
Isabel Martín, 
5 anys al capdavant del 
govern de Paiporta
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A l’interior...

Un curs amb molts reptes al davant

Parlem de les mesures que s’han pres a les escoles per al 
nou curs. Un curs amb moltes mesures de seguretat, amb 
nou professorat de reforç i més pressupost per afrontar la 
crisi sanitària.

Al costat del comerç de proximitat                             

El govern del botànic i l’Ajuntament de Paiporta han posat 
recursos i ajudes a disposició dels autònoms i xicotetes 
empreses des del començament de la crisi.

Durant estos últims cinc anys, Compromís hem en-
capçalat el govern municipal que ha fet possible res-
catar persones i recuperar els drets que s’havien fur-
tat a la ciutadania. Hem retornat la dignitat als centres 
escolars, impregnat de cultura cada racó del nostre 
poble i treballat polítiques igualitàries i integradores.

Amb una gestió efi caç i transparent, amb la que hem 
aconseguit reduir a zero el deute milionari acumulat 
durant els últims anys. Cinc anys d’intens treball per 

fer de Paiporta un poble més habitable i sostenible, 
més just i més democràtic. 

Amb il·lusió hem fet possible un canvi en aquest poble 
convertint Paiporta en un referent de progressisme i 
bona gestió.

Pàgines 2 i 3
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Una alcaldessa que 

5 anys 
transformant 
Paiporta

En 5 anys de govern hem 
acomplit gran part del 
nostre programa electoral
“Estos cinc anys hem transformat Paiporta en un referent 

en polítiques progressistes, socials i en efi càcia i hones-
tedat. Tindre els comptes sanejats i cura de cada cèntim 
que gastem ens ha permés dignifi car les escoles, garantir 
llibres de text gratuïts, fer inversions a tots els barris i tin-
dre un poble més saludable i sostenible. L’esport, la cul-
tura, la joventut, la igualtat, les persones grans i les més 
menudes han sigut grans apostes per a aquest Govern. 

Hem prioritzat el Benestar Social per tal de garantir els 
drets de les persones més vulnerables. 

11,5 MILIONS 0 €

PARTIT POPULAR AMB COMPROMÍS

11,5 Milions

La gestió més responsable 
que ha tingut Paiporta
Amb Isabel Martín s’ha reduït a 0 els 6,9 milions d’euros 
de deute heretats de l’època del PP i aconseguit 
un romanent positiu de 8,7 milions d’euros.

S’han pagat tots els préstecs amb els bancs i s’ha rebaixat el període de 
pagament a proveïdors. S’han pagat les expropiacions necessàries i realit-
zat les inversions que no s’havien fet en legislatures anteriors. 
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#ambValentia

#ambOcupació

#benGestionada

#Transparent

#Igualitària

#Participativa

#senseDesnonaments

#senseBarreres

#Social

#Sostenible

#Cultural

#mésJove

#Esportiva

La gestió més responsable 
que ha tingut Paiporta

• Noves infraestructures

• Ampliació del rocòdrom i boulder

• Nova pista de patinatge de velocitat

• Reforma integral de la nova piscina lúdica d’estiu

• Dignifi cació de les instal·lacions existents

• En marxa el nou pavelló i el centre de dia de Vil·la Amparo

• S’han triplicat les inversions en xarxa d’aigua potable respecte a 
les del Govern anterior del PP. El Govern d’Isabel Martín ha invertit 
932.469 euros.

• S’han millorat i ampliat jocs infantils

• Obres de renovació i reparació del clavegueram municipal, el doble 
que el Govern anterior.

• Millores en la climatització d’escoles, en l’ombratge general, ac-
cessibilitat, els patis dels centres, els menjadors escolars, pintu-
ra, tanques i portes exteriors, il·luminació, lavabos, adequació per 
a la seguretat de les criatures o en alarmes antirobatori

• Augment de plantilla i a la coordinació en la gestió de serveis so-
cials 

• Treballem de manera coordinada amb entitats bancàries i jutjats 
perquè ens envien avisos quan hi haja alguna persona o família en 
risc d’exclusió social

• Paiporta és ara un poble lliure de desnonaments
• Hem impedit que es talle l’aigua i la llum a cap família 
• Programes d’ocupació dirigits a joves menors de 30 anys

• Hem ampliat la programació de cursos de formació i hem realitzat 
programes d’ocupació especialment dirigits als col·lectius en risc 
d’exclusió social

• Més personal 
• Inversions en infraestructures en benefi ci de la qualitat de vida de 

les paiportines i els paiportins

Treball                                           
amb trellat                                       
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Projectes de
futur

> NOU PAVELLÓ ESPORTIU
La Regidoria d’Esports presenta l’avantprojecte del nou 
complex esportiu amb pavelló i pista d’atletisme de 
Paiporta
L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i 
la regidora de Joventut i Esports, Mari-
an Val, han presentat l’avantprojecte del 
nou complex esportiu amb pavelló i pis-
ta d’atletisme de Paiporta als clubs de la 
localitat. La instal·lació ocuparà una par-
cel·la de 15.324,98 metres entre la piscina 
coberta i el camp de futbol El Palleter.
Per a la redacció de l’avantprojecte, la Re-
gidoria d’Esports ha tingut en compte els 
suggeriments dels clubs quant a les ne-

cessitats de la nova instal·lació expres-
sades en diferents reunions celebrades 
al llarg dels últims mesos.
“Ens trobem a l’inici d’un procés que cris-
talitzarà en la construcció de la dotació 
esportiva més important de les últimes 
décades per al nostre poble, que tenia 
una carència quant a instal·lacions per a 
poder practicar esports a cobert”, ha ex-
plicat l’alcaldessa, Isabel Martín. “Paipor-
ta necessitava un pavelló esportiu, era 

una demanda històrica dels clubs i, amb 
treball conjunt i esforç, ho aconsegui-
rem”, ha conclòs la dirigent paiportina.

Nova pista d’atletisme

En la part exterior, el nou complex espor-
tiu de Paiporta comptarà amb una pis-
ta d’atletisme de 300 metres i una gran 
zona verda que, sumada a la que va apa-
rellada al pavelló, arriba fi ns als 11.000 

metres. Aquesta pista d’atletisme té les 
dimensions d’instal·lacions a cobert 
d’entrenament, tot i que estarà a l’exte-
rior, i comptarà amb recta de 100 metres 
i la possibilitat de practicar salt de longi-
tud, salt d’altura i llançaments.
El complex esportiu es completarà amb 
un aparcament amb capacitat per a 110 
vehicles i punts de recàrrega per a motos 
i cotxes elèctrics.
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> CENTRE DE DIA DE VIL·LA AMPARO
Visita prèvia a la redacció del projecte
El govern de Paiporta avança en 
les gestions amb la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives 
per donar-li ús a l’antiga residència 
d’estiu dels Olcina. Els informes 
preliminars apunten a una capaci-
tat d’unes 70 places. L’alcaldessa de 
Paiporta, Isabel Martín, i el regidor 
de Benestar Social, Rafa Gadea,així 
com el d’Urbanisme, Pep Val, han 
realitzat aquest divendres una vi-
sita a Vil·la Amparo acompanyats 
de tècnics municipals i de l’em-
presa adjudicatària de la redacció 
del projecte del futur centre de dia.

L’antiga casa de la família Olcina, 
situada a la carretrera de València i 
ara de propietat municipal, es con-
vertirà en un centre per a les perso-
nes majors, després de les gestions 
realitzades per l’Ajuntament da-
vant la conselleria d’Igualtat i Polí-
tiques Inclusives de la Generalitat 
Valenciana, a més de la dotació 
pressupostària per a cobrir tots els 
tràmits previs a l’inici de les obres. 

L’antiga casa de la família Olcina, 
situada a la carretera de València i 
ara de propietat municipal, es con-
vertirà en un centre per a les perso-
nes majors, després de les gestions 
realitzades per l’Ajuntament da-

vant la conselleria d’Igualtat i Polí-
tiques Inclusives de la Generalitat 
Valenciana, a més de la dotació 
pressupostària per a cobrir tots els 
tràmits previs a l’inici de les obres.
Els tràmits portats a terme a ini-
ciativa del govern, tant en aquesta 
legislatura com en l’anterior, han 
obtingut el suport de tota la cor-
poració municipal en els diferents 
plenaris en què s’han plantejat mo-
difi cacions de crèdit i canvis d’ús 
de la instal·lació.

“El projecte de Vil·la Amparo con-
tinua avançant a bon ritme, i espe-
rem que molt prompte les persones 
majors de Paiporta i les seues fa-
mílies puguen disfrutar d’un equi-
pament necessari, atesa la com-
posició de la piràmide poblacional 
de la localitat, i de l’absència d’un 
centre de dia a la nostra localitat”, 
afi rma l’alcaldessa, Isabel Martín.
La redacció del projecte es porta-
rà a terme en els pròxims mesos 
com a pas previ per a l’adjudicació 
en concurs públic de l’execució de 
l’obra. Tot i que no es pot precisar 
una data concreta per a la posada 
en marxa del centre, els tràmits i 
pasos previs a la construcció s’es-
tan complint i el procés continua 
avançant a bon ritme.
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Ningú no es quedarà enrere per superar 
la crisi de la #Covid19
Per això, la conselleria d’Economia i la regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç dirigeix Beatriz 
Jiménez obriren una línia d’ajudes per a persones autònomes i sòcies de cooperatives

+2.000 empreses i xicotets comerços  
han accedit a les ajudes a empreses i 
autònoms
Han sol·licitat les ajudes tots els comer-
ços i empreses locals que hagueren de 
tancar durant l’estat d’alarma

Per als comerços tancats pel decret d’estat 
d’alarma del 14 de març, les ajudes extraordi-
nàries de la Regidoria d’Economia preveuen 
500 euros per al pagament del lloguer o la hi-
poteca del local, fi ns a 250 per a pagar despe-
ses fi xes com subministraments, telefonia, 

programes informàtics, dominis i hosting, 
150 euros de subvenció en l’Impost de Béns 
Immobles (IBI) i 50 euros per a elements de 
protecció com mascaretes, guants, mampa-
res o desinfecció del local.

Per als comerços i empreses declarats essen-
cials i oberts durant l’estat d’alarma amb una 
disminució del 50% o més del seus ingressos, 
la Regidoria d’Economia assumirà 250 euros 

d’ajuda al lloguer o la hipoteca, contribuirà a 
pagar les despeses fi xes amb fi ns a 125 euros, 
i subvencionarà 75 euros de l’IBI, a més dels 
50 euros per a elements de protecció.

Amb aquesta mesura, el govern de Paiporta 
dóna un suport especial a aquells negocis 
sobre els quals ha impactat amb més inten-
sitat l’aturada de l’activitat econòmica a con-
seqüència del confi nament.

Es tracten dels pa-
quets d’ajudes a 
persones autònomes 
més ambiciosos del 
que s’han posat en 
marxa. Paiporta 
va ser uns dels 
municipis pioners 
en donar ajudes al 
comerç

“
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  Amb el comerç local

La tornada a l’escola amb el comerç local
La Regidoria d’Economia, Ocupació i 
Comerç llança una campanya per a 
promoure el consum en els negocis 
de proximitat. Un total de 15 botigues 
de tot tipus s’han sumat a la inicia-
tiva

La tornada a l’escola té premi si es 
porta a terme al comerç local de Pai-
porta. La Regidoria d’Economia, Ocu-
pació i Comerç ha llançat la campa-
nya ‘Torna a l’Escola amb el comerç 
local’, a la qual s’han adherit un total 
de 15 comerços i botigues de tot ti-
pus. Fins al 30 de setembre, si es re-

alitzen compres en algun d’aquests 
comerços, s’entrarà en el sorteig de 
10 vals de 50 euros.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de 
Paiporta tracta de promocionar el 
consum en els negocis de proximitat 
que, en paraules de la regidora d’Eco-
nomia, Beatriz Jiménez, “són una 
peça fonamental per al nostre poble, 
tant des del punt de vista econòmic, 
en la creació d’ocupació i també a ni-
vell social i de vertebració”.

Entre els comerços adherits a la 

campanya n’hi ha tot allò relacionat 
amb la tornada a l’escola de xiquetes, 
xiquets i joves. Així, es troben des de 
papereries a llibreries, passant per 
òptiques, botigues de roba i calcer, 
clíniques dentals o negocis de ven-
da d’electrodomèstics. L’objectiu de 
la campanya coordinada pel Servei 
Municipal d’Ocupació, Formació i 
Comerç és incentivar la compra als 
negocis de barri i prestar-los una 
ajuda per a que puguen competir 
amb les grans superfícies, que tenen 
al seu abast molts més recursos per 
a promocionar-se.

