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Rescatar persones, a través del foment del Bé Comú deu embastar qualsevol proposta de govern 
que Compromís desenvolupe a nivell local. Els valors de l’Economia del Bé Comú es fonamenten 
en allò que Compromís sempre ha defensat: la sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats, la cohesió 
social, una major democràcia i el foment d’allò local. Aquests valors universals, s’han de poder 
traduir en objectius i accions polítiques mesurables, que ens permeten valorar el nivell de qualitat 
de vida digna i benestar a les nostres ciutats per tal de fomentar una major convivència i millor 
bon viure. 

Per poder desenvolupar polítiques que rescaten persones i fomenten un horitzó de vida digna 
hem de saber mesurar quines consideracions en fa el veïnat que hi viu i quins objectius i accions 
s’hi poden fixar posteriorment. Cal per tant una revisió, a través d’indicadors concrets i de forma 
participada per analitzar quin és l’estat del municipi i quin és el nivell de priorització de les accions 
polítiques a desenvolupar. 

Així, és necessari generar un diagnòstic de partida per tal de fixar i avaluar els objectius i les 
accions de govern. Per a fer-ho, en cada àmbit de govern és vital prèviament avaluar-ne el grau 
d’abast.

Les conclusions d’aquests anàlisis, compartides i participades amb la ciutadania marcaran les 
prioritats de les accions de govern de Compromís per Paiporta i establiran el nostre contracte 
amb la ciutadania. 

El nostre objectiu no és altre que multiplicar el nombre de #GovernsAmbCompromis amb el 
convenciment que la millora que això representa per a les persones a les quals servim. 

Un poble per a les persones



Programa de govern
2015-2019

impuls econòmic 
per a Paiporta



la Paiporta que ens mereixem

que
 en

s

mere
ixe

m 

8

1. ECONOMIA SOSTENIBLE. POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ.

El concepte rescatar persones no sols està relacionat amb garantir-ne la igualtat i impedir 
que cap persona queda exclosa de poder de desenvolupar la seua vida de forma digna i amb 
el benestar com a base.

La lluita contra l’exclusió està basada també en la generació d’oportunitats per tal de combatre-
la, i per això qualsevol poble o ciutat que vullga millorar la vida de les persones que hi viuen 
ha de saber desenvolupar una xarxa econòmica que permeta la creació d’eixes oportunitats i 
l’ajuntament ha d’esdevindre un pol dinamitzador d’eixa activitat.

És per això que la promoció econòmica, una de les competències que es pretén retallar amb 
la Llei de Racionalització i sostenibilitat local, esdevé un dels eixos prioritaris de treball de 
qualsevol govern municipal.

Les iniciatives locals d’ocupació, són eines de reequilibri social dintre del nostre municipi, 
imprescindibles en un moment com l’actual. Igualment, aquestes iniciatives, dirigides cap 
l’emprenentatge, presenten una elevada capacitat de generar noves empreses i ocupació, i 
des de l’àmbit local és on més es poden estimular.

Servicis a domicili, atenció als infants, millora de l’habitatge, comerç de proximitat, gestió dels 
residus sòlids urbans i gestió de l’aigua, són activitats d’un alt valor estratègic, tant pel tipus de 
necessitats que satisfan com en la varietat d’ocupació que en demanden (tipus, qualificacions, 
sexe, temps complet i temps parcial, etc.).
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1.1.- POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ.

L’atur és el principal problema que afecta Paiporta. La corporació local ha de contribuir d’una 
manera decidida a la creació de llocs de treball i també a la formació de les persones amb un lloc 
de treball per tal de facilitar la seua adaptació a un món laboral en constant evolució. 

Abordarem iniciatives que lluiten contra l’atur:

•	 Desenvolupament de Plans d’ocupació. A través de figures mixtes o pròpies (EMCORP, plans 
d’ocupació amb altres administracions, etc) i recolzament de l’emprenentatge.

•	 Desenvolupament  de   Plans   de   Negoci   Urbans,  com   a   oportunitat  de visualització i 
màrketing de la ciutat com a seu de negocis, comercials, de serveis, industrials etc.

•	 Creació de vivers d’empreses i starts-up.

•	 Formació per a l’ocupació, tant per a persones desocupades com per a col·lectius específics 
(EQUAL, OCUPACIÓ JOVE)

•	 Promoure el cooperativisme com a eina de desenvolupament econòmic de la ciutat.

•	 Impuls de l’Agència Municipals d’Ocupació, homologada pel Servei   Valencià d’Ocupació 
i Formació (SERVEF) per a la intermediació laboral, ja que pot oferir un coneixement més 
proper de la realitat laboral de cada municipi.

•	 Consolidar la figura d’Agents  de  Desenvolupament  Local  (ADLs),  per  a  la promoció  i  
implantació  de  les  polítiques  actives  d’ocupació  relacionades  amb  la creació d’activitat 
empresarial.

•	 Implantació de Tallers de Formació i Inserció Laboral, per a facilitar la qualificació professional 
adient a col·lectius amb dificultats d’integració al món laboral.

•	 Ampliar els serveis de l’empresa municipal ESPAI per a la gestió d’activitats dels Nous 
Jaciments d’Ocupació, i en especial, servicis a domicili d’atenció personal, atenció als infants.

•	 Organització  de  fires  comarcals.

•	 Atorgar major puntuació en l’adjudicació de contractes públics a aquelles empreses que 
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tinguen un alt percentatge de persones contractades provinents de col·lectius amb majors 
dificultats d’accés a l’ocupació.

•	 Constitució de Consultories d’Inserció Sociolaboral públiques on s’informarà, orientarà i 
donarà suport de forma gratuïta a qualsevol entitat, empresa o particular que vulga impulsar 
projectes realitzats per persones amb dificultats per la incorporació al mercat ordinari de 
treball.

•	 Oferir finançament públic a baixos tipus d’interés a projectes avalats per les Consultories 
d’Inserció Socio Laboral públiques.

•	 Revisar les borses de treball de l’Ajuntament i de l’Empresa ESPAI per tal d’actualitzar els 
perfils i obrir noves borses per treballs puntuals d’obres i serveis.
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REACTIVACIÓ ECONÒMICA DELS POLÍGONS INDUSTRIALS:

Les polítiques d’ocupació passen per treballar colze a colze amb el sector empresarial de Paiporta 
i la reactivació dels polígons industrials:
•	 Realitzar un estudi de la situació actual dels polígons industrials (naus en ús i abandonades, 

solars disponibles, relació d’activitats, quantitat de treballadors i treballadores en actiu,...).

•	 Millorar accessos i planificació urbanística dels polígons.

•	 Incentius fiscals per a empreses que realitzen contractacions a persones del municipi dins 
de col·lectius de difícil empleabilitat, amb foment de l’ocupació indefinida

•	 Subvencions per a aquelles empreses que fomenten l’economia social, a través d’ajudes a 
fons perdut o avals per l’obtenció de financiació en entitats de crèdit.

•	 Creació del Banc de naus industrials sense activitat. Els seus propietaris les oferiran en 
règim de lloguer amb un preu preferent mentre que l’ajuntament garantirà la seguretat del 
pagament del lloguer mitjançant la subscripció de la consegüent assegurança. 

•	 Foment d’inversions i innovació empresarial 

•	 Amb l’objectiu de fomentar nova activitat econòmica, apostar per la reindustrialització com a 
eina fonamental de futur, així com donant suport a les iniciatives empresarials per posar en 
valor les nostres empreses tecnològiques i innovadores.

•	 Ficar al servei de les empreses dels polígons industrials els serveis de l’Àrea de Foment 
d’ocupació i treball de l’Ajuntament, com són: 

•	 Agència de col·locació

•	 Atenció a emprenedors i emprenedores informació, assessorament, finançament, 
crèdits, etc.

•	 Agència AFIC 
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1.2.- EL COMERÇ COM A MOTOR DEL NOSTRE POBLE.
El model de comerç que defensa Compromís pretén mantenir, modernitzar i facilitar la 
competitivitat dels xicotets i mitjans establiments comercials, amb la finalitat de preservar 
un teixit econòmic propi que actue com a dinamitzador de l’entorn urbà i que siga un dels 
principals generadors de riquesa i llocs de treball.
•	 Revisió i actualització del Pla d’Acció comercial.
•	 Creació i potenciació del Consell Local de Comerç.
•	 Recolzament de les associacions de comerciants locals.
•	 Dedicació d’un espai fixe en el BIM al xicotet comerç.
•	 Supeditació de dates de les fires als interessos del comerç local.
•	 Limitació liberalització horaris comercials de les grans superfícies.
•	 Modernització  dels  mercats  municipals.  Els  mercats  municipals  constitueixen  un  punt 

d’enllaç  del  comerç  local  amb  altre  tipus  d’activitats.  Cal concebre el mercat, com la 
plaça o el fòrum, on a més de comprar o vendre, es fa poble. Promoure la diversificació 
l’oferta de productes, incorporant-ne d’altres.

•	 Fiscalitat i Gestió tributària favorable al desenvolupament del comerç de proximitat.
•	 Dinamització i establiment rutes de comerç tradicional, que aprofiten per estimular el 

consum local.
•	 Incentiu de l’activitat comercial de proximitat, sobre tot el comerç en origen o Km 0, de tal 

forma que els productors de la zona puguen establir canals directes amb els i les clients.
•	 Foment de l’activitat econòmica urbana. 
•	 Es pretén incidir en la dinamització de l’activitat comercial, restauració i d’oci a partir de la 

programació de fires comercials, fira de tapes, programació cultural els dissabtes a l’Auditori 
Municipal i/o al carrer per evitar la fuga als centres comercials “Dissabtes divertits”. 
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1.3.- HABITATGE PER A LES PERSONES

L’accés a una vivenda o inclús el mantenir-la ha esdevingut una de les principals problemàtiques 
arran d’aquesta crisi. Les hipoteques abusives, les conseqüències de l’esclafit de la bombolla, 
la dificultat per accedir a un nivell d’ingressos que permeten l’accés a la vivenda són handicaps 
que els Ajuntaments deuen ajudar a pal·liar.

Compromís  reconeix el dret a una vivenda digna com a fonamental per a tota persona que 
resideix al nostre país i per això impulsarem polítiques  orientades a  facilitar  l’accés  a 
la  primera vivenda, la promoció pública d’habitatges  socials,  la  incorporació  al  mercat  
immobiliari  dels habitatges tancats i la rehabilitació de vivendes buides als centres urbans.

