
El pressupost més social 
de la història de Paiporta
Dóna resposta a les necessitats sanitàries i 
socials derivades de la pandèmia
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El govern municipal s’ha marcat els ob-
jectius de fer front a la difícil situació eco-
nòmica derivada de la pandèmia, rescatar 
persones i negocis locals essencials per 
a l’economia paiportina, lluitar contra el 
canvi climàtic i per la igualtat, i continuar 

millorant i augmentant el patrimoni pú-
blic i els serveis a la ciutadania. Es marca 
com a prioritat el rescat de persones i em-
preses, la lluita contra el canvi climàtic i 
per la igualtat

Pàgina 8-14

L’hostaleria de Paiporta 
estarà exempta de pagar 
la taxa de terrasses
L’Ajuntament de Paiporta també apor-
tarà 108.000 euros al Pla Resistir de la 
Generalitat, que injectarà 710.000 eu-
ros a l’hostaleria i comerç local. 

Pàgina 14-15

Un pla d’inversions 
de 41 milions d’euros 
a 4 anys
La nova zona esportiva i el pavelló cobert, 
la fi nalització del centre de dia de Vil·la 
Amparo, l’ampliació de dependències per 
a serveis socials, el Pla Edifi cant i la in-

versió en polígons industrials, entre les 
actuacions principals previstes

Pàgina 4-7

17 milions d’euros
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SUBVENCIONS: NOVES I PUJADES
Families i estudiants

Noves subvencions que pre-
tenen ajudar a famílies i es-
tudiantat a pal·liar les con-
seqüències econòmiques 
que està causant la Covid-19. 
Aquestes dues subvencions 
es concreten en 31.000 euros 
per a ajudes a l’escolarització 

en Centres d’Educació Infantil 
i 25.000 euros per a ajudes al 
transport de joves estudiants.

Destaquen les ajudes a Am-
pes i associacions d’alumnes, 
que es dupliquen i passen dels 
1.000 euros als 2000 euros per 

entitat, i la subvenció a Inte-
rAmpa, que es quintuplica i 
arriba als 5.000 euros per tal 
de consolidar i impulsar la 
seua activitat després del seu 
primer any de vida.
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       RESCATEM PERSONES

Paiporta aprova 
un pressupost 
que augmenta 
un 32,7% la 
despesa social
Les inversions pugen un 56%

El pressupost municipal de Pai-
porta per a l’any 2021 és el millor 
dotat de la història de Paiporta. 
Ascendeix a 17.502.370,66€, el que 
suposa un increment pressupos-
tari de 1.602.075,92€, aproximada-
ment un 10’08% respecte al pressu-
post de 2020. 

El ple de Paiporta va aprovar el pres-
supost municipal per a 2021, el més alt 
de la història de la la localitat, que aug-
menta un 10% i passa dels 15,9 milions 
de 2020 als 17,5 milions d’enguany. Els 
comptes han tingut el suport de l’equip 
de govern, format per Compromís i PS-
PV-PSOE, i Ciudadanos, mentre que el 
PP ha votat en contra.

Amb aquests comptes expansius, el go-
vern municipal s’ha marcat els objectius 
de fer front a la difícil situació econòmi-
ca derivada de la pandèmia, rescatar 
persones i negocis locals essencials per 
a l’economia paiportina, lluitar contra el 
canvi climàtic i per la igualtat, i continu-
ar millorant i augmentant el patrimoni 
públic i els serveis a la ciutadania.

Per àrees, la que més incrementa el seu 
pressupost és la Benestar Social, Sanitat 
i Salut Pública, que creix un 39% amb 
forts increments en subvencions i aju-
des d’emergència, que passen de 416.405 
euros de 2020 als 597.810 d’enguany, el 
que suposa un creixement del 30,3%. 
També pugen salut pública (37%) i acti-
vitats per a persones majors (48,7%). 

En una mirada global de tota la despesa 
social de l’Ajuntament, l’increment és 
del 32,7%, on s’inclouen també noves 
contractacions, programes, la inclusió 
del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) de 
les persones en situació de dependèn-
cia o la dotació amb més recursos per al 
Consell de Salut, òrgan fonamental do-
nada la situació de pandèmia. 