La Regidoria d’Economia de Paiporta va posar en marxa un 
programa de transformació digital per a negocis locals
L´Ajuntament ajuda a les empreses del 
poble a adaptar-se a la nova realitat 
després del coronavirus. Una formació 
gratuïta i online a partir. Els comerços, 
PIMEs, treballadores i treballadors au-
tònoms de Paiporta podran disfrutar 
d’una formació gratuïta sobre transfor-
mació digital oferida per la Regidoria 
d’Economia, Ocupació i Comerç. La ins-
cripció està oberta a tots els comerços 
i negocis paiportins i es pot formalitzar 
online al web paiporta.es/transforma-
ciodgital. El curs començarà el pròxim 
12 de maig.

Amb aquesta acció, l’Ajuntament vol 
ajudar als comerços locals a adaptar-se 
a la nova realitat posterior a la pandè-
mia del coronavirus Covid-19, moment 

en què s’ha vist que és més necessari 
que mai tindre una presència a inter-
net que complemente la botiga o el ne-
goci físic.

“La declaració d’estat d’alarma i el 
posterior confi nament ens han mostrat 
una nova realitat que potser ha vingut 
per a quedar-se, i hem detectat la ne-
cessitat dels comerços locals d’adap-
tar-se a noves formes de venda que, 
des de la Regidoria d’Economia, tenim 
la intenció a satisfer”, ha explicat la re-
gidora de l’àrea, Beatriz Jiménez.

“Els negocis locals –ha continuat 
Jiménez- són fonamentals per a la vida 
social i econòmica de Paiporta, i són 
la nostra prioritat”. Des de la Regido-

ria d’Economia s’ha estat “en contacte 
continu amb les empreses i autònoms 
del poble, que ens han demanat aquest 
tipus d’accions per a adaptar-se als 
nous temps”, ha continuat Jiménez.

De fet, el consistori ha iniciat la cam-
panya informativa i de promoció ‘Ara 
i sempre, comerç local’, amb una guia 
de comerços oberts, directrius sobre 
mesures de seguretat amb les diferents 
fases de desconfi nament, ajudes espe-
cífi ques de fi ns a 900 euros per a comer-
ços i autònoms en coordinació amb la 
regidoria d’Hisenda i, ara, aquest curs, 
que anirà seguit d’altres accions de su-
port a la seua activitat en uns mesos 
que es preveuen difícils.

Comerços, bars i restaurants 
de Paiporta s’adapten a la nova 
normalitat
L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Mar-
tín, i la regidora d’Economia, Ocupa-
ció i Comerç, Beatriz Jiménez, realit-
zaren una visita a alguns d’aquests 
comerços i bars per conéixer de pri-
mera mà la seua situació després del 
confi nament i com s’estan adaptant 
a la realitat que imposen les autori-
tats sanitàries. L’obertura es va portar 
a terme de manera escalonada, i els 
empresaris, empresàries, autònoms i 
autònomes estan realitzant un enor-
me esforç per a complir estrictament 
amb totes les mesures.
L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Mar-
tín, ha assenyalat que “els comerços 
i negocis locals, que són una part es-
sencial de la vida econòmica i social 
de Paiporta, estan conscienciats en el 

seu paper d’ajuda a la contenció dels 
contagis, i s’estan esforçant per com-
plir i fer complir les mesures de segu-
retat, i per això els mostrem el nostre 
agraïment”.

La regidora d’Economia, Beatriz 
Jiménez, ha afegit que “precisament 
per eixe paper fonamental que tenen 
en la creació d’ocupació i riquesa per 
al nostre poble, hem aprovat la con-
cesió de 350.000 euros per a ajudes, 
que podran destinar a pagar el lloguer 
o la hipoteca dels locals, despeses fi -
xes, IBI i elements de protecció”.

Amb aquesta línia d’ajudes de l’Ajun-
tament de Paiporta, que són comple-
mentàries a les que es puguen perce-

bre d’altres administracions com la 
Generalitat Valenciana o el govern 
central, empresaris, empresàries, au-
tònoms i autònomes arribaren a per-
cebre 950 euros en funció dels parà-
metres que dicten les pròpies bases.
La regidoria d’Hisenda també ha 
aprovat mesures d’alleujament fi s-
cal per a comerços i negocis locals. 
Així, per a tot el 2020 es bonifi carà 
la taxa de fem per a aquests negocis, 
el que els suposarà un estalvi global 
de més de 47.300 euros, amb casos 
particulars en què es pot arribar als 
433,41 euros. També es bonifi carà la 
taxa d’ocupació de via pública per a 
terrasses des de la declaració de l’es-
tat d’alarma, a meitat de març, fi ns a 
fi nals d’any.
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 Economia, Ocupació i Comerç
Paiporta incorpora sis efectius del programa 
d’ocupació per a treballadors agrícoles
L’Ajuntament de Paiporta ha in-
corporat aquest estiu a sis tre-
balladors del programa d’ocu-
pació per al sector agrícola, que 
s’han dedicarat a la conservació 
i desbrossament del barranc, 

els horts urbans municipals i 
els camins agrícoles de la loca-
litat durant els mesos d’estiu.

Aquest programa permet a treba-
lladores i treballadors del camp 

tindre treball en èpoques en què, 
pels ritmes propis del camp, resul-
ta complicat trobar-ne al seu sec-
tor. La inversió total en aquest pro-
grama ascendeix a 28.203,25 euros.

Paiporta ofereix cursos gratuïts d’operador 
de carretons elevadors, monitor de menjador i 
manipulació d’aliments
La formació va dirigida a la millo-
ra de l’ocupabilitat de persones en 
situació de desocupació. 

El Servei Municipal d’Ocupació, 
Formació i Comerç de Paiporta 
ofereix les pròximes setmanes 
tres cursos per a millorar l’ocupa-
bilitat de les persones en situació 
d’atur. Es tracta de formació per 
a obtindre el carnet d’operador o 
operadora de carretons elevadors, 
el de manipulador o manipuladora 

d’aliments, i monitor o monitora de 
menjador. Les inscripcions es po-
den formalitzar al web paiporta.es/
cursos a partir del 9 de setembre.
Els cursos es portaran a terme se-
guint totes les normatives i pro-
tocols de seguretat per a evitar 
contagis de coronavirus Covid-19. 
De fet, en el cas del de monitor 
de menjador i manipulació d’ali-
ments es realitzarà online, mentre 
que el d’operador o operadora de 
carretons elevadors combinarà 

la formació presencial i en línia.
Es pot sol·licitar més informació 
en el Servei Municipal d’Ocupació, 
Formació i Comerç, al carrer Santa 
Anna 35, i en el telèfon 963972474. 
Aquesta és la primera edició dels 
cursos de formació després de 
l’estat d’alarma, però no serà l’úl-
tima. Abans de que acabe el any, 
la regidoria d’Economia, Ocupació 
i Comerç oferità una nova edició 
dels cursos actuals, a més de no-
ves titulacions.

El mercat ambulant de Paiporta reobri a la 
ubicació provisional del carrer Jaume I
Paiporta ha reobert aquest dilluns 
el mercat de venda ambulant a la 
nova ubicació del carrer Jaume I, 
triada per oferir l’espai necessari 
per a mantindre el distanciament 
físic dictaminat per les autoritats 
sanitàries per a aquest tipus d’ins-
tal·lacions. Pràcticament el 100% 
de venedores i venedors habituals 
han muntat les seues parades i la 
ciutadania de Paiporta ha respost 
amb una gran afl uència de públic, 
tot i que l’aforament ha estat limi-
tat i controlat.

La ubicació al carrer Jaume I és 
provisional i es mantindrà men-
tres continuen vigents les ordres 
sanitàries de mantindre la distàn-
cia entre parades. Una vegada s’al-
cen les restriccions quant a aquest 
aspecte i a l’aforament, es tornarà 
a la ubicació tradicional, en l’en-
torn de la plaça Cervantes, junt al 
mercat fi xe.
Isabel Martín, i la regidora d’Eco-
nomia, Ocupació i Comerç, Beatriz 
Jiménez, han visitat el mercat. “El 
mercat és un punt molt important 

en el comerç local i hem treballat 
per obrir-lo amb totes les garanti-
es i a una ubicació que permetera 
complir amb la normativa”, ha afe-
git la regidora d’Economia, que ha 
subratllat com “en línies generals, 
tant les venedores i venedors com 
la clientela s’ha mostrat satisfe-
ta amb la solució provisional”, ha 
conclòs Jiménez.
A setembre s’ha realitzat una re-
adaptació de l’unicació per a per-
metre l’entrada de l’alumnat a 
l’institut Andreu Alfaro.

Ens adherim a programes per al 
foment de la contractació
La crisi sanitària hi ha destruït llocs de treball al mateix temps que ha generat noves necessitats que cobrir. Per a no 
deixar a ningú enrere, l’Ajuntament de Paiporta col·labora amb Conselleria d’Economia per donar feina a qui l’ha perdut 
per la pandèmia i per donar resposta des de diferents serveis com ara desinfecció, neteja, atenció a les instal·lacions i 
als afectats per la crisi. Per això, es participa en els programes de contractació: 

Emcord: per a persones desocupades de més de 30 anys

Avalem Joves: per al foment de l’ocupació entre menors de 30 anys

Ecovid 2020: per a la contractació de persones desocupades a conseqüència de la conjuntura 
derivada per la COVID-19
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L’Agència de Col·locació té com a fi nalitat la intermediació en 
el mercat de treball per a ajudar els treballadors i treballadores 
en la cerca d’una ocupació adequada a les seves característi-
ques i, facilitar a les empreses la contractació del personal més 
apropiat a les seves necessitats.

Adreça: C/ Santa núm. 35 baix. 46200 –Paiporta 
(València)
Tel.: 963972474

Agència de Col·locació 

Article d’opinió
Beatriz Jiménez

Els últims mesos, a més de tristos i 
durs, han estat una prova de resiliència 
i reinvenció, a tots els nivells i en tots 
els àmbits. Ciutadania i administraci-
ons hem hagut d’adaptar-nos a les no-
ves realitats en dies o, inclús, en hores. 
Amb la difi cultat afegida que té enfron-
tar-se a situacions sense precedents.

La covid-19 ha provocat una crisi sani-
tària que ens ha paralitzat i que ens ha 
fet prendre consciència d’allò que real-
ment importa. A més de la salut, durant 
els últims mesos, moltes persones han 
patit les conseqüències de la paralitza-
ció d’una part del sistema productiu i 
del tancament dels comerços. Ara, ins-
tal·lats a la nova realitat, amb la certesa 
que només col·laborant tirarem enda-
vant, ens queda treballar, i crear noves 
formes per continuar endavant.

Des de la regidoria d’Economia, Ocu-
pació i Comerç de l’Ajuntament de 
Paiporta, treballàrem des del primer 
dia per donar informació, assessorar i 
transmetre les noves resolucions a les 
persones de Paiporta, centrant-nos en 
les necessitats imminents, i fent de 
pont entre Labora i la ciutadania. Però, 
a més, des del principi de la crisi, de-
cidírem traçar estratègies per antici-
par-nos al següent moment, la nova 
normalitat que havia d’arribar i en la 
qual moltes persones, haurien perdut la 
feina, o tancat els seus negocis. Fórem 
el primer poble de la nostra comarca en 
traure ajudes pel xicotet i mitjà comerç, 
buscant la fórmula perquè foren com-
patibles amb la resta de subvencions 
destinades a autònoms, parlant amb 
les persones que havien hagut de tan-
car el seu comerç, per detectar necessi-
tats i trobar solucions.
Buscàrem el fi nançament necessari, i 
amb tot l’expedient complet, aquesta 
setmana ja s’han realitzat les barema-
cions per publicar el resultat i comen-
çar a pagar-les ràpidament.

Destinar una part important dels re-

cursos al comerç fou la primera decisió 
de moltes més. Entre elles, donar re-
llevància a l’Agència de Col·locació, on 
posem en contacte a les empreses que 
necessiten treballadors i treballado-
res, amb les persones de Paiporta que 
busquen feina, i els resultats han estat 
molt bons, 11 persones foren contrac-
tades durant l’Estat d’Alarma, gràcies a 
aquest servei.

Respecte d’una de els vessants més im-
portants de la nostra tasca, la formació, 
decidirem preparar-nos per a minimit-
zar l’impacte d’una nova crisi, així, a 
partir d’aquest mes, encetem una sèrie 
de cursos on line, per continuar oferint 
formació i titulacions a les persones 
usuàries en qualsevol situació.

