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Gràcies a una gestió eficient l’Ajuntament de 
Paiporta ha reduït el seu deute amb el bancs de 6,7 
milions a 2,7 . Es tracta d’una reducció del 67%!
El resultat d’això, i de pagar als proveïdors en 12 
dies, serà l’execució d’inversions sostenibles per 
valor d’1.000.0000 d’euros,  i tot sense augmentar la 
pressió fiscal sobre els veïns i veïnes de Paiporta.  
      

Estratègia de Desenvolupament 2016 – 2020 (EDUSI) 

Els ajuntaments de Paiporta, Benetússer i Picanya dissenyen 
un pla conjunt de mobilitat i desenvolupament per millorar la 
qualitat de vida del poble.

Amb aquest pla aconseguirem:
• Millorar en mobilitat i en l’espai públic
• Renovar el sistema de drenatge i defensa enfront 

d’inundacions
• Recuperar  la relació  entre les  localitats veïnes potenciant el 

paisatge i el patrimoni.
• Millora de voreres i carrers
• Augment de zones verdes i parcs
• Creació d’un carril bici realment eficaç que ajude a promoure 

l’ús de la bicicleta  i  de rutes saludables
• Promoció de noves polítiques per a la creació d’ocupació i la 

regeneració en barris perifèrics  desafavorits.

A més es tracta d’una estratègia participativa  que ha sigut 
dissenyada amb la col·laboració de la ciutadania mitjançant 
enquestes, presentacions públiques i tallers.

P a i p o r t a  m é s  s o c i a l  i  s o s t e n i b l e
Una nova política municipal per a millorar el  nostre poble

Impostos més justos.
Reducció d’impostos per a les persones que tenen menys

Un desenvolupament urbà sostenible i participatiu.

Reducció del deute i millora de les inversions

 S`aproven una sèrie d’ordenances amb:
• Bonificacions de la taxa de fem per criteris de renda per a persones aturades, famílies nombroses i 

monoparentals, persones jubilades i pensionistes.
• Bonificació del 95% de l’ IBI per a les escoles de música d’ambdues bandes.
• També s’han incorporat bonificacions per aprofitament d’energia solar i totes les qüestiones relacionades 

amb un ús sostenible de les energies. 
En total l’Ajuntament recaptarà 23.000€ menys però moltes persones es voran beneficiades pels impostos i 
taxes progressius. 

Un pla de mobilitat que millora 
la qualitat de vida dels habitants 
de Paiporta
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Si vols consultar el nostre treball, ho pots fer a través de la nostra web: www.compromispaiporta.org
Segueix-nos a Facebook: www.facebook.com/CompromisPerPaiporta

i Twitter: @CompromisPaipor
ENVIA LES TEUES PROPOSTES: compromispaiporta@gmail.com

T’atenem personalment en la nostra seu, Carretera de Benetússer, 5 baix
Horari d’obertura de la seu, de dilluns a dijous de 18 a 20 h.

Promoció de la salut i l’esport

Una aposta per la salut dels habitants del poble.

Mitjançant la promoció de l’activitat esportiva es 
millora la salut i la qualitat de vida de les persones. 
La regidora d’esports i joventut, Zaira Martínez, ha 
engegat diverses mesures perquè els habitants de 
Paiporta ens sentim millor: 
• Subvencions a esportistes menors destacats
• Marxes saludables
• Inversions en les millores de les instal·lacions
• Activitats pel desenvolupament de l’oci 

saludable entre la joventut

Canvi en la Regidoria de Modernització, 
Transparència i Participació Ciutadana

La nostra companya Encarna Signes ha substituït el company 
Joaquín Tàrraga, que va renunciar a la seua acta de regidor el passat 
mes de juny per motius laborals, en ser fitxat com a investigador per 
la Universitat de Cambridge.

Celebrem un gran èxit per als valencians i valencianes.
Les falles són des del dia 28 d’octubre Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat. 

Hem compartit l’alegria d’aquesta gran notícia amb el 
poble de Paiporta i les comissions falleres en un acte en 
l’esplanada de l’ajuntament. 

FELICITATS VALÈNCIA!

Les Falles Patrimoni Immaterial de la Humanitat

COMPROMÍS US DESITJA  BON NADAL I FELIÇ 2017

Que Nadal siga un temps 

per a compartir amb aquells que estimem 

i que el nou any ens porte un món 

més just i solidari.