Al llarg de la legislatura 2011-2015, Compromís hem desenvolupat una sèrie de propostes en 
matèria d’habitatge que s’hauran de consolidar en futures legislatures.
•	 Declaració dels municipis valencians com a zona lliure de desnonaments i recolzament de 

la dació en pagament.
•	 L’Ajuntament ha d’esdevindre mediador en els casos d’execucions  hipotecàries amb 

possibilitat de desnonament.
•	 Els impostos municipals conseqüència d’un desnonament (plusvàlues, ibi’s etc) no recauran 

sobre les persones desnonades.
•	 Creació del Registre Municipal de vivendes de lloguer social i per a joves.
•	 Creació del Registre Municipal de vivendes desocupades.
•	 Rehabilitació pública d’edificis als centres urbans per a destinar-los a vivendes.
•	 Elevació de l’IBI urbà de les vivendes tancades i deshabitades, propietat de bancs i de 

processos d’execució hipotecària, o desenvolupament de major fiscalitat a través dels 
règims sancionadors.

•	 Aplicar totes les bonificacions i exempcions possibles en relació a la fiscalitat lligada a la 
vivenda.

•	 Revisions cadastrals que ajusten tant l’IBI, com els propis valors de la vivenda a la realitat 
que reflexa el mercat immobiliari i no amb referències anteriors que tenen un únic objectiu 
recaptatori.
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•	 Exempcions fiscals per les obres de rehabilitació particulars.
•	 Mesures contra la pobresa energètica i de consum. Els ajuntaments  no consentiran que es 

talle l’aigua a cap persona baix cap concepte. Lluitarà perquè no es tallen tampoc els serveis 
de llum i/o calefacció. Així mateix, es garantiran ajudes per pagar   els subministraments 
bàsics de llum, aigua, gas, en totes les famílies amb ingressos per baix d’un mínim, etc.

1.4.- FISCALITAT JUSTA I PROGRESIVA

Junt  amb  la  generació  d’oportunitats  ha  de  desenvolupar-se  una  fiscalitat  que conjugue el 
manteniment dels serveis municipals sense que la pressió fiscal supose un motiu d’ofegament 
a les famílies. Es per això que:

•	 Es desenvoluparan totes les bonificacions i ajudes que contemple la llei en els impostos 
municipals.

•	 Es revisaran les ponències de valors cadastrals realitzades en els temps de la bombolla 
o s’adaptaran els coeficients d’IBI per a no situar sobre les famílies les conseqüències  de  
l’esclafit  de  la  bombolla.  Els  superàvits  que  es  puguen  generar  per aquestos conceptes 
es destinaran a ajuda social o al desenvolupament de plans d’ocupació.

•	 Els serveis de gestió tributària, adaptaran les seues ordenances per a permetre la flexibilitat 
en el pagament. Així mateix els deutes amb l’Ajuntament seran negociables i s’establiran 
plans de pagament per a cada situació de dificultat econòmica.

•	 Igualment es desenvoluparan bonificacions que afavorisquen les iniciatives empresarials i 
la sostenibilitat.

•	 Compromís de dedicar el 0,7 % del pressupost municipal a ajudes per a projectes d’ONG en 
països en desenvolupament.
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2.- PAIPORTA, POBLE DEL BENESTAR 

Les persones han de ser tractades en condicions d’igualtat i amb possibilitats reals d’integrar-se 
com a ciutadans del País Valencià per a contribuir al progrés i benestar de tots plegats.  Generar 
igualtat d’oportunitats ha de ser el leit motiv de qualsevol política desenvolupada per Compromís, 

2.1.- PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LES POLÍTIQUES MUNICIPALS

Un programa polític compromés amb la igualtat entre els sexes hauria de buscar l’increment de 
la participació política, econòmica, social i cultural de les dones en la vida municipal en igualtat 
de condicions, així com contribuir a generar un canvi cultural a partir del reconeixement i la 
consideració del treball i les capacitats de les dones i la seva contribució al desenvolupament i la 
millora de la societat.

Un dret fonamental ineludible

La igualtat d’oportunitats i el respecte a la seua dignitat, integritat i ple desenvolupament és un 
dret fonamental de totes les dones i xiquetes, la consecució té un lloc preferent en les agendes de 
tots els organismes internacionals i supranacionals, a més de ser un imperatiu legal tant a nivell 
nacional com autonòmic i local.

Discriminacions múltiples. 

A més de la variable sexe, les polítiques públiques han d’introduir altres variables rellevants, 
com les d’ètnia o procedència geogràfica, edat, classe (recursos socioeconòmics), discapacitat, 
orientació sexual, religió, etc que afegeixen dobles, triples, quàdruples, discriminacions a la qual 
comporta, encara, el fet de ser dona.
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El desenvolupament de polítiques públiques d’igualtat implica:

Una voluntat política ferma i profunda.

Entendre l’origen de la desigualtat i la discriminació de les dones, des d’una perspectiva històrica 
i multidisciplinar. Aquest punt requereix la formació en gènere dels i les participants en la política 
municipal (des de representants polítics fins a personal tècnic i funcionari)

Dotar de capacitat d’acció tant política com econòmica (pressupostos específics).

Propostes concretes per a la política municipal d’igualtat:

•	 Creació de la Regidoria de la Dona que dinamitze les polítiques d’igualtat esmentades a 
continuació.

•	 Consell de la Dona. Desenvolupament i posada en marxa real per dur endavant polítiques 
d’igualtat.

•	 Casa de la Dona. Dotar d’un espai d’encontre i pel desenvolupament polítiques d’igualtat.

•	 Assumpció de la perspectiva de gènere en cadascuna de les àrees municipals. Totes i 
cadascuna de les propostes que ací es plantegen han de ser assumides per totes i cadascuna 
de les àrees municipals, a partir del convenciment de la seua necessitat i utilitat per promoure 
el canvi social.

•	 Promocionar l’associacionisme, a partir de campanyes de sensibilització per a la participació 
política de la ciutadania, posant en evidència els recursos, mecanismes i oportunitats de 
participació existents, així com el compromís real i efectiu perquè aquesta es duga a terme.

•	 Relació fluïda amb les diverses associacions de dones, així com amb les que treballen per 
la igualtat entre els sexes, contra la violència vers les dones i, en general, per a la millora de 
les seues oportunitats vitals: per conéixer les necessitats, problemàtiques i demandes dels 
diversos col·lectius de dones.

•	 Introducció de pressupostos participatius i amb perspectiva de gènere.

•	 Valoració sistemàtica de l’impacte de gènere de tota la normativa municipal.
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•	 Desenvolupament d’un Pla Municipal de Conciliació dels àmbits personal, familiar i laboral.

•	 Utilització d’un llenguatge no sexista: les propostes, la documentació administrativa, la 
comunicació amb la ciutadania i l’electorat, etc.

•	 Elaboració del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes municipal. Realitzant un 
estudi diagnòstic previ de la situació de les dones a Paiporta així com dotar d’un pressupost 
específic en totes les àrees municipals implicades.

•	 Plans de Prevenció de la violència de gènere. 
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2.2.- INTEGRACIÓ I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

La igualtat no només ha de ser entesa en termes de gènere, abasta també el concepte de capacitats 
diferents i a nivell local deuen desenvolupar-se estratègies que permeten la seua integració de 
forma efectiva i total 

•	 Plans d’accessibilitat urbana i eliminació de barreres arquitectòniques en totes les 
instal·lacions de la ciutat.  

•	 Plans de tractament integral de la capacitat diversa, per tractar vessants com la de 
l’ocupació, l’oci, l’associacionisme, i la integració plena d’aquestes persones, etc.  

•	 Incentius i subvencions per a mesures d’accessibilitat en els edificis residencials.  

•	 Desenvolupament de l’ocupació pública conforme a la integració de les persones amb 
discapacitat.  

•	 Creació d’una comissió socio-sanitària entre professionals sanitaris i socials per millorar 
l’atenció de les persones dependents.  

•	 Programa d’atenció i respir a les persones cuidadores.  

•	 Programes de voluntariat.  
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2.3.- IMMIGRACIÓ.  

Creació d’un sistema d’informació local de rebuda: 

•	 Demografia i impacte demogràfic.  

•	 Assentament i impacte territorial  

•	 Tipologia immigratòria i diversitat.  

•	 Mercat de treball.  

•	 Sistema de benestar: educació, sanitat, serveis socials.  

•	 Seguretat.  

•	 Elaboració d’un pla d’acollida municipal, dissenyat com un circuit. Un pla àgil i amb el  qual 
s’eviten gestions innecessàries quan arriba una persona nouvinguda.  

•	 Pel que fa a l’escolarització, creació d’una comissió específica de matriculacions, 
amb  l’objectiu de coordinar els recursos per a la millor ubicació del nou alumnat. Així 
mateix, creació de tallers d’adaptació escolar, on accedeix l’alumnat amb necessitat 
d’adaptació.  

•	 L’Ajuntament oferirà cursos de valencià i castellà per a aquells immigrants que vulguen 
aprendre les dues llengües oficials del nostre poble. 

•	 Organització periòdica de campanyes de sensibilització ciutadana i formació a 
representants polítics i personal municipal sobre els aspectes relacionats amb la 
immigració, perquè es considera que qui atén directament les persones immigrants, són 
una peça fonamental cara a la producció de canvis d’actituds.  
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2.4.- LES POLÍTIQUES INTEGRALS DE JOVENTUT  

Sovint s’ha dit què cal cuidar i atendre especialment les necessitats dels infants, així com les 
referents a la joventut  en tant que són la ciutadania del demà. Per a Compromís per Paiporta, cal 
anar més lluny d’aquesta afirmació  i assumir que els sectors més joves de la població formen part 
també de la ciutadania del present.

En aquest sentit, pensem que és important que, amb independència d’allò establert a les lleis 
al respecte de la plena ciutadania en drets i en referència a la seua majoria d’edat, la ciutadania 
valenciana més jove ha de ser escoltada amb atenció i presa en consideració des d’un primer 
moment per afavorir la seua progressiva incorporació a la corresponsabilitat social de la ciutat. 
Clar i ras, entenem que joves, xiquets i xiquetes són part de la ciutadania i s’ha de fomentar que 
siguen escoltats per tal d’optimitzar la seua formació com a ciutadania.

Si s’entén això, caldrà destacar que una política d’infància i joventut vertaderament efectiva ha de 
ser transversal i amb un abast generalitzat de totes les àrees de la gestió municipal per les quals 
la Regidoria de Joventut ha de vetlar amb atenció a la resta de delegacions. Amb tot, en tant que 
col·lectiu prioritari presenten unes problemàtiques i oportunitats específiques què són l’objecte 
del present apartat del nostre programa electoral.
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2.4.1 Ocupació. 