I per descomptat, hem participat en 
tots els programes d’Ocupació que 
s’han impulsat des de la Conselleria 
d’Economia per donar una resposta 
efectiva i ràpida a les persones que han 
tingut una situació complicada, per-
què, com hem defensat sempre des de 
Compromís, els governs responsables 
no deixen a ningú enrere, i treballen 
per donar suport a qui més ho neces-
sita. 30 milions d’euros ha destinat el 
Govern Valencià al programa EcoCo-
vid. Eixos diners es repartiran entre els 
ajuntaments per contractar a persones 
que han perdut la feina durant la crisi 
sanitària i la feina d’eixes persones ens 
ajudarà a complir amb les exigències 
de neteja, desinfecció i atenció a la ciu-
tadania, que la nova normalitat exigeix. 
No ha estat l’únic esforç que s’ha fet 
des del govern autonòmic i que des de 
l’Ajuntament de Paiporta hem recolzat: 
també s’ha adaptat el programa Ava-
lem Joves, que té com a objectiu donar 
feina a persones de menys de 30 anys. 
De moment s’han invertit més de 8 
milions, encara que la previsió és aug-
mentar el pressupost fi ns als 14 milions 
d’euros.

I encara haurem de fer més i estar més 
al costat dels i les nostres autònomes, i 
previndre situacions i adaptar-nos més 
ràpidament. Però de moment, hem en-
cetat un camí difícil, i ho hem fet amb 
valentia i responsabilitat. I, evident-
ment, res d’això haguera estat possible 
sense un equip de treballadores i treba-
lladores, que no han deixat de complir 
amb la seua obligació, ni en els mo-
ments més durs. Gràcies a totes i tots i 
sí, això també passarà.

El comerç local 
i l’ocupació, 
prioritats a la 
crisi

La conselleria d’#Economia va posar 
en marxa una ajuda de 150€ per a 
persones afectades per un Expedient 
de Regulació Temporal de l’Ocupació 
(ERTO) a #Covid19
Les ajudes es concedeixen d’ofi ci.

Amb els #GovernsAmbCompromís��
sempre són #LesPersonesPrimer�

Els primers sis mesos 

de l’any 22 persones han 

trobat feina gràcies a la 

Agència de Col·locació
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  Una educació pública per a totes

La Regidoria de Benestar Social de 
Paiporta entrega beques-menjador 
per a 500 xiquetes i xiquets
L’Ajuntament de Paiporta ha assu-
mit les beques-menjador per a 500 
xiquets i xiquetes de 360 famílies 
de la localitat durant els quatre me-
sos en què ha quedat suspesa l’ac-
tivitat presencial dels centres edu-
catius del poble, de març a juny.
Aquest programa, impulsat per la 
Regidoria de Benestar Social,  en-
capçalada per Rafa Gadea (Com-
promís) completa el pla de la Con-
selleria d’Educació, que cobria 
aquelles criatures becades al 100%. 
La Regidoria de Benestar Social, en 
coordinació amb els centres edu-
catius, ha ampliat aquestes ajudes 

als becats i becades amb menys del 
100%, per un valor global de més de 
72.000, i ha atorgat entre 45 i 85 eu-
ros mensuals per cada criatura, en 
funció del percentatge de beca-men-
jador concedida amb anterioritat.
L’àrea de Benestar Social ja va as-
sumir en un primer moment les 
beques-menjador de la part corres-
ponent dels mesos de  març i abril, 
i després ho va fer amb els de maig 
i juny, amb un nou sistema de tar-
getes-moneder que han permés 
fer compres a Consum i Charter. 
L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Mar-
tín, afi rma que “les persones en situa-

ció de vulnerabilitat són les que estan 
rebent el major impacte de la crisi, i 
per al govern de Paiporta són la màxi-
ma prioritat des del primer moment”. 
La dirigent paiportina ha agraït el 
treball de l’àrea de Benestar Social i 
del seu responsable, Rafa Gadea, per 
a “establir nous mètodes d’ajuda més 
àgils i efi cients”. Per a Martín, Ben-
estar Social “ha sigut una part fona-
mental de la resposta de l’Ajuntament 
a l’alerta sanitària i ho ha de seguir 
sent en el futur”.

Conselleria d’Educació 
augmenta en 16,65 docents 
més i 126.069 euros la inversió 
per al nou curs a Paiporta
Les mesures de la Conselleria d’Edu-
cació, Cultura i Esport, encapçalada 
per Vicent Marzà, cara al nou curs 
2020-2021 garanteixen la tornada se-
gura a les aules. Pel que fa a Paiporta, 
l’augment d’inversió en personal a les 
escoles i instituts del municipi, aug-
mentarà en 16,65 mestres i professors 
més per poder reduir ràtios i prestar 

una atenció més personalitzada a les 
aules.
S’augmenta també la inversió en des-
peses dels centres educatius de Pai-
porta en 78.766 euros per què els cen-
tres del municipi puguen adaptar-se 
a les noves situacions que es donaran 
amb motiu de la pandèmia (mobili-
ari, material de protecció, xicotetes 

obres…).
D’altra banda i per tal d’intensifi car 
l’activitat educativa, cultural i espor-
tiva de l’alumnat valencià durant el 
curs vinent escolar, s’ha destinat una 
inversió de 9 milions d’euros als mu-
nicipis per a la realització d’activitats 
extraescolars que, a Paiporta, serà 
com a mínim de 47.307 euros.
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Marzà anuncia que 4.374 nous 
professors reforçaran el sistema 
educatiu
Comencem un curs escolar amb 
unes aules segures que són fruit 
de l’acord de Conselleria d’Educa-
ció i el consens amb tota la comu-
nitat educativa. Des del 31 de juliol 
comptem amb el Pla de Prevenció 
i Protecció per al curs 2020-2021 
que determina detalladament les 
mesures de seguretat que s’apli-
caran a les escoles valencianes i 
que es pot consultar a la web de 
la Generalitat, tot i que poden ser 
modifi cades a mesura que evolu-
cione la pandèmia. Això, sumat a 
la forta inversió per contractació 
de docents i mesures anticovid, 
col·loquen al País Valencià en lí-
der a la lluita contra el coronavi-
rus a les escoles i instituts.

La Conselleria d’Educació es plan-
teja que el aquest curs acadèmic 
es desenvolupe amb la màxima 
presencialitat però amb totes les 
mesures de seguretat possibles, 
per la qual cosa ha destinat 207 

milions d’euros extres per a dotar 
als centres educatius de tots els 
recursos i professorat necessa-
ris. El gruix d’aquest fons especi-
al s’ha destinat a la contractació 
de 4.374 professors per a l’escola 
pública i concertada com a res-
posta a la nova organització que 
precisen els centres. A més, s’han 
destinat 33 milions a la compra de 
dispositius mòbils i digitalització 
de l’educació.
En aquesta línia, Vicent Marzà, 
Conseller d’Educació, assenyala 
que ‘com a mínim, cada centre 
educatiu tindrà un docent més’ 
i que ‘en cada cas s’han atès les 
necessitats de creació de grups 
d’alumnes per assegurar les pau-
tes sanitàries de distanciament i 
de grups de convivència segons 
etapes educatives’. Durant el curs 
vinent en total hi haurà més de 
76.000 mestres i professors. 

També el personal no docent, com 

ara els monitors i monitores de 
menjador, augmentaran de cara 
al nou curs. Més de 3.000 perso-
nes seran contractades de forma 
extraordinària aquest curs per 
garantir la distància de seguretat 
i l’atenció dels grups de convivèn-
cia estable dels més menuts.

Aquest pot ser un dels cursos més 
complicats que hem viscut, i per 
això la Conselleria aposta per una 
potent inversió pública en matè-
ria educativa i així poder enca-
rar-lo amb totes les garanties de 
qualitat i seguretat que les xique-
tes i xiquets valencians mereixen, 
amb més personal docent i no 
docent, més inversió pública als 
centres, ràtios més baixes i totes 
les mesures de seguretat i higie-
ne garantides per una tornada a 
les aules segura i amb la màxima 
presencialitat possible.

Paiporta reforça la neteja i 
desinfecció dels centres educatius 
per al començament del nou curs 
escolar
L’empresa pública ESPAI ha rea-
litzat els treballs de neteja i des-
infecció dels centres educatius 
de Paiporta per a garantir un inici 
escolar segur enfront de la Co-
vid-19.

Aquests treballs vénen marcats 
per la necessitat d’un augment de 
la higiene en els espais comuns, 
especialment, en els centres edu-
catius. Per aquest motiu, l’Ajun-
tament ha dut a terme un impor-
tant increment pressupostari, la 
qual cosa permetrà la contracta-
ció de 18 persones i l’ampliació de 
les jornades laborals reduïdes per 

a reforçar la plantilla de neteja de 
ESPAI.

L’Ajuntament garantirà amb 
aquest increment les necessitats 
de neteja marcades per les auto-
ritats sanitàries durant tot el curs 
escolar, responent així a les peti-
cions expressades pels centres 
educatius de la localitat amb l’ob-
jectiu de reduir el risc de contagi 
de la Covid-19.

El regidor d’Urbanisme, Medi Am-
bient i Sostenibilitat, Pep Val, ha 
afegit que “L’Ajuntament està fent 
un gran esforç en la neteja i man-

teniment dels espais públics en 
tota la població des de l’inici de 
la pandèmia, s’ha reforçat el ser-
vei de neteja viària i, a més, hem 
posat en marxa un servei extraor-
dinari de vesprades amb el camió 
cisterna. Especialment anem a 
actuar en els centres educatius 
per a mantindre un servei de ne-
teja permanent en tots els centres 
educatius d’infantil i primària pú-
blics en tot l’horari lectiu a més 
de la neteja ordinària. Durant les  
pròximes setmanes l’empresa 
pública ESPAI contractarà a tot el 
personal necessari”.
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 Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat

Paiporta inicia un pla de millora 
d’accessibilitat amb actuacions a 20 
punts de la localitat
Les obres també inclouen repara-
ció d’escocells i voreres, i es per-
llongaran durant 3 mesos, amb una 
inversió de 34.215,98 euros

L’Ajuntament de Paiporta ha inici-
at les obres d’un nou pla de millora 
de l’accessibilitat per a la mobilitat 
a peu, que també inclou repara-
cions d’escocells i enfonsaments 
a trams de voreres. En total, hi ha 
actuacions previstes a 20 punts re-
partits per tota la localitat, amb un 
termini d’execució de tres mesos i 
una inversió de 34.215,98 euros (IVA 
inclòs).

El gruix de les actuacions se cen-
tra en la millora d’accessibilitat de 
voreres de 16 carrers i trams de car-
rers del poble, amb nous guals per a 
vianants i millora dels actuals.

Aquestes actuacions es portaran 
a terme a l’entorn del CEIP Rosa 
Serrano, el carrer Doctor Fleming 
amb José López Trigo i carrer Va-
lència, i aquest amb Regino Mas; 
carrer Nou d’Octubre amb Indústria 
i Florida, Independència amb Lluís 
Vives, Sant Joaquim amb l’església 
de Sant Ramon, Mestre Serrano, 

Porvenir, Penyagolosa amb Peran-
xisa, Catarroja amb Mestre Serrano 
i plaça Soliera.

A aquestes 16 actuacions se suma 
la reparació de l’enfonsament a la 
vorera del carrer Arts Gràfi ques, al 
polígon industrial de l’Alqueria de 
Mina, el canvi de 12 escocells buits 
i malmesos per les arrels de les 
plantes plantades anteriorment als 
carrers José Capuz i Sant Joan de 
Ribera, i altra reparació, en aquest 
cas, a la vorera del passatge del 
Motor de Sant Francesc.

Paiporta reforça la neteja i desinfecció 
d’espais públics front al Covid-19 amb 
214.000 euros més
L’augment permetrà contractar 18 
persones o ampliar les mitges jor-
nades de la plantilla actual per a 
atendre les peticions dels centres 
educatius

El ple ordinari de Paiporta celebrat 
aquest dijous ha aprovat per unani-
mitat el reforç de la neteja i desin-
fecció d’espais públics front al Co-
vid-19 amb 214.000 euros més. La 
modifi cació de crèdit ha sigut inici-
ativa de la Regidoria d’Urbanisme, 
Medi Ambient i Sostenibilitat i per-

metrà la contractació de 18 perso-
nes o l’ampliació de les mitges jor-
nades de la plantilla actual que es 
troba en aquesta situació, el que su-
posa un increment de la dotació de 
més del 23%. Els diners eixiran de 
diferents partides municipals i ar-
ribaran a l’empresa pública ESPAI, 
encarregada de la neteja i mante-
niment de jardins, parcs i edifi cis 
públics. Amb aquest increment de 
la inversió en neteja i desinfecció 
es podrà atendre especialment les 
peticions expressades pels cen-

tres educatius de la localitat, que 
afronten a partir de setembre el 
nou curs amb més necessitats de 
neteja, marcades per les autoritats 
sanitàries amb l’objectiu de reduir 
el risc de contagi de coronavirus 
Covid-19. Amb aquest objectiu, 
però també amb la fi nalitat d’incre-
mentar la neteja i la desinfecció de 
la resta de parcs, jardins i tots els 
d’edifi cis públics, s’ha portat enda-
vant aquest important increment 
pressupostari per a ESPAI.