Altres àrees que destaquen per l’incre-
ment de les seues partides són Igualtat, 
amb un 32% i la incorporació de més 
personal i polítiques contra la violència 
de gènere, Modernització, que augment 
un 19% per l’esforç d’adaptació a la nova 
realitat de treball telemàtic, o Joventut, 
que també incorporarà a un nou treba-
llador o treballadora i incrementa el glo-
bal de l’àrea un 15% i sols en programa-
ció per a joves un 44%. 

Altres àrees que també s’incrementen 
són Economia, Ocupació i Comerç, amb 
un creixement del 10% per a una major 
dinamització comercial dels negocis 
locals i el mercat, a més d’augmentar 
l’oferta de cursos de formació per a mi-
llorar l’ocupabilitat i reconstruir el mer-
cat laboral local.

També creix Urbanisme, Medi Ambient 
i Sostenibilitat, que continuarà amb la 
ferma aposta de promoció de polítiques 
decidides contra el canvi climàtic amb 
un 6% més de fons, el mateix percentat-
ge que augmenta la partida d’Educació, 
creixement que es destinarà, en part, a 
l’acompanyament en l’entrada i eixida 
de l’alumnat dels centres donada la si-
tuació actual.

L’aportació de l’Ajuntament a l’empresa 
de serveis municipal ESPAI puja un 22% 
(572.761 euros), dels 2 milions de 2020 
als 2,5 d’enguany. Aquesta pujada està 
motivada per l’increment en personal i 
materials per a millorar les tasques de 
neteja i desinfecció del poble, i també 
especialment de les escoles i centres 
educatius.
A més, el pressupost de 2021 també con-
templa un increment del capítol d’inver-
sions de 255.000 a 400.000 euros, i noves 
subvencions, com són les destinades al 
transport públic per a estudiants (25.000 
euros), ajudes a l’escolarització en esco-
letes infantils (31.000 euros) o per elimi-
nació de barreres arquitectòniques en 
edifi cis. 

“Es tracta d’un pressupost 
històric, el més social 
aprovat mai al nostre poble, 
i adaptat a la difícil situació 
que vivim

Les inversions augmenten un 56%, i 
destaquen les pujades en Benestar So-
cial (39%), Igualtat (32%) Modernització 
(19%), Joventut (15%), Ocupació (10%) i 
Educació (6,3%) 

       

Els comptes han tingut el suport de 
l’equip de govern, format per Compro-
mís i PSPV-PSOE, i Ciudadanos, mentre 
que el PP ha votat en contra.

PRESSUPOST 2021
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El ple municipal de Paiporta ha pre-
sentat el pressupost més social de la 
seua història per donar resposta a les 
necessitats sanitàries i socials deri-
vades de la pandèmia, i per a facilitar 
la recuperació econòmica del mu-
nicipi. El pilar base d’aquests pres-
supostos ha sigut Isabel Martín, no 
sols com a alcaldessa del municipi, 
sinó com a Regidora d’Hisenda, càr-
rec que ostenta des de 2019. Compa-
tibilitzar l’alcaldia amb una regidoria 
tan complexa és un repte constant, 
però la dota una visió global i conei-
xement de tot el conjunt de l’activitat 
i economia paiportina com cap altre 
primer edil ha tingut fi ns a la data.

1.- Després d’un 2020 intens, com 
afrontes el 2021?

El 2020 ha sigut un dels anys més 
difícils que ha viscut la ciutadania, 
amb moments molt durs i de molta 
incertesa. Des del govern de Paipor-
ta hem treballat de valent per donar 
resposta a l’emergència sanitària i 
social derivada de la pandèmia, i que 
cap persona es quedara pel camí.
Eixe treball em fa veure 2021 amb es-
perança, ens queda molt de treball i 
continuarem deixant-nos la pell per 
tal de superar la pandèmia i cons-
truir un nou futur. Pense que aques-
ta experiència ens ha d’aprofi tar per 
canviar el model de vida, de societat 
i caminar cap a un poble més habita-
ble, sostenible i per les persones.

2.- Com valores la gestió de la pandè-
mia a les àrees de les teues compa-
nyes i companys de Compromís?

