal comprometido 
con estos principios. ¡Este es el 
cambio por el que trabajamos!
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El poble que volem

A partir del 22 de mayo, estas serán las señas 
de identidad de vuestro gobierno municipal: 

la transparencia, el diálogo, la eficacia 
y la preocupación por los intereses 

del pueblo.

Amparo 
Sampedro 
Alemany
Candidata a 
la alcaldia de 
Rocafort.

socialistes
dE RocAfoRt



 controlar les despeses  
immediatament i eliminar les 
càrregues innecessàries. 

 destinar l’estalvi en els 
sous de l’alcaldessa i regi-
dors, a creació d’ocupació i a 
promoure el comerç local.

 Realitzar una auditoria per 
a conéixer la situació real de 
l’Ajuntament.

 Analitzar els contractes de 
les empreses que ens sumi-
nistren serveis, per a revisar 
els seus costos (Aigües de 
València, manteniment de 
l’enllumenat, recollida de fem, 
neteja  viària, sanejament, 
etc.)

 convocar els plens en 
horari que facilite la partici-
pació dels veïns. A més, les 
sessions es difondran a través 
de la web municipal.

 difondre la informació so-
bre la gestió econòmica, les 
ofertes d’ocupació, 
la contractació 

d’obres i serveis, els recursos 
assistencials, els educatius, 
de formació i d’oci, etc., per-
què els veïns disposen d’ella 
en qualsevol moment a través 
de  la web, publicacions, 
taulers...

 Revisar els criteris per a la 
concessió d’ajudes, atenent 
les condicions econòmiques, 
socials i familiars de les per-
sones. 

  organitzar amb urgència 
la neteja de carrers i espais 
públics, i la recollida de resi-
dus. 

  Rehabilitar els espais 
públics a l’aire lliure i les 
instal·lacions municipals que 
patixen un deteriorament més 
evident.

 constituir el Consell muni-
cipal de Participació Ciuta-
dana per a coordinar i decidir 
entre tots sobre Festes, ús de 
locals, aparcament, trànsit, 
transport, etc.

  declarar el comerç i els 
professionals locals “proveï-
dors preferents”, amb paga-
ment garantit en un termini  
màxim de 50 dies.

 complir els  principis de 
publicitat, mèrit i capacitat, en 
igualtat  d’oportunitats, per a 
les contractacions de Perso-
nal en l’ Ajuntament.

 Incloure clàusules en els 
plecs de condicions per a la 
contractació  d’obres i serveis 
municipals, que incentiven les 
empreses per a generar més 
ocupació local.

t Activar una Borsa de 
treball fiable perquè els veïns 
en l’atur puguen incorporar-
se al mercat laboral amb la 
mediació efectiva i tutelada de 
l’lAjuntament.

t  Iniciar els tràmits ne-
cessaris per a compensar 
els veïns de  l’IBI cobrat 
il·legalment en l’any 
2004 (Sentència T. 

Suprem)

Rocafort ha de recuperar 
els valors que l’han distingit 
d’altres municipis del vol-
tant; la immensa majoria dels 
veïns apostem per això.
tots aspirem a conviure 
amb tranquil·litat i segu-
retat en un espai comú: el 
nostre poble. El diàleg, el 
respecte i la responsabili-
tat donaran pas a una altra 
manera d’entendre la vida 
pública que compartim; i 
podem aconseguir-ho amb 
una gestió municipal eficaç, 
transparent i honrada.

És més necessari 
que mai, i és 
possible.

Rocafort ens 
importa i ens unix.

Mesures immediates durant les  
primeres setmanes del nou govern municipal



t controlar los gastos inme-
diatamente y eliminar las cargas 
innecesarias.

t destinar el ahorro en los suel-
dos de la alcaldesa y concejales, a 
creación de empleo y a promover 
el comercio local.

t Realizar una auditoría para 
conocer la situación real del 
Ayuntamiento.

t Analizar los contratos de las 
empresas que nos suministren 
servicios, para revisar sus costes 
(Aguas de Valencia, manteni-
miento del alumbrado, recogida 
de basura, limpieza viaria, sanea-
miento, etc.)

t convocar los plenos en 
horario que facilite la participa-
ción de los vecinos. Además, las 
sesiones se difundirán a través de 
la web municipal.

t difundir la información sobre 
la gestión económica, las ofertas 
de empleo, la contratación de 
obras y servicios, los recursos 
asistenciales, los educativos, de 
formación y de ocio, etc., para 
que los vecinos dispongan de ella 
a través de la web,  publicaciones, 
tablones...

t Revisar los criterios para la 
concesión de ayudas, atendien-
do las condiciones económicas, 
sociales y familiares de las 
personas.

t organizar con urgencia la 
limpieza de calles y espacios pú-
blicos, y la recogida de residuos.