El nou sistema de recollida de trastos i 
mobles de Paiporta triplica la capacitat 
dels mitjans municipals
Des de la seua entrada en vigor a 
fi nals de juny, ESPAI ha arreplegat 
80.500 quilos de residus, és a dir, 
1.789 al dia

La posada en marxa del nou siste-
ma de recollida de trastos i mobles 
de Paiporta per dies i àrees concre-
tes ha permés triplicar la capacitat 
dels mitjans municipals. De fet, 
des de la seua entrada en vigor, el 
passat 29 de juny, s’han arreplegat 
80.500 quilos de trastos en 45 jor-
nades, és a dir, 1.789 quilos al dia, 

pels 668,7 quilos al dia que perme-
tia el sistema anterior. Les xifres 
proven que el nou sistema funcio-
na gràcies a la col·laboració de la 
ciutadania que, en línies generals, 
respecta les normes establertes 
per a fer més efi cient la recollida 
d’aquest tipus de residus.

El nou sistema impulsat per l’Ajun-
tament estableix dies i zones con-
cretes per a la retirada ordenada de 
trastos i mobles. Així, es va realit-
zar a fi nals de juny una campanya 

informativa per a donar a conéixer 
la nova mecànica, en què es dividia 
el poble en dos meitats a partir del 
barranc de Xiva: A la zona Sud, la 
recollida s’establia els dilluns i di-
mecres, mentre que a la zona Nord, 
el camió passa dimarts i divendres.

En tots els casos, s’ha de donar avís 
previ a l’empresa pública ESPAI en 
el telèfon 961950185 i dipositar els 
trastos i mobles al costat dels con-
tenidors i fora de les voreres, per a 
no impedir la circulació a peu.
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Article d’opinió
Antoni Torreño Mateu
Professor de secundària 
i ex-regidor d’Educació de Paiporta

Davant de les grans crisis que ta-
llen el singlot, n’hi ha qui amaga el 
cap com un estruç, qui es plany i 
s’encega de llàgrimes i laments i, 
fi nalment, qui agafa com sempre 
ha fet el timó, per moltes banda-
des i sotsobres tempestuoses que 
amenacen de trencar-se la quilla 
en bocins i busca i es reinventa 
per trobar solucions.

Parle de COVID19, parle de l’escola, 
parle de mestres i professorat, de 
famílies, del suport institucional 
pressupostari i organitzatiu de la 
Conselleria d’Educació i de tants 
agents com ha consensuat els 
últims mesos perquè no ens ofe-
guem en aquest cataclisme pan-
dèmic silenciós, en mig del des-
concert i les pors dels més menuts 
o dels adolescents. Vicent Marzà 
n’és el cap visible potser (com s’ha 
valorat en aquest Infocompromís) 
però, sobretot, en primera línia, hi 
ha les comunitats de cada escola i 
cada institut arreu del País Valen-
cià. A Paiporta, en són més d’una 
desena de centres si comptem tot 
l’arc educatiu que acompanya les 
nostres criatures des de la tendra 
infància al llarg del seu creixe-
ment.

Sabem de sobres que el seu crei-
xement és del cos, però també 
intel·lectual i emocional; que no 
podem permetre que cap baula 
de la cadena es trenque, perquè 
els nostres fi lls han de comple-
tar la seua educació sans, feliços 
i amb una maduresa per a acarar 
la vida i el futur pel seu compte. Si 
com a societat hem valorat, i molt, 
l’esforç que han fet els sanitaris 
en els primers mesos duríssims 
d’expansió de la malaltia, ara no 
ens podem oblidar de la immensa 

implicació del món educatiu, que 
tractarà per tots els mitjans que 
les fi lles i fi lls de cada casa cres-
quen no només sans, sinó també 
alegres, responsables, respectuo-
sos, equilibrats, decidits, compro-
mesos, solidaris... I això a pesar 
de la distància obligada entre pu-
pitre i pupitre; a pesar de no poder 
mostrar el dibuix dels somriures 
parapetats com estem tots darrere 
d’una màscara higiènica.

Serà dura aquesta escola. ¿Com 
avançarem renunciant a compar-
tir els llibres, a deixar la goma i el 
sacas a la companya, a treballar 
en equip en cercle, a abraçar-nos, 
a espentar-nos, a jugar en el pati? 
¿Com cantarem sense boca a l’ai-
re? ¿Com aprendrem a riure tan 
sols amb els ulls? ¿Com accepta-
rem la malaltia i com ens reorga-
nitzarem si hi caiem a pesar de les 
distàncies? Només de pensar en 
les difi cultats d’aquesta escola en 
pandèmia, d’aquesta anormalitat 
disfressada de “nova normalitat”, 
ja em sua el bigot per davall de la 
màscara, un poc més si és possi-
ble!
Entre tots però, podrem amb tot. 
Mestres i professors estem aga-
fats al timó amb força en mig de la 
tempesta. Cruixeix el vaixell. Però 
som decidits, creiem en el futur i 
ens estimem el vaixell. 

Qui sap si, com en totes les crisis, 
també d’aquesta n’eixim reforçats. 
Qui sap si les aules de vint alum-
nes arriben ara per a quedar-se. 
Qui sap si l’aposta valenciana per 
uns pressupostos educatius dig-
nes es fan norma i no excepció 
arreu de l’estat. Tal vegada l’ànsia 
de recuperar espais per a compar-
tir transforma defi nitivament les 
inèrcies educatives més tradici-
onals. Potser la digitalització tan 
necessària ara (internet i tots els 
ginys informàtics educatius) arri-
barà a totes les famílies de mane-
ra igualitària, com un recurs més 
a qui tothom accedirà per dret, 
igual com a l’alimentació saluda-
ble o l’habitatge i el treball dignes. 
Qui sap, potser, quan ens llevem la 
mascareta defi nitivament...

L’educació, al 
timó

Article d’opinió
Rafael Gadea

Els mitjans de comunicació i la premsa 
professional i científi ca han analitzat els 
dràstics efectes econòmics, socials,  psico-
lògics, etc. que la pandèmia de coronavirus 
i la manera d’abordar-la mitjançant el con-
fi nament de la població, han tingut sobre 
la societat i les persones que la  composen.

Un dels observatoris privilegiats per al co-
neixement i tractament d’aquests efectes 
han sigut els ajuntaments, una de les en-
titats més pròximes a la ciutadania i, per 
tant, amb major capacitat, a priori, per a de-
tectar les necessitats de les persones i les 
difi cultats en les quals es veuen implicades.

A l’Ajuntament de Paiporta, des del Consell 
Municipal de Salut estem fent un exercici 
d’anàlisi i avaluació de les esmentades ne-
cessitats i difi cultats, la qual cosa ens ha per-
més aconseguir unes primeres conclusions.

La primera és que una crisi sanitària que obli-
ga a mesures tan dràstiques com el confi na-
ment de la població, introdueix nombroses 
difi cultats per al funcionament dels serveis 
habituals i obliga a reformular la mane-
ra de continuar oferint-los a la població en 
les noves condicions, al mateix temps que 
fa emergir noves necessitats derivades de 
la situació de crisi. Per a “arribar a les per-
sones” les diferents entitats operants en 
el municipi, no sols l’ajuntament, han des-
plegat tot un ventall d’accions tant de tipus 
presencial, com fent ús de les tecnologies de 
la comunicació. Hi ha hagut que atendre les 
persones malaltes, però també a les depen-
dents, a les persones majors i als menors, 
a les persones sense sostre i a les famílies 
sense recursos econòmics i necessitades 
de prestacions. Les difi cultats s’han multi-
plicat a l’una que ho han fet les necessitats.

Un segon aspecte a destacar és el que l’estat de 
confi nament ha repercutit de forma especial-
ment greu en alguns col·lectius: les famílies 
econòmicament vulnerables, les persones 
dependents i les persones majors en particu-
lar aquelles que viuen soles. Els ajuntaments 
han hagut de gestionar un fort increment de 
sol·licituds de prestacions econòmiques que 
han esgotat el pressupost ordinari i que ha 
obligat a  recórrer a  fons extraordinaris del 
govern central i del Consell i han fi nançat.

Les persones dependents han sigut ateses 
per les professionals dels serveis socials de 
l’ajuntament i les empreses que gestionen 
l’ajuda a la dependència, amb la supervisió 
dels serveis socials en molts casos. Progra-
mes com el d’envelliment actiu en el qual es 
realitzaven diferents activitats grupals han 
pogut continuar durant el confi nament, de 
manera individualitzada i online. Les perso-
nes majors han continuat estant ateses en les 
seues necessitats de contacte i de manteni-
ment de les activitats físiques i psicològiques.

Un aspecte clau de l’acció ha estat el de la 
coordinació dels recursos disponibles. A 
l’Ajuntament, des d’un primer moment es va 
constituir el Centre de Coordinació Coperati-
va Local  (CECOPAL) encarregat de la gestió 
dels serveis municipals i la coordinació dels 
avisos i altres mesures de protecció de la po-
blació. El govern municipal i els seus mem-
bres han estat els encarregats de la promoció 
de les actuacions i de la  seua  coordinació.

En una situació de crisi com la de la pandè-
mia de la Covid-19 els recursos de les admi-
nistracions públiques s’han mostrat insu-
fi cients per a atendre les necessitats de les 
persones necessitades d’ajuda o suport. Al-
gunes  ONGs  han jugat un paper clau i amb 
elles les persones voluntàries. El dilema que 
s’ha plantejat és com fer que la societat ci-
vil puga participar d’una manera ordenada i 
efi caç. Si existeix un voluntariat organitzat i 
format, enquadrat en les diferents organitza-
cions socials, el seu desplegament en els mo-
ments de crisis serà molt més fàcil i operatiu.

En una situació de confi nament, la infor-
mació i la comunicació són essencials. 
L’experiència ha revelat almenys dos pro-
blemes importants: un, la disponibilitat 
d’informació necessària; l’altre, o manca als 
mitjans de comunicació, això és la “bretxa 
digital”. El confi nament ha posat de mani-
fest la importància de l’accés de tota la po-
blació a les tecnologies de la informació.

Finalment, els ajuntaments han mantingut 
en funcionament els serveis essencials, han 
realitzat multitud d’accions extraordinàri-
es que no és possible detallar en l’espai d’un 
article. També han hagut de prendre decisi-
ons difícils relacionades, per exemple, amb 
el tancament o l’obertura d’espais públics i 
activitats grupals. En defi nitiva, com deia en 
un article recent J.K Galbraith referint-se a la 
situació de la pandèmia als EUA, “solidaritat, 
organització, determinació. Aquestes són les 
nostres paraules ara”. Això és el que crec que, 
amb major o millor encert, hem fet des dels 
ajuntaments. Això és el que hem de millorar 
en el futur.

El paper dels 
ajuntaments en la 
crisi sanitària
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Rafael Gadea és regidor de Benestar 
Social, Sanitat i Salut Pública, per 
Compromís a Paiporta. Amb estudis 
de medicina i titulació d’infermeria, 
la seua trajectoria profesional s’ha 
mogut entre l’exercici de la profes-
sió en hospitals públics, el treball a 
la Conselleria de Sanitat, l’activisme 
social en el moviment ecologista, 
el sindicalisme entorn a la salut la-
boral, i la investigació i la formació 
l’Institut Sindical de Treball Ambi-
ent i Salut. Com que actualment està  
jubilat, Rafa no disposa d’un salari 
com a regidor, la qual cosa no impe-
deix que la seua dedicació al servei 
públic de la ciutadania de Paiporta 
siga total, tal i com ha demostrat, es-
pecialment, en un any tan complicat.

Cóm és l’estat actual de Paiporta da-
vant la pandèmia?

A Paiporta hem tingut, des del co-
mençament de la pandèmia, una 
sort relativa. Hem mantingut una in-
cidència de casos en la mitjana de la 
comarca i molt per baix de poblaci-
ons com Torrent i Picanya, sobre tot 
en els primers mesos. I encara que 
en els primers mesos no disposaven 
de dades sobre casos confi rmats, la 
Conselleria comença a donar aques-
tes xifres en juliol, si sabíem que que 
la incidència era baixa perquè en 
contacte diari amb el coordinador 
del centre de salut sabíem el nombre 
de casos sospitosos i no eren molts.