•	 Desenvolupament de l’Agència Local d’Ocupació  

•	 Increment dels programes destinats a la Formació per a l’Autoocupació

•	 Impuls de programes locals de reincorporació laboral de joves amb titulació, per tal d’evitar 
la  fugida de “cervells”.  

•	 Afavoriment de la col·locació de joves que estudien per a fer-ho compatible.  

•	 Programes específics d’incorporació al món laboral de dones joves. 

 

2.4.2. Educació.  

•	 Participació activa dels ajuntaments en les meses territorials de seguiment i aplicació 
de la Formació Professional per tal d’afavorir la connexió entre el món educatiu i el món 
empresarial del municipi i/o la comarca. 

•	 Proposem l’obertura de borses d’habitatges per a persones joves  

•	 Reducció significativa del preu dels transports urbans i metropolitans per a  universitaris, a 
més d’un sistema de beques que asseguren la seua gratuïtat per  a estudiants que han de fer 
desplaçaments més llargs i tenen menys recursos  econòmics.

•	 Afavorir la constitució d’associacions locals i/o comarcals d’estudiants que servisquen 
d’interlocutores a l’hora de planificar polítiques en aquest àmbit. 

•	 Concessió d’ajudes municipals a la investigació per a joves titulats de la localitat.  
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Formant ciutadania

Propiciarem, amb la col·laboració de la Generalitat i amb ajudes als equips professionals dels 
centres educatius, que l’escola siga un lloc de transmissió de valors socials i de responsabilitat 
per als i les xiquetes i adolescents, amb un rebuig especial cap a les actituds xenòfobes, racistes, 
violentes i discriminatòries i, en conseqüència, el foment de la solidaritat, la convivència i l’estima 
i el respecte cap a la pluralitat.

2.4.3.-Cultura, oci i temps lliure 

•	 Afavorir la creació cultural amb programes de formació i convocatòria de beques i  ajudes.

•	 Ampliarem l’horari de la biblioteca per a estudiants durant els caps de setmana i dies festius 
(matí i vesprada), així com en horari nocturn tots els dies en període d’exàmens.

•	 Crearem punts de connexió a la xarxa d’Internet.

•	 Convertir les comarques en el referent cultural bàsic. Promoure programes  d’intercanvi 
cultural amb les persones immigrants que visquen a la localitat. 

•	 Promocionar programes de viatges i excursions que tinguen com a element central el 
coneixement del medi, l’educació ambiental i la promoció del patrimoni valencià.  

•	 Habilitarem espais per a l’assaig de les joves bandes i grups musicals que comptaran així 
mateix amb un cicle d’actuacions a l’Auditori municipal.

•	 Condicionarem el patrocini municipal dels festivals musicals a la inclusió de bandes locals i 
molt especialment a aquelles que facen música en valencià.

•	 Compromís a dedicar una part substancial dels programes de festes a la música, el  teatre i 
la literatura en valencià, i apostar pels creadors locals i comarcals més joves.  

•	 Promourem l’ús social del valencià entre la població infantil i juvenil de la ciutat, a través de 
campanyes de sensibilització realitzades segons els mètodes comunicatius més moderns. 
De la mateixa manera, es promourà entre la joventut i la infància de Paiporta l’estima pel 
patrimoni històric, artístic, cultural, popular i mediambiental valencià.

•	 S’establiran els convenis necessaris perquè el transport tinga àmbit comarcal i metropolità. 
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•	 Amb la col·laboració de Metrovalència s’establiran serveis de transport nocturn i en dies 
especials a zones d’oci, amb suficient freqüència i horari.

•	 Impulsarem el diàleg entre joves i associacions veïnals per l’establiment d’emplaçaments i 
horaris adequats per a la celebració de concerts i revetles sense crear molèsties al veïnat

2.4.4. Associacionisme i voluntariat

•	 Fomentarem l’associacionisme juvenil (en associacions culturals, excursionistes, artístiques, 
esportives, veïnals, polítiques, sindicals etc.) 

•	 Dotació d’un espai adequat per ubicar el Casal de la Joventut amb els següents serveis 
gratuïts: 

•	 sala d’actes, sala d’assajos, auditori, cursos de formació, sales d’exposicions, cineclub, 
sala de lectura i préstec de llibres, revistes, còmics i material audiovisual, cibersala 
pública amb ordinadors, impressores, connexions a Internet i material informàtic divers.

•	 Potenciarem una gran xarxa d’informació i assessorament juvenil, i que aborde temes com 
ara sexualitat, ocupació, associacionisme i voluntariat, atenció psicològica, conductes 
addictives, problemes del comportament alimentari, i assessorament legal. Els servicis 
estaran dotats de recursos i professionals suficients, seran gratuïts i funcionaran de manera 
permanent, amb atenció telefònica i/o presencial.

•	 Donarem suport al voluntariat mediambiental i cultural.

2.4.5.- Joventut i esport

•	 Potenciarem els Jocs Esportius Municipals, amb la participació de totes les escoles de 
la població, i incidirem en l’augment d’activitats i d’esports, amb una atenció especial als 
esports autòctons valencians. 

•	 Promourem la utilització de les instal·lacions esportives de les escoles fora de l’horari lectiu, 
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i hi aportarem el personal tècnic qualificat que calga.

•	 Col·laborarem amb els clubs esportius en la creació i potenciació d’escoles esportives 
dirigides a infància i adolescència amb l’objectiu de promocionar l’esport com a pràctica 
d’integració social, mitjà educatiu i de desenvolupament integral i socialització saludable. 
Es posarà èmfasi en la promoció d’esports autòctons del País Valencià.

•	 Donar suport decidit a l’esport tradicional i als esports minoritaris, convocant competicions 
comarcals o intercomarcals, obrint les instal·lacions necessàries i introduint-los com a 
activitats extracurriculars a les escoles (o formant part del currículum d’Educació Física).  

L’Ajuntament col·laborarà amb tots els programes d’educació per a la salut existents, i en crearà de 
nous, prioritzant la prevenció primària de drogodependències (tant de drogues institucionalitzades 
com de no institucionalitzades), així com l’educació sexual, l’educació en higiene i nutrició, i totes 
les dimensions dels estils de vida saludable des de la infància. 

•	 Crear programes específics de desintoxicació per a joves amb problemes de drogadicció dins 
el marc  dels programes més generals, insistint en aquest cas en la formació i la reinserció

•	 Promoure programes de formació sobre les drogues. Promoure programes locals  d’educació 
sexual i instal·lació de màquines expenedores de preservatius en totes les  instal·lacions de 
titularitat municipal.  

Garantint i fomentant l’educació i seguretat vial 

Promourem programes d’educació viària a les escoles i instituts, que ensenyen les normes de 
trànsit i que fomenten valors, actituds i hàbits compatibles amb la seguretat, la responsabilitat 
viària i el civisme. Crearem un gran parc d’educació viària a disposició de tots els centres educatius.
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–En defensa de la joventut i la infantesa

•	 Realitzarem programes de prevenció de l’absentisme escolar, en col·laboració amb els 
centres escolars i la Generalitat. Posarem en marxa models d’intervenció socioeducativa per 
a la prevenció de l’absentisme, de contrastada eficàcia científica i professional. 

•	 Incrementarem els recursos destinats a les actuacions professionals en matèria 
d’investigació social i prevenció del maltractament infantil. Es posarà especial èmfasi en 
les intervencions de tipus sociocomunitari en poblacions d’alt risc per les seues condicions 
socials, econòmiques o culturals.

•	 Realitzarem programes específics per a la prevenció de la violència domèstica en general i 
del maltractament als menors en particular. Amb la col·laboració del gabinet psicopedagògic 
municipal, desenvoluparem programes específics de rebuig a qualsevol tipus de violència 
i d’ensenyament de solució de problemes amb mètodes no violents. A més, realitzarem 
campanyes de sensibilització social sobre els drets dels menors i per fomentar una resposta 
social de rebuig cap al maltractament infantil, siga físic, psíquic, sexual o de negligència, així 
com cap a la violència domèstica en general.

•	 Reforçarem les escoles de pares i mares existents, i en crearem de noves i millor dotades, per 
tal de capacitar a les famílies com a agents educadors en la prevenció primària inespecífica 
i en l’educació en valors socials i hàbits de socialització saludable. Les escoles de pares i 
mares han demostrat ser l’instrument educatiu més eficaç a llarg termini, en la prevenció de 
drogodependències i en la promoció d’estils de vida saludable i ajust psicosocial en general, 
per això, es fa necessari dotar-les de pressupost i de mitjans suficients.

•	 Actuarem amb decisió en l’eradicació i prevenció de tota mena de violència i assetjament 
(bullyng) infantil i juvenil, tant dins els centres educatius, com en els seus voltants, en els 
barris, en els locals d’oci i en els esdeveniments esportius. 

•	 Polítiques LGTBi. Per tal d’evitar la violència, l’insult o el bullying (assetjament) homofòbic, 
lesbofòbic, bifòbic i transfòbic, als centres educatius, cal dissenyar un protocol de mediació 
escolar per al personal docent i d’orientació psicopedagògica, així com dotar el Currículum 
formatiu continguts de diversitat sexual, de gènere i familiar, i altres eines per treballar 
l’homofòbia, bifòbia i transfòbia. 
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2.4.- Educació 

•	 Potenciació de l’escola pública. 

•	 Aposta per la participació dels diferents agents protagonistes: pares, mares, ensenyants, 
alumnat. 

•	 Funcionament real i pràctic dels òrgans col·legiats, reactivació del Consell Escolar Municipal. 

•	 Foment de l’ús i l’aprenentatge de les noves tecnologies: aules d’informàtica, connexions en 
xarxa, accessos de correu, bases de dades, accessos a internet... 

L’educació infantil de 0 a 3 anys: una prioritat 
•	 Des de Compromís treballarem perquè Paiporta tinga una escoleta pública  d’educació 

infantil de 0-3 anys. Buscant l’espai adient o en el seu cas cedint el sòl necessari per a 
la seua construcció, tot després de fer l’estudi de les necessitats existents respecte de 
l’escolarització de la ciutadania d’aquesta franja d’edat que no s’hagen pogut satisfer 
després de la concertació o el conveni amb els centres ja existents, els quals s’hagen 
volgut sumar a aquesta iniciativa.

•	 Assegurant la total escolarització en el tram de 0 a 3 anys. 

•	 Facilitant les beques en aquells casos més urgents mentres s’assoleix el projecte. 