Des de totes les regidories han fet 
un treball magnífi c des del minut 1. 
Un treball de 24 hores al dia i el més 
important és que eixe treball ha sigut 
en equip, coordinant campanyes i 
actuacions. Des de l’àrea de Benestar 
Social i Salut Pública han triplicat el 

treball i per tant les ajudes i atenció, 
en Ocupació i Comerç s’han gestio-
nat ajudes a autònoms i pimes, des 
d’Urbanisme i Medi Ambient s’ha 
coordinat tota la neteja i desinfecció 
extraordinària d’espais públics i edi-
fi cis, en Joventut i Esports s’han ade-
quat i posat en marxa activitats per 
a joves amb una agenda especial en 
el confi nament, i des d’Igualtat s’ha 
treballat sobretot per previndre la 
violència masclista i amb les dones 
víctimes que en aquesta etapa veuen 
agreujada la seua situació.
Cap dels regidors i ni regidores es-
tàvem preparats per a gestionar una 
situació com aquesta, però he de dir 
que han fet una tasca excepcional 
i jo m’he sentit molt tranquil·la te-
nint-los al meu costat.
 
3.- Quin balanç faries de la gestió de 
la pandèmia per part del govern de 
l’Estat i del de la Generalitat?
 
Per part de l’Estat crec que a Pe-
dro Sánchez li ha faltat valentia per 
adoptar mesures econòmiques pen-
sant en la ciutadania, sense doble-
gar-se davant els grans poders eco-
nòmics, per exemple amb la pujada 
del salari mínim, amb una vertadera 
renda bàsica o amb mesures perquè 
companyies com les elèctriques no 
facen negoci amb recursos bàsics, 
especialment en aquests temps. 
També perquè autònoms i pimes que 
han hagut de tancar a causa de les 
restriccions no hagen de pagar im-
postos, subministraments o lloguers.
El Govern de la Generalitat ha fet una 
bona gestió, especialment des de la 
Conselleria d’Educació amb Vicent 
Marzà... fi ns que una part del Govern 
va prioritzar “Salvar el Nadal”. Ximo 
Puig ha d’escoltar als socis de go-
vern, i en particular a Mónica Oltra, 
que fa mesos que ve advertint de les 
conseqüències de tindria no prendre 
mesures en Nadal, i ara estem patint 
les conseqüències.

4.- En què destaquen els pressuposts 
d’aquest any?

Els pressupostos de 2021 són els més 
socials de la història de Paiporta. Són 
uns pressupostos enfocats a la reac-
tivació i la recuperació del municipi, 
i per donar resposta a les necessitats 
sanitàries i socials derivades de la 
pandèmia.
Les principals partides que augmen-
ten estan relacionades directament 
amb l’àrea de Benestar Social, sanitat 
i salut pública, que puja un 32,70%, en 
total 732.000 € entre programes, in-
crement de personal, ajudes socials 
i inversions.
També tenen una important puja-
da altres àrees com joventut (45%), 
igualtat (33%) i modernització (20%), 
aquesta última per tal de preparar 
l’administració per a la nova realitat 
i circumstàncies de teletreball.
Hi ha un fort increment en la dota-
ció a l’empresa municipal de serveis 
ESPAI per tal d’incrementar la neteja 
i desinfecció de carrers i edifi cis mu-
nicipals com escoles. Que passa de 2 
a quasi 2,6 milions d’euros.
El pressupost també contempla la 
dotació de 106.000 € per a comple-
mentar les ajudes del Pla Resisteix 
de la Generalitat a autònoms i pimes 
pertanyents a sectors afectats per la 
pandèmia.

5.- Que suposa comptar amb el vot 
favorable de part de l’oposició?

Aquest pressupost està elaborat amb 
un objectiu molt clar: superar la crisi 
sanitària i social derivada de la pan-
dèmia per la COVID-19. És el pressu-
post de la recuperació social i la re-
activació econòmica.

Ciudadanos va entendre que eren els 
millors pressupostos que Paiporta 
pot tindre i va donar el seu suport 
perquè té clar que en aquests mo-
ments la ciutadania mereix que hi 
haja la major unitat possible per ei-
xir de la crisi. El PP per contra es va 
pujar, com ve sent habitual, al tren de 
la confrontació i la destrucció amb 
l’únic objectiu de fer partidisme, a 
més a més, amb mentides i calúm-
nies.