Quina ha sigut la prioritat de l’àrea des 
que va començar la crisi sanitària?

Com que la meua responsabilitat 
abarca l’àrea de salut, però també 
el del benestar social (serveis soci-

als) ha sigut doble. Per una banda 
col·laborar i estar pendent de les ne-
cessitats del centre de salut, ja que 
era en aquest centre i els seus pro-
fessionals sobre els que requeia la 
responsabilitat de la protecció de la 
salut. Per una altra donant resposta 
a les necessitats socials que habi-
tualment enfrontem en situacions 
normals, però ara amb les difi cultats 
afegides del confi nament, com ara 
les situacions d’emergència soci-
al (ajudes d’alimentació, habitatge, 
etc) i a les noves sobrevingudes pel 
confi nament com l’increment fi ns a 
triplicar-se de les situacions d’emer-
gència social, el manteniment en les 
noves condicions del programa d’en-
velliment actiu, mantenint el con-
tacte permanent amb les persones 
majors que ho necessitaven o fent-
nos càrrec de les ajudes de menjador 
dels alumnes que en eixos moments 
no podien assistir al centre educatiu, 
entre altres.

Com s’ha treballat per no deixar ningú 
enrere?

Dedicant moltes hores al treball. Les 
treballadores de l’àrea de benestar 
social, en els moments del confi na-
ment han treballat des de casa dedi-
cant moltes més hores dels que els 
corresponia per poder continuar en 
aquestes difícils condicions pres-
tant el seu servei a la ciutadania. 
S’han triplicat les ajudes d’emergèn-
cia; s’han coordinat innumerables 
actuacions amb el centre de salut, 
protecció civil i les organitzacions 
del tercer sector com ara Creu Roja 
i Càritas; s’ha mantingut contacte 
telefònic permanent a les persones 
majors i dependents que ho necessi-
taven; s’ha atés a les persones sense 
sostre; etc. El treball que han fet en 
aquest període s’ha de reconéixer 
com a exemplar. 

Quines mesures extra s’han desenvo-
lupat?

Atendre a les noves necessitats deri-
vades del confi nament. El menjar 
a casa dels alumnes amb beca de 
menjador parcial, mantindre el con-
tacte al menys telefònicament amb 
les persones majors, s’han fet mi-
lers de cridades telefòniques. Hi ha 
que ressaltar que en aquestes dues 
tasques han segut possibles per la 
col·laboració d’altres treballadors i 
treballadores de l’ajuntament. Una 
mesura molt important ha sigut la 
subvenció extra concedida a Creu 
Roja i Càritas, per a que pugueren fer 
front a les ajudes bàsiques d’alimen-
tació i productes de neteja per als 
seus usuaris, que també s´han mul-
tiplicat en aquest període. La crisis 
sanitària ha provocat una crisis so-
cial, a la que ha hagut que fer front 
igualment.

Pandèmia a banda, quins són els prò-
xims reptes per a l’àrea?

En primer lloc estar preparats per fer 
front a l’increment de la emergència 
social en forma d’ajudes a les neces-
sitats bàsiques de cada vegada més 
famílies i al previsible increment de 
les difi cultats per a pagar les hipo-
teques i lloguers de vivenda. També 
s’ha incrementat el patiment psico-
lògic derivat de difi cultats econò-
miques, però també de l’aïllament i 
manca de contacte social i per tant 
les necessitats d’atenció psicològica 
a moltes persones. Un altre repte és 
la millora de la coordinació, la crisi 
sanitària, la situació confi nament ha 
posat de manifest que són moltes les 
actuacions que ha de posar en mar-
xa un ajuntament i que totes han de 
estar coordinades per a aconseguir 
la màxima efi càcia possible.

Rafael 
Gadea
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Benestar Social, Sanitat i Salut Pública
Paiporta pren al iniciativa per a facilitar la gestió de 
l’Ingrés Mínim Vital
La Regidoria de Benestar Social, Sa-
nitat i Salut Pública de l’Ajuntament 
de Paiporta va organitzar una ses-
sió informativa amb diferents esta-
ments implicats en l’atenció de sol·lici-
tuds del nou Ingrés Mínim Vital (IMV).
L’assessora jurídica del servei es va reunir 
amb personal tècnic de l’àrea de Benes-
tar Social, d’Atenció Ciutadana, d’Ocupa-
ció i Comerç i de representants del tercer 

sector (Creu Roja i Caritas) per a infor-
mar-los sobre les característiques de la 
nova prestació i la forma de demanar-la. 
També va estar present en la trobada el 
regidor de Benestar Social, Rafa Gadea.
“Les administracions i les entitats que 
atenen a les persones vulnerables hem 
d’estar preparades i preparats per a donar 
resposta a l’emergència social que es deri-
va de la situació actual, i l’IMV és una fer-

ramenta fonamental”, ha explicat Gadea, 
que ha afegit que “l’Ajuntament de Paipor-
ta ho té tot a punt per a oferir a la ciutada-
nia informació precisa sobre la via per a 
demanar-lo i les característiques d’aquest 
nou dret adquirit”, que ja existia a la Co-
munitat Valenciana amb nom de Renda 
Bàsica d’Inclusió. El nou IMV complemeta 
aquesta mesura.

El ple de Paiporta aprova 460.000 euros 
extraordinaris per a ajudes socials
Els diners arriben a l’àrea de Benestar So-
cial des de les de Cultura i Educació, i ma-
joritàriament des del fons de cooperació 
extraordinari de la Diputació de València

El ple ordinari de maig de Paipor-
ta, va aprovar la proposta del govern 
i per unanimitat de tots els grups po-
lítics modifi cacions de crèdit per va-
lor de 459.367 euros per a destinar-los 
a  ajudes  socials. Els diners arriben a 
l’àrea de Benestar  Social  procedents 
de les de Cultura i Educació, i també 
del fons de cooperació extraordinari 
habilitat per la Diputació de València. 
El govern de Paiporta ha deixat la 
porta oberta a modifi cacions futures 
en funció de les necessitats deriva-
des de l’alerta sanitària pel coronavi-
rus Covid-19. Aquestes mesures ex-
traordinàries tenen com a objectiu 
atendre l’emergència  social  derivada 
de la situació econòmica actual i la 
que es preveu en els pròxims mesos.
Dels 459.367 euros, 363.323 provenen del 

fons de cooperació extraordinari habili-
tat per la Diputació de València. D’aques-
ta quantitat, 272.323 tindran com a des-
tinació ajudes dels diferents programes 
de l’àrea de Benestar  Social, principal-
ment renda municipal i pagament de 
lloguers i subministraments bàsics per 
a famílies en situació de vulnerabilitat.
Altres 46.000 euros del fons es destinaran 
a les entitats del tercer sector que actu-
en a Paiporta, és a dir Creu Roja i Caritas. 
A més dels diners del fons de coopera-
ció de la Diputació, també es destinaran 
76.000 euros de l’àrea de Cultura, en con-
cret, de la partida de Festes, que varen 
quedar  suspeses setmanes enrere, i de 
les subvencions d’agrupacions festeres 
com els Moros i Cristians (20.000 eu-
ros) i els Festers del Gos (2.000 euros). 
Per últim, també es destinaran a  aju-
des  socials  20.000 euros procedents 
de la Regidoria d’Educació, en con-
cret, de la partida de reparació i man-
teniment d’edifi cis i altres conceptes.
Modifi cació sense precedents

La transferència de quasi 460.000 eu-
ros des de diferents partides a Benes-
tar  Social  no té precedents en la his-
tòria recent de Paiporta, i evidencia la 
sensibilitat del govern local per a fer 
front a les conseqüències de l’alerta sa-
nitària i l’aturada de l’activitat económi-
ca es confi a en començar a recuperar.
“Des del primer dia prevéiem que les 
necessitats de Benestar  Social  anaven 
a ser grans, i la realitat ens ho ha con-
fi rmat”, explica l’alcaldessa, Isabel Mar-
tín, que afegeix que “el compromís del 
govern amb les persones en situació de 
vulnerabilitat és ferm i destinarem tots 
els recursos necessaris a ajudar-les”.
El regidor de Benestar  Social, Rafa Ga-
dea, desvetla com “ja s’han destinat 
més de 360.000 euros a  ajudes  des que 
es va declarar l’alerta sanitària”. Gadea 
ha avançat que “el personal de l’àrea es 
manté atent per a detectar les necessi-
tats de la ciutadania i reaccionar per a 
dotar dels recursos necessaris les parti-
des d’ajudes a l’emergència social”.

El Consell de Salut de Paiporta avalua les 
actuacions relacionades amb la pandèmia
El grup promotor del Consell de Salut 
de Paiporta, format per personal tèc-
nic municipal, Centre de Salut i enti-
tats del món associatiu com Creu Roja, 
Caritas o InterAMPA, s’ha reunit per a 
avaluar les actuacions relacionades 
amb la pandèmia del coronavirus Co-
vid-19 i iniciar l’elaboració d’un informe 
que refl exe les principals conclusions 
una vegada ha passat el moment més 
crítics des del punt de vista sanitari.
La trobada ha estat presidida pel regidor 
de Benestar Social, Sanitat i Salut, Rafa 
Gadea. Entre les conclusions prèvies, 
el Grup Promotor Consell de Salut ha 
constatat com el confi nament derivat 
de la fase de contenció de la pandèmia 

ha provocat nombroses difi cultats per 
a mantindre els serveis habituals, i ha 
tret a la llum noves necessitats que han 
hagut d’atendre’s en condicions difícils.

També s’ha posat de manifest que un am-
pli voluntariat disposat a col·laborar o al 
qual es pot formar amb rapidesa és molt 
important per a fer front a les necessitats 
d’una situació tan excepcional. En el fu-
tur, s’ha conclòs al Consell de Salut, serà 
fonamental la participació de Creu Roja, 
Caritas i Protecció Civil, entre d’altres.
D’altra banda, l’accés a internet i l’ús de 
les tecnologies de la informació i la co-
municació s’ha revelat com fonamental 
per a que la ciutadania reba la informació 

pertinent a cada moment, i també com a 
mitjans d’acompanyament i suport. En 
aquest sentit, s’ha d’avançar en el tanca-
ment de la bretxa digital intergeneracio-
nal com un objectiu prioritari per al futur.
A més, les noves tecnologies també 
poden servir per a altra de les con-
clusions, que es refereix a la neces-
sitat de transformar l’atenció sanità-
ria i avançar cap a un model menys 
presencial, on els mitjans telemà-
tics tinguen un protagonisme major.
Per últim, el Consell de Salut també ha 
arribat a la conclusió que la societat ci-
vil organitzada pot jugar un paper fona-
mental en la gestió exitosa de possibles 
estats d’emergència futurs.
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Marian Val és la nostra regidora d’Es-
ports i Joventut. Ha nascut i crescut 
a Paiporta i és Enginyera Tècnica 
Forestal de formació. El seu treball 
sempre ha estat vinculat als jóvens: 
ja va compatibilitzar els estudis uni-
versitaris amb  treballs  en animació 
i educació no formal. Campaments, 
viatges, esport a l’aire lliure... el seu 
treball amb grups de xiquets i joves 
ha marcat la seua trajectòria labo-
ral. També ha treballat a Noruega, 
en projectes de cooperació a l’Àfri-
ca Central i és mare d’un adolescent.
Als 13 anys  va iniciar la  militàn-
cia  política i l’activisme en associ-
acions estudiantils i vinculada al 
Bloc. Dona, d’esquerres i feminista. 
“No és només una  ideologia, és una 
manera de viure. Treballem per la 
igualtat real, de gènere i de classe. I 
estic convençuda  de què  per acon-
seguir-ho, més que fer soroll, hem 
de treballar de valent dia a dia”.

Arribares a la regidoria en juliol de 
2019 i pocs mesos després et trobes 
amb la pandèmia global. Com ha sigut 
el teu treball des que arribares a l’Ajun-
tament?