•	 Es crearà un organisme municipal autònom per tal de regular les escoles infantils, 
coordinant i unificant els criteris de qualitat i satisfacció de les necessitats educatives 
i assistencials en aquest àmbit. 

•	 Les escoles infantils seran un espai educador ric i obert a la participació de les mares, 
pares i tutors per conviure amb els infants: festes, celebracions... 

•	 Revisió del mapa escolar de Paiporta i preveure la construcció de nous centres escolars abans 
que comencen a edificar-se i poblar-se els sectors urbanístics en expansió i projectacts. És 
necessària una previsió raonable per a evitar les anomenades “gepes” en el nombre de línies 
assignades a cada centre; així com també fer de nou possible una ràtio professor/alumne en 
infantil i primària de 20 persones.

•	 Dedicar tots els esforços necessaris per agilitzar la construcció del nou col·legi Rosa Serrano. 
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•	 Eliminar la presència de tots els barracons de Paiporta.

•	 Al mateix temps calen inversions per a posar en marxa de manera urgent la rehabilitació de 
l’institut de La Sénia. 

•	 Inversió en les instal·lacions dels centres més antics, L’Horta i Jaume I.

•	 Recolzament i ampliació del treball de Gabinet Psicopedagògic Municipal.

•	 Augment de les partides de subvenció a les AMPES dels centres educatius de Paiporta.

•	 Ampliació del sistema de manteniment de centres de primària públics amb una partida 
econòmica a gestionar pels propis centres.

•	 Recolzament i promoció dels Projectes Educatius gestionats pel propis centres educatius i 
les AMPES.

•	  Promoció de l’ús del valencià. Objectiu: llengua vehicular del sistema educatiu. 

•	  Establir acords o reglamentar fórmules per l’optimització dels espais educatius públics. 
Obertura en horaris diferents sense dificultar la tasca essencial de la dependència (pistes 
esportives, biblioteques, aules d’informàtica, salons d’actes, espais per exposicions...). 

•	 Coordinar els horaris dels diferents centres escolars de Paiporta per tal d’homogeneïtzar i 
facilitar l’organització d’activitats després de l’horari escolar.

•	  Establir convenis de col·laboració amb altres ens que conduïsquen a la millora de l’oferta 
educativa: universitats, associacions de pares i mares, empreses municipi, altres institucions. 

•	  Especial sensibilitat en els casos d’assistència social, immigració... 

•	  Assegurar la funció assistencial com a complementària de l’educacional, però sense 
convertir-se en un aparcament de xiquets i xiquetes. Per això, caldrà preveure els períodes 
vacacionals de les famílies, per conjugar-los amb els de l’escoleta, els horaris de permanències 
més ajustats als horaris de treball de les mares i els pares atenent, sempre, com a objecte 
principal de qualsevol acció, el creixement afectiu, intel·lectual, social dels xiquets i xiquetes. 

•	  Planificació coordinada dels responsables d’educació, treball i vivenda per evitar reductes 
marginals i facilitat la normalització social de qui més la necessita. 
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•	  Creació, funcionament i seguiment periòdic de la comissió d’absentisme escolar. 

•	  Elaboració dels plans d’acollida municipal com a eina per planificar les atencions, els 
recursos... 

•	  Coordinació assídua entre els diferents serveis que hi intervenen: planificació familiar, 
drogodependències, treballadors socials, ONG, gabinet psicopedagògic, sanitat, fiscalia de 
menors... 

•	  Promoure campanyes de sensibilització al conjunt de la societat per valorar la importància 
d’aquestos serveis. Campanyes de formació-informació específiques per als casos més 
necessaris. 

•	  Dotació pressupostària suficient i gestió eficaç de les ajudes d’altres administracions. 

•	  Elaboració d’un Pla municipal contra el fracàs escolar amb la participació de tota la 
comunitat educativa.

•	  Cal assumir des del municipi totes les necessitats assistencials de les escoles davant dels 
dictàmens d’educació especial, dotant a cada escola dels recursos humans necessaris per a 
fer front a aquestes necessitats. Només així la integració de discapacitats en la vida escolar 
serà possible.

•	  Potenciació i ampliació de l’oferta de l’Escola d’Adults Municipal.
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2.5.- CULTURA 

•	 Potenciar la cultura per a totes les persones.

•	 Donar a la ciutadania els instruments necessaris per tal d’aconseguir un progrés cultural. 

•	 Creació del Consell Municipal de Cultura, on tinga cabuda tota la ciutadania. 

•	 Potenciar polítiques culturals de més abast territorial: supramunicipal, comarcal... 

•	 Millora de l’ús actual de les noves instal·lacions culturals 

Moltes de les instal·lacions que han costat molts diners l’erari públic estan infrautilitzades. La 
utilització de l’Auditori per a “usos múltiples”, de vegades gens relacionats amb la cultura, i d’altres 
infraestructures construïdes però sense utilització clara: sala de lectura del Museu de la Rajoleria, 
sales joventut poliesportiu, etc, fan que siga necessària una nova política cultural.

Elaboració d’un projecte d’activació cultural amb el nou Centre Cultural.

Cal donar utilitat cultural a aquestes instal·lacions fent una planificació i estudi dels espais per a: 
teatre, música, associacions culturals, joventut.

Conveni amb les bandes de música per ampliar les subvencions i augmentar les activitats que es 
realitzen des de les bandes. 

•	 Treballar conjuntament amb les bandes i associacions musicals per aconseguir la subvenció 
de les escoles de música i el reconeixement dels estudis pels conservatoris de música.

•	 Creació d’un organisme de gestió de les festes locals on s’integre tot el món de la festa i que 
es convertisca en l’autèntic fòrum on es marquen les línies a seguir en el futur. 

•	 Creació d’alternatives d’oci per a tota la població, i especialment per a les persones joves que 
es troben amb molt poca oferta.  
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2.6.-PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ. 

•	  Desenvolupaments de Plans de Normalització lingüística, per saber quines franges de 
població estan afectades per una menor competència lingüística i per fomentar el valencià 
com a llenguatge de l’Administració. 

•	 Desplegament del Reglament Municipal d’ús del Valencià, que obliga, entre d’altres coses, a 
fer del valencià la llengua preferent de l’administració local i a propiciar la seua normalització 
dins de l’Ajuntament. En eixe sentit, des de Compromís per Paiporta entenem que resulta 
absolutament imprescindible que el valencià siga la llengua parlada majoritàriament a 
l’hemicicle de l’Ajuntament i que siga en la nostra llengua com es facen les declaracions 
públiques dels responsables municipals.

•	  Promoció del projecte: Voluntariat pel Valencià.

•	  Compromís ens comprometem a exigir el coneixement del valencià al nivell adequat a la 
funció que es s’haja de realitzar per a treballar en l’Ajuntament. REQUISIT LINGÜÍSTIC  

•	  Documentació en la llengua que trie la ciutadania.  

•	  Consell Social de la Llengua, de cara a mamprendre un diàleg social en matèria de  política 
lingüística, entendre les peculiaritats de les diverses parts del municipi i  per tal de fomentar 
l’ús social de la llengua.  

•	  Polítiques d’acollida i integració lingüística a les persones nouvingudes, amb plans 
d’integració  lingüística per a adults estrangers.  

•	  Desenvolupament de la millora del valencià en els mitjans i en la societat,  promovent articles 
i periòdics en valencià, així com els rètols de les tendes o la projecció de cinema en valencià.  

•	 Crear premis a la promoció del valencià en diferents àmbits: falles, comerç, associacions, 
creació literària, joventut, àmbit educatiu etc. 

•	 Promoció de la investigació etnològica, històrica, folklòrica, etc. mitjançant la concessió 
de subvencions a entitats i particulars que treballen en aquests àmbits i, també, amb una 
col·lecció de publicacions municipals sobre aquesta temàtica. 

•	 Promoció de programes de coneixement del País Valencià per als centres educatius i les 
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entitats cíviques. Aquests programes inclouran visites i excursions a diferents ciutats 
i comarques del País, exposicions relacionades amb la diversitat natural, cultural i social 
del territori valencià i activitats adreçades a la població escolar que permeten un major 
coneixement del territori valencià.

•	 Promoció i protecció social del Patrimoni Immaterial del País Valencià (floklore, toc de 
campanes, música, ....)
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2.7.- ESPORTS 

En Compromís entenem “l’esport” com qualsevol activitat física realitzada amb l’objectiu 
d’aconseguir benestar o l’assoliment de reptes personals o col·lectius. 

És inqüestionable que l’exercici físic és vital per a tindre una bona salut, Sobra dir que redueix el 
risc d’hipertensió, cardiopaties, diabetis, depressions, estres, millora la salut òssia i funcional, i és 
fonamental per a l’equilibri calòric i el control de pes.

Per això l’esport s’ha de convertir en la part fonamental clau del procés educatiu i vital de totes 
les persones. De manera que les futures generacions entenguen la pràctica de l’esport com una 
activitat imprescindible de la seua vida. 

L’esport a més, és una eina fonamental per afavorir la socialització de totes les persones i 
l’arrelament al territori.

•	 Disseny d’un model de gestió esportiva. Municipalització a través de l’empresa municipal 
ESPAI de les escoles esportives.

•	 Crear escoles municipals de diferents disciplines esportives: escola municipal de natació, 
escola municipal d’atletisme, ...

•	 Reestructuració del servei municipal d’esports (administració, manteniment, consergeria,...) 
d’acord amb les necessitats.

•	 Establir una estreta col·laboració amb les associacions esportives locals perquè es 
convertisquen en l’element dinamitzador de l’esport local. 

•	 Impulsar el Consell Assessor d’Esports.

•	 Adaptar un model de gestió de l’esport escolar davant la deixadesa de l’administració 
autonòmica

•	 Els ajuntaments hem de fer-nos càrrec d’aquest important servei per a la població més 
menuda

•	 També hi ha models diversos, des de les escoles esportives conveniades amb els clubs 
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locals, que reforça l’associacionisme i implica els clubs en la gestió esportiva, fins a escoles 
totalment municipalitzades. 

•	 Afavorir l’esport per a tots, posant a l’abast de la població totes les instal·lacions i serveis 
auxiliars necessaris. 

•	 Programar activitats específiques dirigides a la salut, principalment de la gent gran. 

•	 Recolzar esdeveniments esportius puntuals per tal de promocionar els esports que són 
menys coneguts, com el nostre esport nacional, la pilota valenciana. 

•	 Millorar al màxim la gestió i la utilització de totes les instal·lacions disponibles en la localitat, 
fins i tot les escolars. 

•	 S’ha de fer un projecte perquè la població escolar de Paiporta puga accedir a la natació.