Isabel
Martín

Entrevista Alcaldessa de Paiporta, Regidora d’Hisenda

PRESSUPOST 2021
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Evolució del 
pressupost 
als darrers
anys

El pressupost 
per àrees

2020 - 2021
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 Ocupació i comerç

Més pressupost per a 
programes de 
dinamització 
comercial i suport al 
xicotet comerç

Paiporta subvenciona amb 47.000 euros la 
incorporació de tres persones amb el programa 
EMPUJU
L’Ajuntament de Paiporta ha incor-
porat aquesta setmana tres noves 
treballadores gràcies al programa de 
subvencions destinat a la contrac-
tació de persones joves, l’EMPUJU 
2020. El consistori invertirà 46.929,29 

euros, mentre que la subvenció de 
Labora serà de 51.622,23 euros, el que 
suma un total de 98.551,52 euros.

El programa té com a objectiu con-
tractar persones menors de 30 anys 

en situació de desocupació per part 
de les entitats locals, amb la fi nalitat 
de contribuir a la creació de llocs de 
treball per a una franja de població 
especialment afectada per l’atur, com 
és la ciutadania jove.

Paiporta incorpora 18 persones gràcies al fons 
Ecovid de Labora
El programa, gestionat per la Regido-
ria d’Economia, Ocupació i Comerç, 
ha comptat amb una subvenció de 
227.000 euros de la Conselleria d’Eco-
nomia Sostenible, Sectors Produc-
tius, Comerç i Treball.

Les treballadores i els treballadors 
han sigut rebuts a primera hora del 
matí al saló de plens per l’alcaldessa 
de Paiporta, Isabel Martín, la regidora 
d’Economia, Beatriz Jiménez, i altres 
membres de l’equip de govern, que els 
han donat la benvinguda.

La tasca de les persones que s’han 
incorporat serà reforçar àrees com 
la neteja vial i de dependències, tot 
i que també hi ha personal destinat 
a altres departaments que requerien 
ajuda.

“Des de l’Ajuntament de 
Paiporta posarem 
tots els recursos
necessaris per no 
deixar ningú enrere en 
aquesta crisi sanitària 
i social 

PRESSUPOST 2021
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 Benestar Social i Salut Pública

Un 39’02% més per tal de combatre 
els efectes de la pandèmia, amb el 
pressupost més social de la història 
de Paiporta

Ampliació de programes d’assistència social primària, 
com el SAD municipal que assumeix una part del SAD 
de la dependència. També al programa d’assessoria 
d’habitatge. Al nou programa de pobresa energètica, 
per a promoure l’estalvi energètic en les famílies que 
tenen sol·licitades ajudes per al consum energètic. 

També per l’elaboració del Pla d’inclusió social.

A programes de Salut Pública, especialment impor-
tants en l’actual context, entre d’ells l’ampliació de 
les activitats del Programa d’envelliment actiu i el Pro-
grama d’activitats del Consell municipal de Salut que 
li dotarà de continguts i contribuirà a la seua consoli-
dació com a òrgan de participació ciutadana

El director general d’Infraestructures de 
Serveis Socials, Enric Juan, visita el futur 
centre de dia de Vil·la Amparo
El procés administratiu per a con-
vertir Vil·la Amparo, a Paiporta, en 
un centre de dia per a persones ma-
jors, continua endavant. Aquesta 
setmana ha visitat la casa propietat 
de l’Ajuntament el director general 
d’Infraestructures de Serveis Socials, 
Enric Juan. Durant la visita, Juan ha 
subratllat les potencialitats de l’espai 
triat per a acollir el nou centre de dia 

i també de l’entorn.  

Acompanyat d’una arquitecta del 
departament depenent de la vice-
presidència i conselleria d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives, Juan ha vist 
de primera mà les possibilitats de la 
casa, de dos plantes i amb espais dià-
fans, i de l’entorn, un gran parc que és 
la zona verda més gran de Paiporta. 

En la visita els han acompanyat l’al-
caldessa de la localitat, Isabel Martín, 
el regidor de Benestar Social, Sanitat 
i Salut Pública, Rafa Gadea, i l’arqui-
tecte municipal, que li varen mostrar 
un avançament del projecte, actual-
ment en procés de redacció. 