Només arribar comencem a treballar 
per tal de millorar l’oferta de projec-
tes esportius i millorar el seguiment 
i la qualitat de les activitats  oferi-
des. El nostre objectiu era, i continua 
sent-ho, fer que Paiporta tinga una 
oferta esportiva i d’oci  el més com-
pleta possible. I això ho hem de fer, no 
només des de l’Ajuntament, sinó tre-
ballant braç a braç amb totes les en-
titats esportives i clubs del poble, 
responent entre tots a les necessi-

tats i inquietuds de la ciutadania.
Amb la declaració de l’estat d’alar-
ma es suspen tota l’activitat presen-
cial però no volem deixar de costat 
a tota la població i les primeres set-
manes treballem per adaptar els pro-
grames a la nova situació. Ens hem 
de quedar a casa però és important 
que  mantinguem  el cos i el cap ac-
tius. De manera quasi immediata po-
sem en marxa el programa “Mou-te a 
casa”, un programa de vídeos diaris 
per acompanyar als usuaris i usuàri-
es dels programes esportius a conti-
nuar amb la seua activitat des de casa: 
activitats per a adults i per a xiquetes 
i xiquets, activitats d’alta intensitat i 
activitats de relaxació i meditació...
A més de l’adaptació dels progra-
mes esportius a la  situació actual, 
des de l’Àrea hem hagut de conti-
nuar treballant per adaptar la pro-
gramació de la resta de l’any, hem 
hagut de treballar plantejant-nos 
sempre diferents escenaris en fun-
ció de l’evolució de la situació.
Hem hagut d’adaptar l’ús de les ins-
tal·lacions esportives, els tipus d’ac-
tivitat, els protocols d’actuació...

Paiporta ha sigut el poble més inno-
vador amb la seua Agenda Jove Edició 
Pandèmia. Com va sorgir?

En la mateixa línia d’intentar  man-
tenir  els hàbits saludables en-
cara que fora des de casa per tal 
d’aguantar de la millor manera pos-
sible  el confi nament va  aparéi-
xer l’Agenda Jove Edició Quarantena.
Amb la declaració de l’estat d’alarma 
els joves es troben que no tenen clas-
ses, que no tenen activitats esporti-
ves, que no poden quedar amb els 
seus amics i mentre els adults inten-
tem adaptar-nos (classe on-line, tele-
treballs... ) a ells se’ls deixa en un se-
gon pla. Des de l’Àrea de Joventut ens 
plantejàrem adaptar les propostes i 

activitats que teníem preparades per 
a l’Agenda Jove de primavera i oferir-
la igualment però de manera virtual i 
a través de les xarxes socials. Tallers 
de dibuix, recomanacions de jocs en 
línia i material audiovisual, tallers 
de ball, reunions  on-line  dels grups 
estables per a o perdre el contacte, 
seguiment per part dels monitors...

Passat l’estat d’alarma, la posada en 
marxa de la piscina d’estiu i el Campus 
d’Estiu han sigut els majors reptes.
Després d’haver quedat en un se-
gon  pla  durant el confi nament 
no  podíem  permetre que els joves 
no tingueren una oferta d’activi-
tats per a gaudir de l’estiu. Si  podí-
em  complir  les mesures sanitàries 
marcades garantir la seguretat dels 
participants, era la nostra obligació 
dur endavant l’activitat. No tenia 
sentit que els adults poguérem pen-
sar  a  viatjar o en quedar amb els 
amics per anar a sopar a un bon 
restaurant i els joves no tingue-
ren cap alternativa d’oci saludable.
El plantejament va ser el mateix amb 
la piscina d’estiu, si podíem mante-
nir les mesures i convertir la piscina 
en un espai de gaudi segur, havíem 
de fer l’esforç i oferir la possibilitat a 
les famílies paiportines d’utilitzar-la.

Acabat l’estiu, com continua la nova 
normalitat?

Estem acabant de preparar ja el pro-
grama d’activitats per a la tardor. 
Estem adaptant totes les activitats 
a la nova normalitat i als protocols 
marcats per les autoritats sanitàri-
es. La prioritat és continuar oferint 
un programa d’activitats de qualitat 
recuperant el màxim de presenci-
alitat  possible  i mantenint la segu-
retat.  A mitjan setembre  anuncia-
rem  el programa d’activitats i les 
instruccions per a poder participar.

Marian
Val
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Joventut i Esports

Un Campus d’Estiu en dos torns
El Campus d’Estiu va complir amb 
totes les exigències de seguretat 
per a previndre contagis del corona-
virus Covid-19. L’entrada als matins 
escalonada per a evitar aglomera-
cions de persones. Les xiquetes i 
xiquets dividits en grups d’unes 10 
persones, tal com marquen les au-
toritats sanitàries per a les activi-
tats grupals en aquest moment de 
la desescalada.

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Mar-
tín, ha assenyalat que “des de la Re-
gidoria de Joventut i Esports s’ha 
volgut oferir una alternativa que 
supose un respir per a les xiquetes i 
xiquets, els i les joves del poble, que 
han passat un confi nament molt 
dur aquests últims mesos”. Martín 
ha afegit que “es complirà estricta-
ment la normativa de seguretat en 

matèria sanitària”.
La regidora de Joventut i Esports, 
Marian Val, per la seua banda, ha 
assenyalat que l’àrea ha fet “l’esforç 
necessari per oferir una activitat 
esportiva i d’oci enfocada a la gent 
més jove, amb seguretat i que vol 
donar resposta a les necessitats de 
conciliació de les famílies paipor-
tines”.

AVIVA i la Regidoria de Jo-
ventut i Esports reparteixen 
mascaretes a associacions 
de joves i Campus d’Estiu

L’Agència de Promoció del Valen-
cià AVIVA Paiporta i la Regidoria de 
Joventut i Esports han col·laborat 

en el repartiment, els últims dies, 
de mascaretes per a associacions 
locals de joves i persones parti-
cipants al Campus d’Estiu, que se 
celebra al poliesportiu des de prin-
cipis de juliol. Les mascaretes són 
d’ús obligatori en tot moment des 
d’aquest 18 de juliol i s’han convertit 
en elements de protecció fonamen-
tals en la fase actual de la desesca-
lada. La intenció de l’Ajuntament és 
fomentar el seu ús en totes les fran-
ges d’edat.

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel 
Martín, i la regidora de Joventut i 
Esports, Marian Val, varen assistir 
al primer repartiment de mascare-
tes entre els i les participants en el 
Campus d’Estiu, en què han partici-
pat vora un centenar de joves entre 
8 i 16 anys.

El departament de Joventut de Paiporta es 
reuneix amb les associacions juvenils després 
del confi nament per a defi nir reptes de futur
L’Ajuntament vol conéixer com els ha 
afectat la Covid-19 i quines necessitats 
els han sorgit per a seguir amb les seues 
activitats

El departament de Joventut de l’Ajun-
tament de Paiporta ha convocat aques-
ta setmana a les entitats i col·lectius 
juvenils del municipi per analitzar de 
forma col·lectiva com ha afectat la cri-
sis sanitària generada per la Covid-19 al 
col·lectiu jove i al treball de la joventut 
organitzada. Segons expliquen des del 
departament, conèixer com els ha afec-
tat aquesta situació i quines necessitats 
han sorgit és el primer pas per defi nir els 
reptes que des de l’àrea cal anar assolint 
en esta nova realitat.

La paralització de l’activitat juvenil or-
ganitzada ha afectat al fi nançament 
d’algunes entitats. En aquest sentit, Jo-

ventut planteja revisar el pressupost de 
l’àrea i analitzar les possibilitats de tre-
ballar en la línia de la cogestió d’activi-
tats.

Altre fet que afecta tant a l’activitat de 
les associacions juvenils com a les acti-
vitats pròpies de l’àrea de Joventut és la 
incertesa sobre les possibilitats per por-
tar endavant intervencions a la tornada 
de l’estiu i quines seran les restriccions 
al respecte. En aquest sentit, destaca es-
pecialment la preocupació sobre la dis-
ponibilitat d’espais prou amples com per 
poder mantindre la distància de segure-
tat entre les persones participants.

Altres propostes que vénen de la mà de 
les associacions juvenils són accions 
formatives en ofi màtica i noves tecnolo-
gies, un servei d’informació i orientació 
acadèmica, apropar la política als i les 

joves i organitzar espais de debat i parti-
cipació juvenil, o dissenyar i desenvolu-
par intervencions de promoció d’hàbits 
saludables i mediació en espais d’oci 
amb les persones joves que van partici-
par en el curs de formació ‘Mediació en 
espais d’oci. Xarxa d’agents de salut’.

Algunes d’estes propostes coincideixen 
amb projectes amb els que el departa-
ment de Joventut ja està treballant i 
que la visió juvenil enriqueix de forma 
considerable. En altres casos es tracta 
d’aportacions molt interessants que par-
teixen de les mateixes necessitats juve-
nils. En qualsevol cas, les reunions amb 
les associacions juvenils són un espai 
de participació juvenil des del qual ana-
litzar la realitat de les persones joves i 
detectar necessitats concretes, cosa que 
és fonamental per millorar les polítiques 
de joventut municipals.

La piscina municipal coberta de Paiporta 
aposta per una reobertura segura
La piscina s’ha adaptat a la nova reali-
tat marcada per les mesures de segu-
retat per a evitar la propagació del co-
ronavirus, i ha posat a disposició de la 
clientela dispensadors de gel hidroal-
cohòlic, ha retolat totes les dependèn-
cies amb les mesures de seguretat bà-
siques, ha senyalitzat el sòl per a que 
es puguen mantindre les distàncies de 
seguretat i, sobretot, ha intensifi cat la 
neteja de totes les sales i vestidors.
A més, es compliran estrictament les 

limitacions d’aforaments i de grups 
per a practicar esport, tant en l’aigua 
com en les sales de musculació i de 
diferents pràctiques esportives que 
ofereix.

Per a la regidora de Joventut i Esports, 
Marian Val, “s’està fent un gran treball 
conjunt entre el Servei Municipal d’Es-
ports i la gerència de la pscina coberta 
per a garantir que l’experiència de la 
clientela siga completa i segura, per a 

que es puga disfrutar de fer esport sen-
se perill per a la salut,”.

La prioritat del govern de Paiporta, se-
gons ha explicat Val, “ha sigut des del 
primer moment garantir la seguretat, 
però també oferir un servei complet i 
de qualitat a la ciutadania que paga la 
quota i que espera el màxim d’activi-
tats i comoditats que es poden oferir 
en aquesta nova situació”, com serà el 
cas a partir de la reobertura, el dia 14.
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Combatem l’Emergència Climàtica i 
generem ocupació de qualitat

Un decret llei de mesures per a accelerar la implan-
tació d’instal·lacions per a l’aprofi tament de les 
energies renovables, una norma proposada per les 
conselleries d’Agricultura, Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i Transició Ecològica, d’Eco-
nomia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Tre-
ball juntament amb la d’Obres Públiques, Política 
Territorial i Mobilitat.

L’objectiu del text normatiu és “agilitar, harmonitzar i 
simplifi car” la tramitació d’aquests projectes d’ener-
gies renovables “amb la vista posada en les aspiraci-
ons de tindre a l’abast 6.000 MW de producció foto-
voltaica i 4.000 MW d’eòlica”.

El nou decret elimina duplicitats en els tràmits i di-
buixa un mapa perquè qualsevol promotor d’una 
planta puga conéixer les ubicacions idònies des del 
punt de vista territorial i mediambiental.

Altres iniciatives que preveu el decret són l’obligato-
rietat d’instal·lar mòduls fotovoltaics en les cobertes 
dels edifi cis nous o que hagen canviat d’ús de més de 
1.000 metres de superfície tant públics com privats i 
la posada en marxa d’una fi nestreta única.

#EmergènciaClimàtica
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Paiporta bonifi ca fi ns al 95% 
d’impostos i taxes per la instal·lació 
d’energia solar fotovoltaica
Isabel Martín: “Incentivar l’ús 
d’energies renovables com una de 
les ferramentes més efectives per 
a lluitar contra el canvi climàtic”.

La Regidoria d’Hisenda de l’Ajunta-
ment de Paiporta ha impulsat can-
vis en diferents ordenances per a 
incentivar la instal·lació de dispo-
sitius d’energia solar fotovoltaica 
que suposaran un estalvi impor-
tant per a particulars i empreses. 
Segons explica la dirigent paipor-
tina, “un dels eixos centrals del 
govern de Paiporta és l’impuls de 
polítiques que afavorisquen alter-
natives respectuoses amb el medi 
ambient.

El regidor d’Urbanisme, Medi Am-
bient i Sostenibilitat, Pep Val, ha re-
cordat que “dos terços de les emis-

sions de gasos d’efecte hivernacle 
tenen el seu origen en la generació 
d’energia, per això és tan important 
donar suport des de l’Ajuntament a 
iniciatives encaminades a la soste-
nibilitat”.

La proposta de la Regidoria d’Hi-
senda se substanciaran en un 95% 
de bonifi cació en la taxa de llicèn-
cies urbanístiques, i també en l’Im-
post de Construcció, Instal·lacions i 
Obres (ICIO) en aquelles actuacions 
que impliquen la instal·lació de sis-
temes d’energia solar fotovoltaica, 
geotèrmica o aerotèrmica. Aques-
tes bonifi cacions no existien ante-
riorment.