•	 Amb la col·laboració del centre de salut, cal fomentar la natació terapèutica per als malalts 
que ho necessiten.

•	 Dissenyar i implantar un programa d’igualtat en l’esport, que tinga com a objectiu bàsic 
l’eliminació dels obstacles i les situacions de discriminació que pateixen les dones en l’àmbit 
esportiu. Fer visible la presència de les dones en l’àmbit de l’esport, on estan minoritàriament 
representades.

•	 L’esport s’ha d’entendre a tots els nivells: esport d’elit, esport professional, però sobretot 
esport base, participatiu i que promoga valors de respecte a totes les persones, a la seua 
diversitat, als animals i al medi ambient. 

•	 Ha de ser una prioritat l’eradicació de qualsevol tipus d’apologia de la violència, de 
discriminació i d’actituds abusives i degradants.

•	 Garantir l’accés a la pràctica esportiva a totes persones o col·lectius vulnerables (immigrants, 
presos, malalts diversos, transsexuals, persones que tinguen dificultats econòmiques, ...)
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2.8.- SERVEIS SOCIALS 

Els Serveis Socials que es desenvolupen a nivell municipal són una de les competències que més 
s’ha vist afectada per la Reforma Local. A nivell municipal suposa una retallada de serveis de 
prevenció i atenció individualitzada que no poden perdre’s. Es per això que ens comprometem a 
tindre una actitud rebel davant aquesta reforma i mantenir aquelles competències que siguen 
necessàries per un major benestar i menor desigualtat al nostre municipi.

•	 Creació del Consell Municipal de Benestar Social. Obert a la participació de diferents agents 
socials (serveis socials, associacions, escoles, instituts,...). Amb reunions periòdiques per tal 
d’abordar problemàtiques, elaborar pressupost, aportar idees, etc.

•	 Professionalització de l’Àrea de Benestar Social, separant als polítics de la seua gestió diària 
i limitant la seua gestió a marcar les grans línies d’actuació.

•	 Potenciació i reorganització de forma coherent i efectiva dels Serveis Socials municipals, 
dotant-los dels mitjans i personal tècnic necessaris (Treballadors/es socials, educadors/es, 
psicòlegs,..) i fent-los més àgils i eficaços (sense amiguismes, clientelismes ni nepotismes).

•	 Agilitzar el Programa d’Ajuda d’Emergència per eliminar les cues d’espera actuals de 3 mesos.

•	 Serveis d’informació, orientació i assessorament de situacions de necessitat social.  

•	 Ampliació del Servei d’ajuda a domicili de persones depenents per eliminar llistes d’espera, 
així com implantació de programes de recolzament a la unitat de convivència.  

•	 Gestió d’ajudes econòmiques d’emergència social, gestió de la renda garantida de ciutadania 
o de qualsevol renda que ajude a cobrir necessitats bàsiques.  

•	 Mediació i intervenció familiar  

•	 Programes de prevenció, intervenció i inserció per a persones, famílies, grups  i col·lectius en 
risc d’exclusió.  

•	 Promoció de la inserció laboral.  

•	 Protecció de menors en situació de risc.  

•	 Atenció a les persones en situació de dependència, tercera edat i discapacitat.  
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•	 En coordinació amb l’Associació de Discapacitats ALDIS posar en marxa un Centre de Dia 
destinat a persones amb discapacitat per tal d’oferir serveis específics de suport preventiu, 
oferta especialitzada de recursos i activitats rehabilitadores.

•	 Atenció primària a les persones víctimes de violència de gènere.  

•	 Gestió d’accés a vivenda social.  

•	 Recolzament i dinamització del voluntariat social.  

Totes aquestes competències han de traduir-se en diversos programes, plans d’actuació i accions 
de govern que poden abastar camps molt diversos com els següents. 

•	 Millora i impuls dels serveis socials generals, a través d’un major desenvolupament i 
implantació de les prestacions bàsiques dels programes i d’una major dotació als equips 
socials de base. 

•	 Ampliació de recursos ja existents dirigits a la tercera edat per a aconseguir una major 
cobertura: servei de suport a domicili, teleassistència. Millora de la qualitat dels serveis. 

•	 Creació d’altres serveis de proximitat per a persones dependents: discapacitats, tercera 
edat, malalts mentals, menors. 

•	 Atenció a totes les situacions de precarietat amb les ajudes econòmiques necessàries 
mitjançant actuacions ràpides i eficaces. 

•	 Promoció de la solidaritat i del voluntariat. Coordinació de recursos professionals i de 
voluntariat per a la realització de programes d’atenció a discapacitats, tercera edat i menors. 

•	 Impuls de l’associacionisme: tercera edat, dones, joves, usuaris..., i grups d’autoajuda. 

•	 Intervenció familiar i atenció a la joventut, menors i nuclis de convivència en situació de risc 
social. Elaboració de projectes culturals i d’oci, espais de trobada, formació i ocupació. 

•	 Mobilització de polítiques actives d’ocupació dirigides a joves, parats de llarga duració, 
col·lectius amb dificultat d’integració laboral, dones soles amb càrregues familiars, 
immigrants, discapacitats, etc. Desenvolupament de l’economia social. Impuls de programes 
d’ocupació protegit. 
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•	 Desenvolupament de programes d’atenció i intervenció amb col·lectius d’immigrants. 

•	 Elaboració de programes municipals d’habitatge (vivendes socials, promoció de lloguer 
d’habitatges, ajudes de lloguer). 

•	 Impuls dels serveis socials especialitzats per a atendre els veïns d’un municipi o d’una 
agrupació de municipis o mancomunitats en funció de criteris de rendibilitat i d’acostament 
dels serveis als ciutadans. 

•	 Posada en marxa de centres de dia per a la tercera edat, una xarxa de xicotetes residències 
amb places per a assistits i diversitat d’ofertes culturals. 

•	 Creació de recursos d’atenció per a malalts mentals: centres de dia, habitatges tutelats, 
centres de mitja estada, residències, centres de rehabilitació i inserció social (CRIS). 

•	 En l’atenció persones amb discapacitat, s’impulsarà la creació i ampliació d’habitatges 
tutelats, centres ocupacionals, tallers d’inserció, centres especials d’ocupació i es fomentarà 
la contractació i el treball cooperatiu amb les empreses d’inserció socio-laboral. 

•	 Promoció d’equips d’intervenció familiar amb menors i altres col·lectius en crisi. Programes 
d’acolliment familiar de menors. 

•	 Impuls d’una Llei de Renda Garantida que assegure el dret a uns ingressos mínims amb 
què cobrir les necessitats bàsiques de subsistència, així com el dret a la inserció en tots els 
àmbits i maneres de la vida en la nostra societat. 

•	 Desenvolupar iniciatives com el Bancs d’Aliments, els programes de Menjar a Casa i els 
menjadors escolars garantits per assegurar que cap persona passe fam als nostres municipis. 

•	 Desenvolupament del Pla Integral contra la Pobresa, per tal de combatre aquest fenomen al 
nostre poble. 

•	 Mesures fiscals contra la pobresa energètica causada per les grans distribuïdores i 
companyies d’abastament. 

•	 Creació de xarxes de ludoteques i esbarjo infantil que permeta la conciliació laboral i familiar. 

•	 Incorporació de les persones majors de 16 anys de famílies en situació d’exclusió social al 
programa de renda garantida per tal de permetre el manteniment dels estudis, transport i 
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autonomia. 

•	 Suport psicosocial i formatiu a les famílies adoptants.

•	 Desenvolupament dels programes de prevenció socio-sanitaris (drogodependències, 
prevenció de la violència, absentisme escolar etc). 
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VIVENDA I SERVEIS SOCIALS

•	 Establir un protocol d’actuació d’urgència per trobar solucions als casos de famílies 
desnonades sense alternatives habitacionals a través de vivendes de lloguer social, d’acord 
amb les possibilitats econòmiques de les persones afectades i no únicament vivendes 
d’urgència. 

•	 Elaborar un cens de les vivendes desocupades i abandonades del municipi, creuant les 
dades amb les companyies de subministrament. 

•	 Habilitar un servei de seguiment de la situació global de la vivenda i dels processos d’ execució 
hipotecaria i desnonaments, amb la finalitat de visibilitzar una realitat a sovint oculta. 

•	 Reforçar la coordinació entre els serveis de vivenda i serveis socials dels ajuntaments, 
realitzant reunions mensuals sobre la problemàtica derivada de la vivenda en la localitat. 

•	 Crear un Servei o Oficina Municipal eficaç, en constant col·laboració amb el serveis 
socials de l’ajuntament y amb la PAH, dotat de recursos per oferir a les famílies en procés 
de desnonament el debut assessorament legal: tramitació de petició de justícia gratuïta, 
demanda de dació en pagament, seguiment del cas, contacte amb serveis socials. 

•	 Exercir la funció de mediació amb els bancs, caixes i administradors de finques en les 
negociacions per trobar alternatives que no comporten la negació del dret a la vivenda a les 
mencionades famílies o persones. Aquest servei es posarà en coneixement dels ciutadans 
així com també les ajudes en matèria de vivenda que estiguen a la seua disposició. 

•	 Sol·licitar als jutjats que facen arribar mensualment a l’esmentada Oficina Municipal, als 
serveis Social, a la PAH i als grups municipals, una relació estadística del processos judicials 
anteriors que han finalitzat en desnonament, així com també una relació detallada del 
processos judicial que podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades. 

•	 Suspendre el cobrament de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) a les persones afectades 
per procés de execució hipotecaria; en cas de dació en pagament, se reclamarà a la entitat 
financera. 

•	 Revisar periòdicament el cadastre i els informes de taxació del IBI. Penalització a través de 
l’IBI de les vivendes buides. 
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•	 Complir immediatament amb el Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, on es declara 
exemptes del Impost sobre l’Increment del Valor del Terrenys (Plusvàlua municipal) a les 
persones afectades que pateixen la pèrdua de la seua vivenda en subhasta i per aquelles 
que aconsegueixen la dació en pagament (amb caràcter retroactiu, des de l’any 2010, segon 
establix aquesta llei). 

•	 Remetre des del Ple Municipal a totes les entitats financeres amb sucursal al municipi, 
la demanda de la suspensió immediata de qualsevol procés de desnonament en el nostre 
municipi, així com a instar-los a realitzar totes les actuacions possibles per evitar les 
execucions hipotecaries i els desnonaments i intentar acordar sistemes que permeten la 
moratòria dels processos de desnonament, sense major perjudicis derivats de la continuat 
dels interessos moratoris. 