t Rehabilitar los espacios pú-
blicos al aire libre y las instalacio-
nes municipales que sufran un 
deterioro más evidente.

t constituir el Consejo Municipal 
de Participación Ciudadana para 
coordinar y decidir entre todos 

sobre Fiestas, uso de locales, apar-
camiento, tráfico, transporte, etc.

t declarar al comercio y los 
profesionales locales “provee-
dores preferentes”, con pagos 
garantizados en un plazo máximo 
de 50 días.

t cumplir los principios de 
publicidad, mérito y capacidad, en 
igualdad de oportunidades, para 
las contrataciones de Personal en 
el  Ayuntamiento.

t Incluir cláusulas en los 
pliegos de condiciones para la 
contratación de obras y servicios 
municipales que incentiven a las 
empresas a generar más empleo 
local.

tActivar una Bolsa de trabajo 
fiable para que los vecinos en 
paro puedan incorporarse al 
mercado laboral con la mediación 
efectiva y tutelada del Ayunta-
miento.

t Iniciar los trámites necesarios 
para compensar a los vecinos del 
IBI cobrado ilegalmente en el año 
2004 (Sentencia T. Supremo)

Rocafort debe recuperar los 
valores que le han distinguido 
de otros municipios cercanos; la 
inmensa mayoría de los vecinos 
apostamos por esto.

todos aspiramos a convivir con 
tranquilidad y seguridad en un 
espacio común: nuestro pueblo. 
El diálogo, el respeto y la respon-
sabilidad darán paso a otra ma-
nera de entender la vida pública 
que compartimos; y podemos 
conseguirlo con una gestión 
municipal eficaz, transparente y 
honrada. .

Es más necesario que 
nunca, y es posible.
Rocafort nos importa y 
nos une.

Medidas inmediatas durante las primeras 
semanas del nuevo gobierno muncipal

lA cAndIdAtuRA. linia de dalt, d’esquerra a dre-
ta: Floreal Silvestre Alcañiz, Ricardo Pascual Bosch, 
Mar Fas Fita, Concha Bernat García, José Enrique 
Ferriols Monrabal, Majo Ayuso Contreras, Víctor 
Jiménez Bueso, Salvador Vilanova Marco

linea de baix: Mª Pilar Núñez Lizondo, Luis Linares 
Asensio, Alejandro Marco Pérez, Amparo Sampedro 
Alemany, Álvaro Rebollar Ballestar, Make Cortés 
Navarro, Ricardo Pérez Aucejo, Luis García García.



Rocafort Viu  és una iniciativa promoguda pels socia-
listes de Rocafort i per persones independents, per  a 
propiciar un debat obert  entre tots els ciutadans de 
Rocafort en el context de la campanya electoral que 
culminarà el 22 de maig. Rocafort viu és més que un 
slogan electoral: es tracta d’acostar als veïns de Ro-
cafort la  informació sobre la  realitat del nostre poble 
a través de les seues pròpies aportacions, així com les 
seues opinions sobre els problemes i les seues propos-
tes de solucions. És una plataforma oberta a tots  i a 
totes, independentment de les seues idees polítiques, 
perquè una alternativa de govern seriosa suma totes 
les opinions. 

Per això, hem treballat per a poder tenir presència 
activa en els mitjans que ens proporcionen les noves 
tecnologies, que posibiliten  la participació  ciutadana 
de manera plural  i democràtica. La nostra pàgina de  
facebook  (www.facebook.com/rocafortviu) albergarà 
les informacions de campanya i les opinions dels roca-
fortans  i rocafortanes  que vulguen seguir-nos. D’altra 
banda, el blog d’Amparo Sampedro  (www.amparo-
sampedro.es) continuarà amb la intensa labor d’analisi 

com  ho ha vingut fent durant els últims 
quatre anys, de la má de la nostra 

candidata a alcaldessa. Finalment, 
la web de la campanya (www.

rocafortviu.com) mostrarà 
els continguts  (publicacions, 
audiovisuals, debats...) que 
es vagen generant durant la 
pròpia campanya. 

Ara ja pots participar i  
seguir-nos en internet.         

festa de
presentació
de la candidatura 
El divendres 8 d’abril serà la pre-
sentació de la llista dels 16 rocafor-
tans i rocafortanes  que es presen-
ten pel PSPV-PSOE a les eleccions 
del 22 de maig. Comptarem amb la 
presència de la xaranga  lA RonKA-
dA, una formació musical i festiva 
formada per joves músics del poble. 
A partir de les 20.00 h. la xaranga 
recorrerà els carrers anunciant la 
festa. A les 20.30 h. a la casa del 
Poble farem la presentació dels 
candidats. A continuació seguirà la 
festa amb la música de lA RonKA-
dA, una “picaeta” i begudes. 