També hi haurà un canvi en l’orde-
nança de l’Impost de Béns Immo-
bles (IBI). En concret, en la reducció 
del 50% de l’impost per a particu-

lars i un 25% per a empreses, ara 
s’inclouen també les instal·laci-
ons geotèrmiques i aerotèrmiques, 
quan abans sols incloïa les d’apro-
fi tament tèrmic. Aquesta reducció 
serà aplicable durant 3 anys des de 
la instal·lació dels sistemes d’ener-
gia neta. L’estalvi total de l’IBI grà-
cies a aquesta rebaixa no podrà 
superar el 50% del cost total de la 
instal·lació.

També hi ha millores en rebaixes 
i bonifi cacions de l’Impost d’Acti-
vitats Econòmiques (IAE) per a in-
centivar la instal·lació d’energies 
renovables a les empreses del po-
ble. Així, quan abans es bonifi cava 
un 25% per a empreses amb aquest 
tipus d’energies, ara passa al 50% 
de la quota, amb un límit de 3 anys 
i sense lucre.

L’Ajuntament elaborarà un inven-
tari d’emissions de gasos d’efec-
te hivernacle i, abans de 2030, les 
reduirà un 40%, s’abastirà com a 
mínim en un 27% de renovables i 
reduirà el consum energètic en el 
mateix percentatge. El treball per 
la conscienciació ciutadana serà 
fonamental

El ple de Paiporta va aprovar el Pla 
d’Acció pel Clima i l’Energia Sos-
tenible (PACES), un document que 
compromet al consistori a una sè-
rie d’objectius concrets en la reduc-
ció d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle, l’aposta per les energi-
es renovables i la lluita contra el 
canvi climàtic, tant en la seua ac-
tivitat com a institució, com amb la 
difusió de bones pràctiques entre la 
ciutadania de la localitat.

El document, impulsat per la Dipu-

tació de València dins del marc de 
les directirius de la Unió Europea, 
deriva de l’adhesió al Pacte d’Alcal-
dies pel Clima i l’Energia a l’abril de 
2016 i compromet al consistori a 
realitzar un inventari d’emissions 
derivades de l’activitat de l’Ajunta-
ment, i a reduir-les en un 40% abans 
de 2030. A més, l’activitat munici-
pal s’haurà d’abastir de renovables 
al menys en un 27% abans d’aques-
ta data i, en el mateix percentatge, 
un 27%, s’haurà de reduir el consum 
energètic en 10 anys. 
Tot i això, el PACEs també con-
templa la realització d’avaluaci-
ons cada 2 anys per a informar de 
l’evolució de les iniciatives munici-
pals. En total, el pla contempla 56 
accions concretes fruit de l’estudi 
realitzat sobre el consum energètic 
de l’activitat de l’Ajuntament que 
s’aniran desplegant en els pròxims 
anys fi ns a arribar als objectius al 

2030.

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel 
Martín, ha explicat que “el compro-
mís del govern de Paiporta amb la 
lluita contra el canvi climàtic és to-
tal i absolut, i intentarem anar més 
enllà dels objectius mínims, perquè 
és l’única eixida que ens queda: Re-
vertir la crisi climàtica amb acci-
ons decidides i valentes des de les 
administracions”.

El regidor d’Urbanisme, Medi Am-
bient i Sostenibilitat, Pep Val, ha 
afegit que “seran fonamentals les 
campanyes de conscienciació, ja 
que l’Ajuntament suposa sols entre 
el 2% i el 3% del consum total del 
municipi i, per tant, és indispensa-
ble que la ciutadania ens acompa-
nye i seguisca el nostre exemple de 
treball per un planeta més habita-
ble”.

Paiporta, ciutat contra el canvi climàtic

Paiporta renova la fl ota de cotxes 
de Policia Local amb tres nous 
vehicles elèctrics
Una aposta per la reducció d’emissions de gasos d’efec-
te hivernacle, les energies renovables i la lluita contra 
el canvi climàtic

La Policia Local de Paiporta ha renovat recentment la 
seua fl ota de cotxes patrulla amb l’adquisició de tres 
nous vehicles elèctrics. Més concretament, es tracta 
de dos de motor híbrid gasolina-elèctric i un completa-
ment elèctric, en modalitat de renting.

Amb l’aposta per aquest tipus de vehicles, respectuo-
sos amb el medi ambient i molt menys contaminants 
que els anteriors, es redueixen considerablement les 
emissions CO? i es continua amb la senda encetada pel 
consistori amb l’aprovació, al passat ple de juliol, del Pla 
d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES).

Paiporta aprova el Pla d’Acció pel 
Clima i l’Energia Sostenible (PACES)

#EmergènciaClimàtica
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 Hisenda

Compromís per Paiporta rebutja l’acord del govern central i la FEMP 
per fer-se amb els estalvis dels ajuntaments
L’ajuntament de Paiporta comp-
ta amb 8’7 milions de romanent de 
tressoreria i el grup Compromís exi-
geix poder fer ús d’ells per poder 
fer front a la crisi del coronavirus.

Compromís per Paiporta ha presentat 
una moció, per a debatre al pròxim ple-
nari municipal de setembre, de rebuig 
a l’acord signat entre el Govern espa-
nyol i la FEMP per transferir el superà-
vit municipal (de 8,7 milions d’euros a 
Paiporta), a l’Estat espanyol. La moció 
insta al congrés dels diputats i al Go-
vern de l’estat a legislar per tal de ga-
rantir la sufi ciència fi nancera i auto-

nomia pressupostària dels municipis.

L’acord signat el passat 4 d’agost, i al 
que només el Partit socialista va donar 
suport, estableix que els ajuntaments 
podran optar a un fons de vora 5.000 mi-
lions d’euros sempre que transferisquen 
els seus romanents de tresoreria al Go-
vern central, diners que l’estat retornarà 
als ajuntaments en  15  anys a partir de 
2022 en proporció a les quantitats entre-
gades.

Des del grup municipal Compromís, es 
critica que aquest acord torna a vulnerar 
l’economia local dels municipis. Segons 

el portaveu local, Pep Val “la llei d’esta-
bilitat pressupostària de 2012, coneguda 
com a Llei Montoro, i les limitacions de 
la regla de despesa han suposat un greu 
perjudici per als ajuntaments”.

Isabel  Martín, Alcaldessa de Paiporta, 
assenyala que l’acord per confi scar als 
ajuntaments el superàvit i romanents 
per part del Govern Central i la FEMP és 
“una mena de xantatge perquè els muni-
cipis cedim els nostres diners, que tant 
de treball ens ha costat estalviar, amb el 
consegüent risc de mancar de liquiditat 
i no poder garantir els serveis que els 
nostres veïns i veïnes necessiten”. 

Paiporta suspén les festes locals i destinarà el 
pressupost a ajudes socials
La decisió compta amb el vistiplau de 
tota la corporació i de les principals as-
sociacions que participen en les festes

L’Ajuntament de Paiporta ha acordat 
cancel·lar defi nitivament les seues fes-
tes, que se celebren tradicionalment del 
10 al 16 d’agost, dia de Sant Roc, per a 
preservar la salut i la seguretat de la ciu-
tadania davant la crisi sanitària del co-
ronavirus Covid-19. El pressupost previst 
es destinarà a ajudes socials per a les 
persones en situació de vulnerabilitat.

La decisió s’ha pres aquest dijous en una 
reunió presidida per l’alcaldessa, Isabel 
Martín, en la qual han participat els por-
taveus dels grups de la corporació i el 
regidor de festes, i després de diverses 
reunions telemàtiques entre àrees muni-
cipals, personal tècnic, així com de tro-
bades amb les associacions implicades 
en la celebració de la festa. Així doncs, la 
cancel•lació compta amb el suport unà-
nime de totes les persones i entitats im-
plicades en la seua realització.
L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, 
ha afi rmat que “en les circumstàncies 

actuals i amb la previsió que hi ha per 
als pròxims mesos, no es pot garantir 
la celebració segura de les festes”, i ha 
qualifi cat la decisió de “dura i difícil, però 
necessària”. Martín ha agraït la com-
prensió i la col•laboració de tota la cor-
poració: “Aquest assumpte va més enllà 
dels colors polítics, totes i tots hem posat 
per davant allò més important, que és la 
salut de les paiportines i paiportins”, i ha 
refermat la posició del govern de “desti-
nar tots els esforços que facen falta per a 
ajudar a les persones més afectades per 
la crisi”.

Paiporta aprova mesures fi scals sense 
precedents per a fer front a la crisi pel Covid-19 en 
el primer ple telemàtic de la història
Les bonifi cacions i ajornaments en taxes 
i impostos per a empreses i particulars 
ixen endavant en una sessió que també 
aprova una declaració institucional pel 
municipalisme front a la pandèmia

La corporació municipal de Paiporta es 
va reunir aquest dijous en la primera 
sessió plenària telemàtica de la història. 
El ple es va desenvolupar d’aquesta ma-
nera com a mesura de prevenció de con-
tagis pel coronavirus Covid-19. En el ple 
es varen aprovar mesures fi scals sense 
precedents per a fer front als efectes eco-
nòmics de la pandèmia sobre empreses 
i particulars. A més, va eixir endavant 
una moció institucional que compromet 
a l’Ajuntament a focalitzar tots els esfor-
ços possibles en pal•liar els efectes eco-
nòmics i socials de la crisi, i que reivindi-
ca el protagonisme dels ajuntaments. El 
ple va començar amb un minut de silenci 

en memòria de les víctimes.
Entre les mesures d’aquest pla d’ajudes 
fi scals es troben les de suport a empreses 
i treballadores i treballadors autònoms, 
que tindran bonifi cada la taxa de fem du-
rant tot 2020, cosa que els estalviarà més 
de 47.000 euros, amb bonifi cacions par-
ticulars que en determinats casos poden 
arribar als 433 euros.

A més, en l’impost d’ocupació de via pú-
blica de terrasses de bars, restaurants 
i cafeteries també tindran bonifi cat el 
segon semestre de l’any, i se’ls aplica-
rà una rebaixa del 66,66% en la primera 
meitat de 2020. Això permetrà estalviar 
als negocis d’hostaleria un total de més 
de 42.000 euros. Així mateix, quedarà bo-
nifi cada amb la mateixa fòrmula la taxa 
per ocupació de via pública per a les pa-
rades del mercat ambulant i del mercat 
fi xe. Aquesta mesura suposarà un estalvi 

global per a aquests negocis de més de 
24.600 euros. Empreses i autònoms no 
hauran de fer cap tràmit per a benefi ci-
ar-se’n.

Dins dels punts de l’ordre del dia refe-
rents a l’estat dels comptes municipals, 
el govern també va donar compte de la li-
quidació del pressupost de 2019 i el perí-
ode mitjà de pagament a proveïdors, que 
se situa en 8,42  dies en el primer trimes-
tre. Quant a la liquidació, el romanent 
positiu de tresoreria, després de tan-
car-se el pressupost de 2019, ascendeix a 
8.754.896,24 euros i 1 milió de superàvit. 
Les lleis estatals en vigor sols permeten 
destinar un 20% del superàvit a despesa 
municipal. Des del govern de Paiporta 
s’espera que, per la situació especial per 
la pandèmia, es modifi quen les regulaci-
ons estatals.
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  Igualtat

Formació en lluita contra la violència masclista 
per a la Policia Local de Paiporta
La Regidoria d’Igualtat promou ses-
sions per a millorar la coordinació 
entre àrees per a combatre aques-
ta xacra social amb major efi ciència

L’objectiu d’aquestes jornades ha si-
gut millorar la coordinació entre àrees 
per a combatre de manera més efi cient 
aquesta xacra social, i informar als i les 
agents de les últimes novetats quant 
als recursos que l’Àrea d’Igualtat posa 
a l’abast de les dones víctimes de mal-
tractaments o en perill de patir-los.

El regidor d’Igualtat, Guillem Montoro, 
ha explicat que “la formació contínua és 
fonamental per a mantindre una bona 
coordinació entre àrees i combatre la 
violència masclista com el fenomen 
polièdric que és”. A més, les tècniques 
d’atenció psicològica han explicat també 
nocions sobre com es realitza la inter-
venció, i quins són els perfi ls vulnerables, 
amb l’objectiu que els i les agents apren-
guen a identifi car-les i sàpiguen com 
abordar l’atenció.