•	 Revisar les relacions econòmiques, institucionals i de col·laboració de l’Ajuntament amb 
cada una de les entitats financeres, arribant inclòs a la retirada del fons municipal en funció 
de l’actitud i decisions que estes adopten sobre els desnonaments. Notificar públicament la 
decisió adoptada i informar a la ciutadania de l’actitud i pràctica que sobre els desnonaments 
adopte cada Caixa, Banc o Cooperativa de Crèdit. 

•	 Formalitzar un CONVENI DE COL·LABORACIÓ entre l’Ajuntament i la Generalitat Valenciana, 
a través de la Conselleria de Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per atendre les 
necessitats de les famílies i persones que hagen perdut la seua vivenda habitual com a 
conseqüència de desnonaments hipotecaris o altres causes excepcional, mitjançant la 
utilització de vivendes de titularitat pública i els contractes d’arrendament d’interès social. 
(dita Conselleria ha passat d’exercir les funcions de l’Institut Valencià de la vivenda de 
conformitat amb allò disposat en l’article 27 de la llei 1/2013 de 21 de maig, de la Generalitat) 

En aquest conveni s’impulsarà un programa específic per atendre les necessitats de vivenda de les 
famílies especialment desfavorides com conseqüència de la crisi hipotecaria i altres situacions 
excepcionals mobilitzant el parc públic de vivenda de la Generalitat disponible, així com vivendes 
de titularitat municipal. 

A més, per resoldre la problemàtica de la inhabilitat de moltes de aquestes vivendes pel seu 
deteriorament, s’organitzaran tallers de formació dirigits a persones aturades, on les pràctiques 
consistiran en la rehabilitació i adequació d’aquestes vivendes. 



la Paiporta que ens mereixem

que
 en

s

mere
ixe

m 

41

En aquest conveni, s’impulsaran els contractes d’arrendament d’interès social, mitjançant el 
suport de la xarxa pública d’intermediació de la Comunitat Valenciana (Red Alquila), facilitant 
l’accés a la vivenda de titularitat privada de famílies i persones que hagen perdut la seua vivenda 
habitual. 

•	 Garantir el subministrament de l’aigua als habitants del municipi. Fixar tarifes segons 
la renda. Assegurar el accés al aigua a les famílies sense ingressos suficients. En el cas 
d’impossibilitat de pagament, en cap cas es privarà de subministrament. 

•	 L’Ajuntament no donarà suport ni participarà en els procediments de desnonament i 
defensarà a aquells persones treballadores que s’hi negue a participar.
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2.9.- SANITAT, SALUT PÚBLICA I PREVENCIÓ DE RISCOS. 

•	 El nostre sistema sanitari ha de ser universal, públic, gratuït, equitatiu, de qualitat i 
adequadament finançat. Des de Paiporta recolzarem la recuperació de l’atenció sanitària 
completa i la prestació farmacèutica per a tots aquells col·lectius que l’han perduda amb el 
Reial Decret 16/2012. 

•	 Elaboració d’un diagnòstic de salut de la comunitat local, amb la finalitat d’elaborar un pla 
de prevenció i educació per a la salut.

•	 Intervenció per la salut dins els plecs de condicions de contractes administratius (concessions 
i gestió d’aigües potables, concursos de neteja d’edificis i espais públics, arreplegada de 
fems i escombraries per a reciclar). 

•	 Confecció d’ordenances específiques per al control de riscos per a la salut i promoció de 
normes d’higiene pública (ordenances del soroll, ordenances d’antenes de telefonia, 
ordenances sobre centrals elèctriques dins el casc urbà, ordenances sobre tinença i 
circulació d’animals domèstics, ordenances sobre instal·lació i manteniment d’aparells 
d’aire condicionat i calefacció). 

•	 Habilitació d’uns centres de dia per a atendre persones malaltes i/o majors, amb la finalitat 
de reduir les càrregues laborals sobre les dones i fomentar la igualtat home-dona. Creació 
del voluntariat de persones majors. 

•	 Pla d’actuació municipal en situacions d’emergència i catàstrofe. 

•	 Plans d’educació per a la salut i divulgació d’hàbits saludables. 

•	 Exigir a la Conselleria de Sanitat que es retorne la Unitat de Salut Mental a Torrent (actualment 
en Pere Bofill).

•	 Recuperar el servei de medicina de rehabilitació en el Centre de Salut



la Paiporta que ens mereixem

que
 en

s

mere
ixe

m 

43

2.10.- CIUTADANIA

•	 Creació d’un Consell de Seguretat Ciutadana amb la participació de representants de la 
Corporació, de la policia local, de les associacions de veïns, dels comerciants, dels centres 
educatius, de les associacions juvenils i d’altres que siguen d’interés comunitari. 

•	 Adequació de l’Ordenança de policia i bon govern, a una ordenança de convivència, tot 
regulant els comportaments cada vegada més urbà del nostre poble.

•	 Garantir un servici administratiu eficaç, propi o delegat en una altra administració, per a la 
tramitació del procediment sancionador. 

•	 Una programació continuada de campanyes de prevenció, sobretot en aspectes d’educació 
viària i de drogodependències; i també d’altres de sensibilització com ara la bona utilització 
dels espais i dels servicis públics. 

•	 Fomentar el transport públic, els desplaçaments a peu i en bicicleta, per tal de reduir la 
circulació pels carrers dels nostres nuclis urbans. 

•	 Desenvolupament de la figura de la policia de barri, dintre de la Policia Local, amb personal 
de segona activitat, com a eina de mediació entre el veïnat per a recollir les seues propostes 
i informar del compliment de les ordenances, sobretot en matèria de seguretat, igualtat i 
convivència i neteja i imatge de la ciutat 

•	 Redacció d’un reglament de laïcitat municipal basat en l’article 16.3 de la Constitució 
Espanyola: “cap confessió tindrà caràcter estatal” per tal de regular l l’aconfessionalitat dels 
membres de la corporació i el personal al seu servei.

43.47- AVM3J

Especial menció mereix l’Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol. Donarem suport a les seues 
reclamacions i lluitarem per exigir les responsabilitats polítiques que calguen derivades de 
l’accident.



Programa de govern
2015-2019

Paiporta, 
un poble sostenible
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3.- PAIPORTA, POBLE SOSTENIBLE. 

El canvi climàtic ha esdevingut un dels reptes mediambientals més importants als que s’enfronta 
la humanitat. L’ús intensiu dels recursos, en especial dels energètics, n’és la causa principal. La 
Unió Europea ha fet de la lluita contra el canvi climàtic un dels eixos bàsics de la seva política 
mediambiental. 

En Compromís, hem de fer una aposta ferma per un ús de l’Energia sostenible que genere riquesa i 
que no consentisca que en aquests temps de crisis les famílies també pateixen allò que s’anomena 
pobresa energètica. L’aportació municipal a la sostenibilitat mediambiental requereix del disseny 
de polítiques de preservació del capital natural i també d’instruments tècnics per al coneixement 
permanent del nostre comportament mediambiental, de manera que puguem dur a terme una 
acció municipal ben informada. 

Així com la primera dècada del s XXI ha estat marcada pel desenvolupament i el seguiment de les 
Agendes 21 Locals, les quals han esdevingut una eina eficaç per a realitzar el seguiment i evolució 
ambiental dels municipis, així com elements de planificació estratègica des de la vessant de la 
sostenibilitat que han servit per fer evolucionar les nostres ciutats cap a models ciutadans més 
ecològics i sostenibles. Aquesta dècada està marcada per l’estratègia energètica en relació a la 
lluita contra el canvi climàtic i les eines que la Unió Europea facilitat als municipis per a la seua 
implementació. 
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3.1. EL PACTE DE LES ALCALDIES PER UNA ENERGIA SOSTENIBLE LOCAL. 

Compromís de reducció de les emissions en un 20% en 2020, a través de mesures d’eficiència 
energètica i foment de l’energia renovable. Preparar l’horitzó 2050. A Paiporta caldria conjugar 
el treball fet pel Fòrum ciutadà Agenda 21 durant els últims anys, reactivant i reforçant el seu 
funcionament i actualitzar amb les següents propostes d’actuació:

•	 Consensuar entre tots els components de la corporació municipal l’adhesió al Pacte de les 
Alcaldies. Això és molt important, donat que el Pacte ha d’estar protegit pels canvis de govern 
que puguen produir-se en les successives eleccions.  

•	 En la Diputació i la Generalitat la figura adoptada serà la de Promotors del Pacte. Per tant 
s’haurà de dotar si no existeix d’organismes tècnics de suport i de finançament als municipis 
perque puguen iniciar el camí del Pacte.  

•	 Els pressupostos dels Signants i dels Promotors haurien d’incloure partides econòmiques 
que garantisquen la posada en marxa del Pacte I l’auditoria energètica inicial. És important 
tornar a remarcar els importants beneficis que generarà el Pacte en els municipis a nivell 
econòmic, social i ambiental. 

•	 Crear una Xarxa Valenciana de Municipis participants en el Pacte d’Alcaldies per alimentar 
sinergies i intercanviar-ne experiències.  

•	 Crear una xarxa d’organismes tècnics com les Agències de l’Energia comarcals i municipals 
per millorar l’assessorament als municipis i afavorir l’intercanvi d’experiències.  

•	 Animar i ajudar els municipis perquè es doten dels instruments tècnics i d’assessorament 
necessaris per a fer del Pacte d’Alcaldies un instrument potent de transformació del model 
energètic.  

•	 Aquells municipis que ja hagen firmat el pacte i hagen realitzat l’auditoria tenen una estupenda 
i eficaç eina de participació per elaborar la planificació I els projectes corresponents que 
se’n desprenguen .

•	 Els Plans d’Acció per al foment de l’Energia sostenible poden contenir entre d’altres les 
següents matèries i accions. 
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•	 Creació de l’Oficina d’Informació Energètica.  

•	 Foment de l’estalvi i l’eficiència energètica, sensibilitzant el sector industrial  directament en 
els projectes de l’ajuntament. 

•	 Potenciar la implantació d’energies renovables.  

•	 Optimitzar els consums municipals. Estalvi en il·luminació i calefacció dels  edificis públics, 
etc.  

•	 Millora de la gestió externa de l’energia en el conjunt del municipi. 
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3.2.- MOBILITAT SOSTENIBLE. 

De la mateixa manera que, l’eficiència energètica i la recerca d’ús de fonts renovables de generació 
d’energia i les estratègies que al Pacte d’Alcaldies es poden desenvolupar per al seu ús, la mobilitat 
sostenible te una relació directa amb el propi consum energètic, amb la reducció d’emissions i la 
lluita contra el canvi climàtic. 