PRESSUPOST 2021
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 Juventut i Esports 

Un 44,64% més a Joventut 
i nou personal

Per poder continuar realitzant activitats enfocades al públic més jove 
del municipi, ampliant i millorant l’Agenda Jove, oferint nous cursos 
de formació i coordinant programes de dinamització amb els instituts 
del municipi.

Promoció cultural juventut

Instal·lacions esportives

Promoció i foment del esport

La Regidoria d’Esports destina 30.000 
euros per a subvencionar l’activitat de 
clubs i joves esportistes locals
La Regidoria de Joventut i Esports de 
Paiporta va obrir, un any més, la con-
vocatòria de subvencions a entitats 
i joves esportistes locals. Les ajudes 
ascendeixen a 25.000 euros per a 
clubs i 5.000 per als i les joves més 

destacades.

La Regidoria de Joventut i Esports ha 
realitzat un esforç extra per a man-
tindre les ajudes, especialment, en un 
any tan complicat com 2020. Les en-

titats esportives han vist reduïts els 
seus ingressos per la situació sani-
tària i l’Ajuntament vol “oferir-los un 
baló d’oxigen que segur que alleujarà 
la seua situació econòmica”, ha expli-
cat la regidora de l’àrea, Marian Val.

  Igualtat

Més recursos i personal en la lluita 
contra la violència de gènere i en 
les polítiques d'igualtat

Un 32’69% el programa de polítiques d’igualat, coeducació en igualtat als cen-
tres d’educació, escola de famílies i atenció a víctimes de violència de gènere.
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 Urbanisme i Medi Ambient

Un increment global del 6’19%  per 
continuar fent front a la lluita 
contra el canvi climàtic 

Parcs i jardins té un increment del 38’36%.

Altres partides que augmenten

Un pressupost per continuar fent 
front a la lluita contra el canvi cli-
màtic amb els programes ja ence-
tats en 2020,  com l’Ofi cina Verda i 
també nous. 

Paiporta converteix en carrer de vianants la principal 
connexió entre el poble i l’estació de Metrovalència
L’Ajuntament de Paiporta ha conver-
tit en carrer de vianants la principal 
via d’accés a l’estació de Metrovalèn-
cia, que uneix la plaça de l’Església 
de Sant Jordi amb un dels principals 
nodes de mobilitat de la localitat. 
Es tracta del carrer Mestre Navarro 

Galán, que a partir d’ara serà d’ús ex-
clusiu per a la mobilitat a peu i tindrà 
restringit el pas de vehicles, a excep-
ció del veïnat que ha d’accedir als ga-
ratges.
Aquesta actuació tàctica portada a 
terme a iniciativa de la Regidoria 

d’Urbanisme, Medi Ambient i Soste-
nibilitat pretén millorar i fomentar 
els desplaçaments a peu dins de la 
localitat, d’acord amb les directrius 
marcades pel Pla de Mobilitat Urba-
na Sostenible (PMUS), aprovat per 
l’Ajuntament al 2017.

L’Ajuntament de Paiporta habilita un 
aparcament públic de vehicles de 2.300 metres 
quadrats
L’Ajuntament de Paiporta ha habilitat 
recentment un solar municipal de 
2.300 metres quadrats situat al carrer 
carrer José Segrelles com a aparca-
ment públic de vehicles.

El nou parking es troba junt a l’estació 
de Metrovalència, i les seues places 
complementen les de l’aparcament ja 
existent, que ha vist reduïda la seua 

capacitat temporalment a causa de 
les obres d’instal·lació d’ascensors 
per a l’eliminació del pas a nivell de 
vianants situat a l’interior de l’esta-
ció.

El consistori ha invertit 9.075 euros 
en aquesta actuació d’ampliació de 
places d’aparcament per a la zona 
nord. Els treballs han consistit en 

desbrossar la zona i retirar residus, a 
més d’afegir una capa d’arena, regle-
jar-la i compactar-la. 