La Policia Local també ha rebut informa-
ció actualitzada sobre les prestacions i 
itineraris individualitzats que recorren 
les dones víctimes de violència quan de-
manen ajuda a l’Ajuntament de Paiporta. 
També se’ls ha instruït sobre el treball 
específi c de l’equip de Viogen del cos po-
licial local, i la manera òptima d’afrontar 
els casos. Per últim, també se’ls han do-
nat nocions del treball amb homes que 
porta a terme Contexto, amb les casuís-
tiques detectades per les psicòlogues que 
el porten endavant i com abordar-les.

Punt Multicolor a la piscina d’estiu de Paiporta
L’associació local de joves activis-
tes Joventut Multicolor i la Regido-
ria d’Igualtat informen a la ciutada-
nia sobre recursos i campanyes de 
promoció de la diversitat i la inclusió.
El regidor d’Igualtat, Guillem Montoro, 

ha explicat que “per al govern de Pai-
porta suposa una gran satisfacció que 
sorgisquen aquest tipus d’iniciatives de 
la societat civil, més encara tractant-se 
de persones tan joves que poden aportar 
moltíssim a la lluita per la igualtat”. Mon-

toro els ha encoratjat a que “continuen 
treballant per una societat més justa i 
sense discriminacions, perquè elles i ells 
no són sols el futur, són el present d’una 
joventut que aconseguirà un món més 
just”.

Article d’opinió
Guillem Montoro 

La situació sanitària mundial actual 
té nom de dona; té nom de netejado-
res, té nom d’infermeres i metgesses, 
nom de caixeres, cambreres, mestres, 
conductores, transportistes... i un llarg 
etcètera de professions feminitzades, 
i d’altres que no tant; d’eixes eterna-
ment minyonejades i estigmatitza-
des. També de les precàries, de les 
migrades, les artistes, les dissidents.

Aquesta pandèmia ens ha fet fer front 
a situacions excepcionalment crues 
que s’han agreujat sense mirament 
per a les dones de tot el món. Una 
meitat de la població mundial que, en 
moltes ocasions, manca d’estabilitat 
laboral, baix una pèssima conciliació 
(i quasi impossibilitat d’aquesta amb 
mesures establertes a correcuita), vul-
neració continua de drets fonamental 
baix una societat masclista, on s’ha 
agreujat la bretxa de gènere i que pro-
vocarà un augment estrepitós de l’ex-
trema pobresa de més de 47 milions 
de dones a tot el món en 2021, segons 
l’últim informe de l’ONU. I no és una 
coincidència, sinó una clara evidèn-
cia dels profunds defectes de base.

S’esperava que la taxa de pobresa de 
les dones disminuïra en un 2,7% en-

tre 2019 i 2021, però les projeccions 
ara apunten a un augment de l’9,1% a 
causa de la pandèmia i les seues con-
seqüències..

La resta de dades indiquen que, si bé 
la pandèmia afectarà la pobresa glo-
bal en general, les dones patiran l’im-
pacte de manera desproporcionada, 
especialment aquelles en edat repro-
ductiva: per 2021, per cada 100 homes 
de 25 a 34 anys que visquen a pobresa 
extrema (amb menys de 2 euros al dia 
o menys) hi haurà 118 dones, una bret-
xa que podria augmentar a 121 dones 
per cada 100 homes per 2030.
Hem construït una societat on les 
dones estan als marges però, indirec-
tament, es troben assumint la major 
part de la responsabilitat de les cures i 
el treball reproductiu a les nostres so-
cietats, accedeixen a menys llocs de 
treball, amb menors i menys estables 
sous i el que això implica per al seu 
estalvi o inversió. Una situació ja des-
esperant que s’ha intensifi cat a causa 
de la crisi de la COVID-19.

Per això és tan important posar al 
centre de totes les nostres polítiques 
a les dones, augmentar les mesures 
de protecció social dirigides a dones 
i xiquetes, aplicar la perspectiva de 
gènere per a impulsar mesures con-
cretes per a reconstruir i eliminar les 
múltiples discriminacions que les 
dones estan patint arreu del món en 
aquests moments.

I és que, per a reconstruir, hem de pre-
guntar-nos seriosament com ha afec-
tat COVID-19 a la lluita del feminisme 

i per l’alliberament de les dones?

Retrospectivament, també hauríem 
de preguntar-nos la pregunta a la in-
versa; com ha de contribuir el femi-
nisme a la lluita contra la COVID-19? 
De fet, amb el canvi climàtic, els de-
lictes d’odi, la violència estatal inten-
sifi cada, la vigilància del moviment 
de persones a través de les fronteres, 
aquests primers 20 anys del segle XXI 
l’estan convertint en un segle bio-po-
lític.
Tot açò es desenvolupa quan els vents 
polítics reaccionaris bufen arreu del 
món. Gràcies al descontentament 
social i a la pobresa crònica, polítics 
com Trump, Orbán i Bolsonaro han 
sorgit d’una manera que s’assembla 
a l’evolució del període d’entreguerres 
que fi nalment va provocar l’auge del 
feixisme. Aquests moviments feixis-
tes s’alimenten d’una visió romanti-
citzada d’un passat inexistent, pro-
metent el retorn a un “ordre natural” 
que criminalitza la diferència social 
i la dissidència política. Prometen, 
naturalment, tornar a un moment en 
què les dones estaven confi nades a 
l’àmbit domèstic.

Per això, el poder transformador de 
la política feminitzadora és tan im-
portant. Mesures com proporcionar 
suport a la salut mental, invertir en 
la cura de criatures i garantir la segu-
retat social valoren implícitament el 
treball de cura que sosté la vida ma-
teixa. I només la cura i l’amor, en el 
sentit més ampli i universal d’aquests 
termes, poden superar l’odi.

Bretxa de 
genére 
i COVID
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15 Mesures
post-covid per no 

deixar a ningú enrere

Un document amb mesures concretes a aplicar 
des de les diferents administracions que s’es-
tructura en quatre eixos, la Reconstrucció eco-
nòmica, l’Enfortiment social, la Transició ecolò-
gica imparable i un últim sobre Co-governança, 
Democràcia, Europa i Agenda Valenciana. Es 
tracta d’unes línies que des de Compromís s’es-
tan traslladant als diferents foros de recons-
trucció ja creats i que la coalició considera que 
també han de servir per re-adaptar els objectius 
del del Botànic 2 que signaren l’any passat. El 
document complet està disponible al web les-
personesprimer.com.

Mónica Oltra ha assegurat que “les nostres pro-
postes naixen del convenciment de què s’ha 

d’apostar per una potent reconstrucció soci-
al després de la crisi sanitària que ens ajude 
a afrontar la nova realitat que esta deixarà al 
seu pas. Per a això considerem que cal enfortir 
la xarxa pública per impedir que ningú caiga, 
reorientar les inversions i repensarnt certs as-
pectes que fi ns ara eren immutables”

“Les crisis són també una oportunitat perquè 
afl oren les nostres debilitats, les nostres ame-
naces i fortaleses. Si una lliçó hem de traure 
d’esta situació i de la gestió perversa de la crisi 
de 2008, és que els serveis socials són fonamen-
tals per a sostenir les quatre potes de l’estat de 
benestar, juntament amb l’educació, la sanitat i 
les pensions”

Si penses que...
les persones van primer 

esta crisi no la podem pagar els de sempre 

s’ha de blindar la sanitat pública i 
dotar-la dels recursos que necessita 

lespersonesprimer.com

1. Impulsar un Pacte per la Indústria i reactivar de manera urgent i intensifi car el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana i el Pla de mo-
dernització de les àrees industrials.

2. Assegurar la liquiditat per a les empreses. L’IVF hauria de ser el Banc Públic que ara es necessita a través de préstecs participatius 
(préstec més subvenció). També crear un instrument fi nancer per a la reestructuració i rellançament de pimes industrials i TEIC en 
crisis a conseqüència de la Covid-19.

3. Promoure a través d’incentius públics la reducció de la jornada laboral, com a mecanisme de corresponsabilitat i millora de la pro-
ductivitat de les empreses. En el marc del recentment creat Observatori del Treball Decent, intensifi car la lluita contra la precarietat i 
la temporalitat, atenent especialment les necessitats de les dones i dels col•lectius especialment vulnerables, com joves, aturats de 
llarga durada, així com segments altament precaritzats.

4. Creació d’un Fons Valencià d’Inversió Pública Estratègica, com a instrument estratègic i permanent al servei del canvi de model pro-
ductiu, que realitzarà les seues inversions per mitjà de la participació en l’accionariat del capital de les empreses clau seleccionades.

5. Aprovació de la Llei valenciana d’Igualtat prioritzant les polítiques de redistribució i nous usos del temps per garantir la igualtat real 
entre homes i dones, l’equilibri en l’esfera productiva i reproductiva, tant en els àmbits públics com privats, així com establint mesures 
efectives per garantir la igualtat salarial.

6. Desplegament i dotació pressupostària i de personal de la llei 3/2019 ,de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat 
Valenciana, que permet confi gurar el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials amb major estabilitat, inversió pública i foment de 
l’ocupació de qualitat, així com garantia pressupostària per al desplegament de la renovada Llei de Renda Valenciana d’Inclusió, ferra-
menta imprescindibles per combatre la pobresa i garantir processos d’emancipació i inclusió social i laboral

7. Reforçar l’Atenció Primària i la Salut Pública amb la necessària dotació de personal, recursos econòmics, materials i organitzatius. 
Augment progressiu anual fi ns al 20% del total del pressupost de sanitat en 2025. Cal dotar els Centres de Salut dels recursos neces-
saris per a la millora del diagnòstic i el tractament, evitant desplaçaments innecessaris. Reforç de la coordinació de l’espai sociosani-
tari com a garantia d’atenció a les persones en una xarxa de pública de suport i atenció

8. Aprovació de la Llei Integral Valenciana d’Educació (LIVE), on s’establiquen els fonaments per al desenvolupament d’una educació 
pública i de qualitat basada en la innovació, la cohesió social i l’atenció individualitzada a les necessitats de tot l’alumnat. Augmentar el 
professorat al servei de l’educació valenciana, acompanyat d’una baixada generalitzada de les ràtios escolars.

9. Apostem per la Formació Professional com una ferramenta útil amb un elevat valor afegit que conjuga formació i oportunitats d’en-
trada al món laboral. En aquest sentit crearem Consells Territorials de la Formació Professional, en col·laboració amb la Conselleria 
d’Economia i amb els agents econòmics de cada àrea territorial. Impulsarem un fort creixement de l’oferta de places en Formació 
Professional garantint que, almenys el 50%, estiguen vinculades a famílies professionals essencials per a la transformació econòmica 
i digital.

10. Aprovació de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica tot creant un fons verd fi nalista, és a dir, que puga revertir en ajudes i 
bonifi cacions per facilitar la transició justa. Amb eixe fons es podran donar ajudes de suport al món rural, creació de llocs de treballs 
vinculats a nous projectes de mobilitat i instal·lació d’energies renovables, entre altres qüestions que permetran a la societat valenci-
ana desenvolupar-se de forma sostenible i posicionar-se estratègicament en una transició ecològica justa.

11. Protegir els productes i productors agroalimentaris valencians i en general tot tipus d’aliments, que s’importen per la UE i que generen 
competència deslleial amb els nostres productes agroalimentaris. Fomentar el consum de productes valencians o de proximitat i la 
sobirania alimentaria

12. Incloure la perspectiva rural a tota la legislació, com s’ha fet amb la de gènere o la mediambiental, forçant a que tota ella incloga 
apartats que l’adapten a les condicions específi ques del nostre món rural. Pla de xoc i reactivació econòmica i social per a municipis 
de menys de 500 habitants.

13. Exigir la participació efectiva de les CCAA en els processos d’assignació dels fons europeus, una major autonomia en la seua gestió, 
i unes possibilitats de negociació a nivell de la Unió Europea, de manera estructurada, organitzada i lleial amb la resta d’autonomies i 
amb el govern central.

14. Exigir la reforma del sistema de fi nançament de les CC.AA. per això, el Govern presentarà abans d’acabar l’any un esborrany descriptiu 
per la redacció d’una nova proposta de sistema de fi nançament autonòmic, que garantisca un fi nançament just per als valencians i 
valencianes. Fins que això no arribe s’ha de compensar a través dels Pressupostos Generals de l’Estat el desequilibri actual.

15. Exigir al Govern una modifi cació de Regla de Despesa aplicable a les Administracions Locals amb superàvits continuats, ampliant els 
supòsits que permeten un major marge de despesa no fi nancera, el catàleg de les inversions considerades fi nancerament sostenibles 
així com augmentar els supòsits que permeten l’augment de la despesa o la consignació de despeses extraordinàries.
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