Desenvolupar Plans de mobilitat sostenible a les nostres ciutats és una eina paral·lela o 
conseqüència del propi pacte d’alcaldies. Aquests plans deuen contemplar, entre d’altres: 

•	 Establiment de les zones de vianants i comercials de la ciutat.  

•	 Limitació de l’ús del cotxe privat amb mesures de dissuasió amb un transport públic  accessible 
i de qualitat  

•	 Donar suport a l’ús de la bicicleta. Millorarem la seguretat vial dels ciclistes i la conscienciació 
d’aquest mitjà de transport. A més, dotarem al nostre poble de llocs d’aparcament que en 
dificulte el robatori .

•	 Promoure els mecanismes que afavorisquen la introducció progressiva de vehicles  elèctrics, 
híbrids i en general tots aquells que contribueixin a la reducció d’emissions de CO2, 
desenvolupant instal·lacions adequades d’energies renovables per a carregar-los.  

•	 Facilitar sistemes de cotxe compartit sobretot per a grups d’usuaris que comparteixen rutes 
habituals.  

•	 Promoció de places d’aparcament davall teulades fotovoltaiques i altres sistemes 
d’abastiment d’energia renovable.  

•	 Promoure mesures positives de fiscalitat amb reducció d’impostos municipals als vehicles 
elèctrics i híbrids  
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3.3.- URBANISME SOSTENIBLE. 

L’urbanisme és l’activitat que més directament incideix sobre la qualitat de les ciutats. La seua 
funció s’ha pervertit extraordinàriament al desplaçar els processos especulatius sobre el sòl, 
donant pas a uns interessos que sovint no tenen res a veure amb la millora de la qualitat urbana i 
mediambiental de les ciutats. Per a impulsar uns pobles i ciutats de major qualitat és necessari que 
l’urbanisme recupere la seua funció més noble, al costat dels interessos de la ciutadania. L’objectiu 
fonamental ha de ser aconseguir unes ciutats i uns pobles més habitables, més humans i més 
sostenibles. La planificació urbanística s’arreplega en el PGOU (Pla General d’Ordenació Urbana) 
i per tant, és ací on hem d’iniciar el camí cap a un canvi en la política urbanística. Aquest Pla 
incorpora una sèrie de documentació, no precisament urbanística que és necessari abordar-la de 
forma prèvia per a fixar els criteris de disseny del mateix i que normalment no es contempla. Els 
estudis d’impacte ambiental, els de paisatge, així com la incorporació de perspectives de negoci 
de la ciutat (urban bussines plan) i les necessitats socials de la mateixa seran cabdals per a poder 
fer un bon disseny de futur de la ciutat. El PGOU ha de ser la conseqüència de la planificació 
estratègica i no a la inversa com ha ocorregut fins ara. 

•	 Posada en marxa de Plans de Mobilitat Sostenible i Transport Públic de Qualitat

•	 Realitzarem un Estudi de Mobilitat Sectorial i Territorial, que faça una completa radiografia 
de l’estat de les coses. I en segon lloc, implantarem un Pla de Mobilitat Sostenible que tinga 
com principal objectiu la reducció dels desplaçaments en cotxes privats.

•	 Incentius per a una major utilització del Metro

•	 Ampliació de la Zona A del metro fins a Torrent per tal de reduir el preu del bitllet.

•	 Millores en l’accessibilitat i seguretat a l’estació del metro de Paiporta

•	 Ampliació dels horaris del metro a horaris nocturns i major freqüència en horaris punta.

•	 Apostar per la connexió entre Paiporta i els nuclis de població de La Torre, Alfafar,  Benetússer, 
Massanassa, Catarroja i Albal. Especialment important ha de ser la connexió amb la línia de 
rodalies RENFE de les estacions d’Alfafar-Benetússer o Massanassa-Catarroja.

•	 Nova ordenació de carrers i ordenació d’estacionaments. 
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•	 Millora d’accessos a centres públics: Centre de Salut, centres escolars, Mercat, estació 
metro. Ajuntament, Centre Cultural, Auditori, ...

•	 Potenciar l’eix central peatonal: Estació metro, pont vell, carrer Santa Anna.

•	 Completar ronda de trànsit.

•	 Regulació amb semàfors en creuament d’alta intensitat. Incorporació als semàfors de 
senyals acústiques.

•	 Realitzar redona en l’accés a Picanya.

•	 Redissenyar el poble per a un model de mobilitat, posant el benestar de les persones com a 
principal prioritat: el poble per a les persones i no per als cotxes.  

•	 Recerca d’un nivell de creixement del sòl urbà i industrial adaptat a les necessitats de la 
societat.  

•	 Protecció del sòl agrícola, tenint en compte que la millor protecció i el millor servei que 
podem oferir és la transformació cap a l’agricultura integrada i l’ecològica, que incrementa 
les rendes agràries i manté l’ interès econòmic per l’activitat.  

•	 Construcció de les infraestructures urbanes necessaris i el seu manteniment ( claveguerams, 
xarxes d’aigua, enllumenat....). 

•	 Campanyes d’ajuda als edificis que formen part del Patrimoni local i estan protegits,  en 
especial atenció al cascs antics de Paiporta, tot afavorint plans integrals de  recuperació.  

•	 Control estricte de les zones catalogades d’especial protecció en el PGOUs. 

•	 Augment i millora de superfícies verdes 

•	 Neteja del barranc per a un ús saludable per a vianants i bicis.

•	 Condicionament del solar de l’antic edifici de l’escola Lluís Vives en una zona verda.

•	 Condicionament i reestructuració de la pineda annexa al Convent i l’escola Jaume I amb uns 
criteris paisatgístics i d’accessibilitat de la població de Paiporta així com el seu aprofitament 
didàctic, convertint l’espai en un laboratori d’ecologia.

•	 Condicionament del carrer Camí del Convent des de la piscina coberta fins a la paret de 
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l’antic convent de Sant Joaquim en un passeig arbrat i per a vianants i bicicletes. Aquest 
passeig connectaria els camins tradicionals del poble amb la zona esportiva del municipi, i 
generaria així una ruta verda i un motor de salut , alhora que serviria d’accés sostenible als 
centres educatius de l’Horta i del Jaume I

•	 Reconversió dels espais públics i solars abandonats en jardins amb la participació del veïnat. 
Amb materials de reciclatge i flora autòctona.

•	 Implantació dels Camins escolars segurs

•	 Regulació de zones de càrrega i descàrrega eficients.

•	 Millora d’accessos als polígons industrials.

Defensa i promoció de l’Horta

L’Horta no pot continuar desapareixent sota el ciment. Per açò cal aturar la reforma del PGOU. 
Però l’Horta també està desapareixent, encara que no de forma definitiva, pel progressiu abandó 
dels llauradors i la manca d’expectatives per a aquests. Cal posar en marxa definitivament el 
Pla d’Acció Territorial de protecció de l’Horta (PATPH; i hem d’assegurar-nos que aquest defenga 
realment el nostre ecosistema d’horta. L’Horta ha de tornar a ser el rebost de la nostra comarca 
com ha estat al llarg de la seua història. 

Potenciació i ampliació de noves zones per a horts urbans 

Els Horts Urbans Ecològics són espais d’horta en zones urbanes i periurbanes, moltes vegades 
degradats. El benefici social és molt destacable, principalment per la seua funció d’oci (oci 
productiu), la seua funció educativa, i també la seua funció terapèutica. 

•	 L’oci productiu és una opció de gaudir del cultiu de productes del camp en entorn urbà, amb 
l’objectiu final de l’autoconsum del fruit del treball .

•	 La funció educativa revist una importància fora de dubte, ja que permet disposar d’horts 
urbans perquè les escoles, els instituts i, per què no? les universitats els visiten i utilitzen 
per a les seues classes pràctiques i per tot tipus d’aprenentatge (les anomenades granges 
escoles).



la Paiporta que ens mereixem

que
 en

s

mere
ixe

m 

52

Proposem la següent modalitat de gestió:

•	 Cessió temporal i gratuïta de les parcel·les durant un temps determinat (i suficient per a 
poder desenrotllar l’hort urbà).

•	 Les parcel·les han de ser necessàriament cultivades seguint els criteris de l’agricultura 
ecològica.

•	 L’objectiu final és l’autoconsum.
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3.4.-MEDI AMBIENT 

Protegir el medi natural i evitar la seua degradació és una dels principis de treball de la Coalició 
Compromís. Cal que adoptem mesures per tal de minimitzar els impactes de les persones en el 
medi i establir límits en el creixement per tal de deixar a les generacions futures un planeta el 
menys degradat possible, com dèiem en la introducció. 

•	 Creació de sendes verdes que comuniquen els punts d’interès ambientals,  dins l’àmbit 
comarcal.  

•	 Control mediambiental de les activitats instal·lades al municipi. 

•	 Control de les indústries i activitats potencialment contaminants i aplicació de  la legislació 
vigent.  

•	 Foment d’iniciatives per desenvolupar activitats econòmiques més netes.  

•	 Plans de Qualitat de l’aire en aquelles ciutats més afectades per l’activitat  industrial.  

•	  Control i limitació de la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.  

•	 Potenciació de polítiques orientades a Reduir, Reutilitzar i Reciclar residus. 

•	 Planificació de la gestió dels residus, elaborant Plans Municipals de reducció, reutilització i 
reciclatge de residus  

•	 Recollida selectiva de la matèria orgànica en origen. No es realitzarà cap ampliació, renovació 
nova licitació de serveis de recollida de residus que no contemple el tractament separatiu de 
la matèria orgànica.  

•	 Promoure el compliment de la normativa de residus perillosos.  

•	 Realitzar campanyes de conscienciació ciutadana.  

•	 Evitar la incineració de residus sòlids urbans en qualsevol cas.  

•	 Promoure una fiscalitat en matèria de residus que afavorisca la reducció, la  reutilització, el 
reciclatge i les polítiques de residu zero.  

•	 Desenvolupar sistemes de recollida selectiva específics per al comerç o els  grans productors 
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de residus en funció de les característiques dels residus que  generen.  

•	 Adopció de mesures de compensació pel reciclatge actiu, tant per als particulars com per a 
les empreses.

•	 Recollida de les restes de poda i depòsit (o venda) a empreses properes de fabricació de 
pellets per a calefacció o de producció d’energia amb biomassa.

•	  Establiment dels criteris mediambientals a tindre en compte per l’ajuntament a  l’hora de la 
realització d’obres municipals, com l’ús d’energies alternatives.  