El resultat ha sigut una nova àrea 
d’aparcament per a desenes de cot-
xes que ofereix una alternativa 
d’aparcament segur i amb amplitud, 
a pocs metres d’alguns dels carrers 
més transitats del poble
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L’Ajuntament de Paiporta ha aprovat 
un pla d’inversions a 4 anys valorat 
en 41.192.160 euros. És la primera 
vegada en la història del poble que 
el consistori aprova un pla d’inver-
sions a llarg termini, amb el qual es 
pretén reconstruir el poble després 
de la crisi econòmica de la Covid-19. 
Pep Val, Regidor d’Urbanisme, Medi 
Ambient i Sostenibilitat, és un dels 
responsables d’aquest Pla històric. 
Des de la seua regidoria encapçala 
també la transició de Paiporta cap a 
un municipi més inclusiu, sostenible 
i respectuós amb el medi ambient.

1.- En què ha canviat Paiporta els úl-
tims 5 anys?

Una de les primeres accions del go-
vern de Compromís a 2015 va ser la 
redacció del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible (PMUS) de Paiporta. Va 
ser un treball d’un any que es va apro-
var defi nitivament el 2016 pel Ple de 
l’Ajuntament. Aquest Pla marca les 
directrius de mobilitat per Paiporta 
per a les pròximes dècades i totes les 
accions i obres en les vies públiques 
a partir de 2016 es dissenyen amb les 
seues directrius: ampliació de l’espai 
públic per a les persones que es des-
placen a peu o en bicicleta. Disminu-
ció de l’espai públic per als vehicles 
a motor privats. Un canvi de model 
de mobilitat que consumisca menys 
recursos energètics, que produïsca 
menys contaminació i impacte am-
biental i que contribuïsca a recupe-
rar l’espai públic per la ciutadania, 
compatibilitzant els distints models 
de transport, però prioritzant aquells 
que resulten més efi cients i sosteni-
bles, com la bicicleta i anar a peu.
En els darrers anys hem construït 
nous trams de carrils bici, hem con-
nectat els existents donant-los con-
tinuïtat, hem connectat amb Bene-

tússer i hem aprofi tat subvencions 
europees per a aconseguir-ho.
A més, s’han augmentat voreres i 
s’han reurbanitzat carrers amb pla-
taforma única on les persones a peu 
i les bicicletes tenen prioritat. S’han 
augmentat i millorat l’estat de pla-
ces i parcs i jardins i continuarem en 
aquesta línia de treball els pròxims 
anys.

2.- En què consisteix un pla d’inver-
sions?

El Pla d’Inversions Públiques Muni-
cipals de Paiporta és un projecte plu-
riennal, per al període 2021-2024, per 
a transformar les infraestructures 
del nostre municipi, reformant i re-
novant equipaments, instal·lacions, 
serveis i espais públics.
Representa els compromisos de 
l’equip de govern amb la ciutada-
nia per aconseguir una transforma-
ció d’un poble més sostenible que 
avança i es modernitza. Amb el Pla 
mobilitzarem 41 milions d’euros en 
4 anys, ajudarem a la reactivació i 
regeneració econòmica de Paiporta, 
tan necessària en aquests moments. 
Les partides per a enguany sumen en 
total 11,5 milions, dels quals 3,4 eixi-
ran de fons propis de l’Ajuntament, 
imputables al romanent positiu de 
tresoreria, que ascendeix a quasi 9 
milions. La resta es fi nançarà amb 
aportacions de diferents plans d’al-
tres administracions com la Dipu-
tació de València, la Generalitat Va-
lenciana i les convocatòries de fons 
europeus.
 
3.- Quines són les inversions més 
destacades?
 
El Pla està articulat en 8 eixos, i en-
tre ells es comprenen accions com el 
nou centre de dia de Vil·la Amparo 
i el nou centre de serveis socials; la 
nova zona esportiva amb pavelló i 
pista d’atletisme; la millora dels polí-
gons industrials com a base de la re-
activació econòmica; l’impuls al Pla 
Edifi cant amb la construcció del nou 
institut i reforma i ampliació de 2 col-

legis; la reurbanització de carrers per 
aconseguir una mobilitat més soste-
nible d’acord amb el pla de mobilitat i 
l’ampliació de la xarxa de carrils bici; 
i l’impuls a la transició ecològica i di-
gital.

4.-Quin és l’objectiu del pla d’Inversi-
ons?