•	 Realització de campanyes d’educació i sensibilització ambiental dirigides a tots els  sectors 
socials (escolars, adults, industrials, tècnics municipals...).  

•	 Establir un Cicle integral de l’aigua urbana que garantisca l’exercici del dret humà a l’aigua 
i el sanejament amb un model de gestió pública, eficaç, transparent i  participatiu, amb la 
reducció del consum d’aigua i millora del sanejament. 

•	 Fomentar l’estalvi d’aigua en la societat, iniciant accions com estudiar la  reutilització de 
l’aigua sanejada o impulsar el reg per degoteig. 

•	 Millorar el control de la xarxa d’abastiment d’aigua per evitar fuites.  

•	 Millorar el sanejament, eliminant punts negres.  

•	 Creació d’un Punt Verd d’Informació, que oferirà informació sobre estalvi energètic, energies 
renovables, estalvi d’aigua, gestió de residus, ecoparc... i facilitarà l’accés a subvencions 
de caràcter mediambiental (municipals i autonòmiques) i en tot allò relacionat amb un 
comportament ciutadà responsable.  

•	 Control i millora de la contaminació de l’aire i l’acústica

•	 Pel que fa a la contaminació de l’aire i l’acústica cal acarar la situació per a fer front als 
dos generadors fonamentals de sorolls i de contaminació preocupants: el trànsit rodat 
i l’acumulació de locals d’oci en determinades zones. Per aquest motiu, s’adequaran els 
carrers perquè els vehicles no puguen superar una certa velocitat, ampliant voreres per a 
vianants, afegint carrils bici, etc.
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3.5.- PAIPORTA, POBLE AMIC DELS ANIMALS

Declarar Paiporta poble amic dels animals,

Increment de les sancions per abandonament o maltractament d’animals de companyia.

Restriccions als espectacles amb animals per garantir la seua protecció.

Fer un conveni amb refugis d’animals abandonats per tal d’evitar-ne el sacrifici.
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4.- COMPROMÍS AMB LA PARTICIPACIÓ I LA TRANSPARÈNCIA. 

4.1.- PARTICIPACIÓ. 

4.1.1.- L’alcaldia i la regidoria de participació ciutadana. 

Per superar el nivell de desafecció política existent en aquests dies, es necessària que la ciutadania 
prenga possessió del paper que li pertoca dintre de les decisions municipals. 

L’alcaldia, com a primera representació de la Corporació, i els i les regidores, han d’exercir el 
contacte directe amb el veïnat de forma biunívoca, han de detectar i resoldre els problemes de 
la ciutadania d’àmbit municipal, han d’intervenir en els d’altres àmbits competencials i han de 
traslladar i explicar les decisions municipals i els seus efectes en la Ciutat. 

4.1.2.-Estratègia de Ciutat i les auditories veïnals. 

Durant anys, els ajuntaments han patit les conseqüències d’un model de desenvolupament que 
ho ha fiat tot als ingressos extraordinaris generats per l’urbanisme i l’especulació. La manca de 
visió estratègica ha propiciat que, actualment, en molts pobles i ciutats del nostre País, hi hagen 
zones per urbanitzar, PAI’s fantasma, instal·lacions sense contingut, etc. Tot això unit a la manca 
de perspectiva en el desenvolupament territorial, la crisi ha devaluat la capacitat econòmica de 
les nostres ciutats i ha generat necessitats socials que en períodes anteriors no existien. 

Davant una situació així, és necessari redefinir o crear una estratègia pròpia de ciutat o poble i 
aquest procés s’ha de realitzar participativament amb totes les persones i entitats cíviques del 
municipi. 

Els Consells de Ciutat, els Econòmics i Socials, els fòrums estratègics que els desenvolupen per a 
tal procés seran els que es treballen a cada ciutat o municipi, però és necessari que cada ciutat hi 
tinga un projecte  fruit del consens i del debat ciutadà. 
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El seguiment dels objectius i els indicadors del nivell de satisfacció, bon viure i benestar de la 
ciutat, troben la seua raó de ser també per a fixar l’estratègia de desenvolupament de les nostres 
ciutats i pobles, des d’un punt de vista valencià, sostenible, progressista i igualitari. 

 4.1.3.-Els pressupostos participatius, la base de decisió veïnal 

El pressupost participatiu és el mecanisme de democràcia directa que permet a la ciutadania 
influir o decidir directament sobre els pressupostos públics, generalment el pressupost del seu 
municipi, mitjançant processos de participació ciutadana. 

El Pressupost Municipal ha de preveure una partida per als barris i acordar que seria sotmesa a 
participació ciutadana. El pressupost destinat per a aquesta acció de participació real ha de ser 
un % de les inversions previstes en el pressupost municipal amb un mínim establert en funció del 
pressupost. 

El període per desenvolupar-lo s’inicia en els mesos de febrer o març, i finalitza a final de l’any per 
tal d’incorporar-se en l’aprovació del pressupost. 

 4.1.4.-Obres amb participació 

El desenvolupament de les Obres o Projectes de l’Ajuntament és també una oportunitat per obrir 
la participació ciutadana i del veïnat, a més de suposar una eina de prevenció i disminució de 
les molèsties que aquestes intervencions poden causar, ja que si la ciutadania intervé durant el 
procés i n’és conscient de les fases de desenvolupament de l’obra i el projecte se sent part del 
mateix, disminuint el rebuig i propiciant la seua motivació i difusió de la mateixa. 

 4.1.5.-Audiències Públiques. 

L’Alcaldia ha de donar compte periòdicament a la ciutadania sobre la gestió municipal i sobre 
aquelles decisions i projectes que afecten al poble de manera important. És per això que figures 
com el debat sobre l’Estat del Municipi, amb formats oberts per facilitar l’intercanvi d’informació 
amb el veïnat, associacions i altres forces polítiques són necessaris i convenients. 
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Igualment, realitzar una audiència pública anual on es done compte de la gestió econòmica 
municipal, així com del seguiment dels indicadors de benestar del municipi facilita la comunicació 
Ajuntament-Poble. 

 4.1.6.-Participació i sostenibilitat. 

A més de les eines pròpies de la participació respecte les finances, obres i serveis, etc. Els 
projectes i accions encaminades a la millora de la sostenibilitat del municipi deuen també tindre 
un component participatiu, els plans de mobilitat, el desenvolupament del pacte d’alcaldies per 
l’ús d’una energia sostenible local, les agendes locals 21, plans d’accessibilitat etc, són també 
eines de participació que cal desenvolupar en la gestió municipal de Compromís. 



la Paiporta que ens mereixem

que
 en

s

mere
ixe

m 

60

4.2.-TRANSPARÈNCIA. 

4.2.1.-Els portals de dades obertes. 

L’Open Data (dades obertes) és l’obertura a la ciutadania de les dades públiques de l’Administració. 
Consisteix a posar a disposició pública i lliure les dades que genera l’Administració en formats 
digitals i estandarditzats. 

L’Open Data facilita l’accés a tota aquesta informació, que posa a l’abast de la ciutadania i, a més, 
fomenta la reutilització d’aquestes dades. D’aquesta manera, qualsevol persona o organització 
pot utilitzar les dades obtingudes per a una nova idea que en generi de noves, nou coneixement 
i nous serveis. L’Open data obre un món d’oportunitats a la innovació, al coneixement i ofereix, 
també, noves oportunitats de negoci. 

Les dades que tota la ciutadania hauria de poder conèixer de l’Administració i que haurien de ser 
fàcilment accessibles, s’agrupen en 3 blocs. 

•	 4.2.1.1.-Informació sobre corporació municipal i plantilla.

•	 Retribucions i patrimoni de regidors i regidores.  

•	 Informació clara i comprensible sobre l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, tant  a nivell 
polític com a administratiu (Corporació, plantilla municipal, organització per Departaments, 
estadístiques sobre personal...) 

•	 Informació precisa sobre l’inventari municipal d’immobles (tant propis com llogats), vehicles 
oficials i elements patrimonials de valor històric i/o artístic rellevant. 

•	 Publicació en la pàgina web municipal de forma completa i sempre actualitzada de la Relació 
de Llocs de treball (RPT) de l’Ajuntament sempre d’acord amb la LPD. 
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•	 4.2.1.2.-Transparència en les contractacions d’obres i serveis. 

•	 Es faran públics tots els contractes i convenis existents.  

•	 Es farà públic el llistat de proveïdors i adjudicataris.  

•	 Es publicaran totes les subvencions i ajudes econòmiques concedides per  l’Ajuntament. 

•	 Es faran públics tots els convenis urbanístics i la informació sobre les obres de major 
importància. 

•	 Seguiment i control de l’execució de les obres. 

•	 Obres d’infraestructura geolocalitzades (s’hi inclouen les obres en curs, les projectades, les 
executades i les aprovades pendents d’execució). 

•	 Empreses adjudicatàries de les obres, import, termini d’execució, data d’inici i de finalització 
(expedients d’adjudicació en curs).

•	 Empreses adjudicatàries de les obres, import, termini d’execució, data d’inici i de finalització 
(expedients amb contracte formalitzat). 

•	 Modificacions, reformes, pròrrogues i complementaris dels contractes d’obres.

•	 Dates i terminis de les obres.

•	 Obres d’infraestructura realitzades i/o aprovades pendents d’execució.
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•	 4.2.1.3.-Dades ambientals, socials i ciutadanes. 

•	 Informació sobre la situació mediambiental de Paiporta, amb dades actualitzades 
convenientment. 

•	 Informació sobre consums, per tal que la ciutadania en puga constatar l’eficiència i l’estalvi 
en els subministraments d’energia, aigua, llum, etc. 

•	 Dades sobre el tràfic, amb informació precisa sobre corts de tràfic, ubicació de radars, 
càmeres de tràfic accessibles des de la web. 

•	 4.2.1.4.-Finances Municipals.

•	 Publicació en la pàgina web municipal, de forma clara i comprensible, dels pressupostos des 
de la seua elaboració fins a la seua liquidació així com el deute municipal tant amb bancs 
com amb proveïdors, creditors, administracions a més de l’estat dels comptes municipals. 

•	 Es publicarà tota la informació rellevant sobre els ingressos i despeses del pressupost.  

•	 Publicació en la pàgina web municipal de totes les desviacions entre l’aprovat en el  pressupost 
i l’executat, així com l’explicació a la ciutadania d’aquesta desviació. 

•	 Fixar indicadors que permeten avaluar l’eficàcia i l’eficiència dels recursos emprats, com per 
exemple el superàvit o dèficit, fiscalitat municipal, despesa, inversió, endeutament municipal 
tant bancari com no. 
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