El Pla d’Inversions és un Pla estratè-
gic per a un futur immediat dels pro-
pers 4 anys que ha de concretar-se i 
actualitzant-se cada any quan s’apro-
va el pressupost de l’Ajuntament. És 
la primera vegada que es realitza en 
l’Ajuntament de Paiporta i obliga a 
l’equip de govern a fer una diagnosi 
de les problemàtiques del nostre po-
ble, les solucions i una priorització 
de les necessitats. Amb ell, ajudarem 
a reactivar i regenerar l’economia de 
Paiporta, i assolirem projectes que 
necessitem per al nostre poble, i que 
són demandats per la ciutadania. En 
defi nitiva, aquest Pla d’Inversions és 
el resultat del treball realitzat els úl-
tims anys.

5.- Més enllà de ser regidor de Com-
promís al govern de Paiporta també 
eres portaveu local. Com s’ha viscut 
la pandèmia al col·lectiu?

Com la resta de la ciutadania de Pai-
porta, el col·lectiu de Compromís està 
vivint moments molt complicats, 
hem perdut en les últimes setmanes 
companys actius i ara mateix tots els 
contactes que tenim són telemàtics. 
El nostre col·lectiu que es caracterit-
za per ser molt actiu i organitza mol-
tes activitats s’ha hagut d’adaptar 
a la nova situació de la pandèmia 
i intentem que les recomanacions 
sanitàries arriben de manera clara i 
ràpida a la majoria de la ciutadania 
de Paiporta. Totes i tots tenim mol-
tes ganes de tornar a ajuntar-nos, 
mobilitzar-nos, trobar-nos presenci-
alment per compartir debats, idees, 
rialles i abraçades... Però ara cal que 
ens cuidem perquè quan tot açò pas-
se, no ens falte ningú més.

Pep 
Val

Entrevista Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat

PLA D’INVERSIONS
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En l’eix d’actuacions contra el canvi climàtic, 
i en compliment dels compromisos adquirits 
amb la signatura del Pacte d’Alcaldies pel 
Clima i l’Energia Sostenibles (PACES), hi ha 
previstos 1,2 milions que es repartiran entre 
noves instal·lacions solars fotovoltaiques, mi-
llora de la xarxa d’aigua, noves zones verdes, 
carrils bici i de vianants i adquisició de cotxes 
elèctrics.

Quant al Pla Edifi cant, que permetrà atendre 
les necessitats d’infraestructures educatives, 
la previsió és destinar 5,3 milions sols al 2021, 
i 18 milions fi ns al 2024. A Paiporta, enguany 
es rehabilitarà el CEIP Jaume I amb una inver-
sió d’1,5 milions, es redactarà el projecte del 
nou IES La Sénia (350.000 euros), s’adequarà 
el CEIP L’Horta amb 3,9 milions, als que cal su-
mar 524.000 per a expropiar terrenys annexos 
al centre.
El tercer eix, baix l’epígraf de serveis socials, 
preveu per a enguany 2,2 milions, amb 1,6 per 
al centre de dia de Vil·la Amparo, 485.000 per a 
la compra i adequació d’una nova dependèn-
cia del departament de Benestar Social en-
front de l’Auditori Municipal, i altres interven-
cions a la llar de la tercera edat o la compra i 
rehabilitació de vivendes socials municipals.

Un dels projectes més demandats i emble-
màtics del pla és la nova zona esportiva, amb 
pavelló cobert, pista d’atletisme i zona verda 

junt al camp de futbol El Palleter. Enguany es 
redactarà el projecte, però també està prevista 
la compra per part de l’Ajuntament del camp 
de futbol, la seua adequació i diferents actu-
acions de rehabilitació i instal·lació de zones 
esportives per un valor total de 624.000 euros.

Els eixos cinquè i sisè fan referència a la reno-
vació dels polígons industrials de la localitat. 
Per a enguany, les actuacions pugen fi ns als 
916.000 euros, amb 445.000 per a millora de 
vials, construcció de carrils bici, zones verdes, 
enllumenat i instal·lació de càmeres de vide-
ovigilància, i 471.000 per als projectes d’urba-
nització de les unitats d’execució UE12 i UE16, 
és a dir, la fi nalització de la trama de vials dels 
polígons, pendents des de fa dècades. En total, 
la inversió en els polígons industrials fi ns al 
2024 ascendeix a més d’1,8 milions d’euros.

La millora d’espais públics es troba en el setè 
eix d’actuació, que per a enguany té reservats 
1,1 milions d’euros. Destaca, entre els projec-
tes, la rehabilitació i conversió a zona de vi-
anants de la Plaça de l’Església, a més d’una 
dotzena més de carrers del poble repartits per 
tots els barris. També està prevista l’adequa-
ció de solars per a aparcaments provisionals 
de vehicles i la urbanització del PAI de Mestre 
Serrano, un solar que causa moltes molèsti-
es al veïnat i que portava encallat més de 20 
anys.

- Millora d’espais    

   públics

- Nova zona           

   esportiva

- Nou centre de  

   dia
- Pla Edifi cant

Un pla 
d’inversions 
de 41 milions 
d’euros a 4 anys

.

.

.

...
“Ajudarem a reactivar i 
regenerar l’economia de 
Paiporta, i assolirem 
projectes que necessitem 
per al nostre poble, i que són 
demandats per la ciutadania

Isabel Martín

PLA D’INVERSIONS
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Noves 
instal·lacions 
planifi cades

Centre de dia de 
Vil·la Amparo
L’antiga casa de la família Olcina, situ-
ada a la carretera de València i ara de 
propietat municipal, es convertirà en 
un centre per a les persones majors, 
després de les gestions realitzades 
per l’Ajuntament davant la conselleria 
d’Igualtat i Polítiques 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 iniciati-
va del govern, tant en aquesta legisla-
tura com en l’anterior, han obtingut el 
suport de tota la corporació municipal 
en els diferents plenaris en què s’han 
plantejat modifi cacions de crèdit i can-
vis d’ús de la instal·lació.

Nou pavelló
esportiu
En la part exterior, el nou complex es-
portiu de Paiporta comptarà amb una 
pista d’atletisme de 300 metres i una 
gran zona verda que, sumada a la que 
va aparellada al pavelló, arriba fi ns als 
11.000 metres. Aquesta pista d’atletis-
me té les dimensions d’instal·lacions a 
cobert d’entrenament, tot i que estarà a 

l’exterior, i comptarà amb recta de 100 
metres i la possibilitat de practicar salt 
de longitud, 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 mo-
tos i cotxes elèctrics.

Què és un pla 
d’inversions?

És un projecte pluriennal per a transformar les infraestructures del 
nostre municipi, reformant i renovant equipaments, instal·lacions, 
serveis i espais públics. Representa els compromisos de l’equip de 
govern amb la ciutadania.

Com canviarà Paiporta amb aquest pla?

El pla d’inversions contempla un nou centre de dia a Vil·la Amparo i el nou cen-
tre de serveis socials; la nova zona esportiva amb pavelló i pista d’atletisme; la 
millora dels polígons industrials com a base de la reactivació econòmica; l’im-
puls al Pla Edifi cant amb la construcció del nou institut i reforma i ampliació 
de 2 col·legis; la reurbanització de carrers per aconseguir una mobilitat més 
sostenible d’acord amb el pla de mobilitat i l’ampliació de la xarxa de carrils 
bici; i l’impuls a la transició ecològica i digital.

També està prevista la compra per part de 
l’Ajuntament del camp de futbol del Palleter

PLA D’INVERSIONS
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Centre de dia de 
Vil·la Amparo

Pla Edifi cant
 
5,3 milions en millores als 
centres educatius al 2021 i 
18 milions en 4 anys
Enguany es rehabilitarà el CEIP Jaume I amb 
una inversió d’1,5 milions, es redactarà el pro-
jecte del nou IES La Sénia (350.000 euros), 
s’adequarà el CEIP L’Horta amb 3,9 milions

Actuacions 
contra el canvi 
climàtic

Al pla hi ha previstos 1,2 milions que es reparti-
ran entre noves instal·lacions solars fotovoltai-
ques, millora de la xarxa d’aigua, noves zones 
verdes, carrils bici i de vianants i adquisició de 
cotxes elèctrics.

Millora d’espais públics i renovació 
dels polígons industrials
Rehabilitació i conversió a zona de vianants de carrers a tots els barris, com de la Plaça 
de l’Església. Adequació de solars per a aparcaments provisionals de vehicles i la urban-
ització del PAI de Mestre Serrano, són algunes de les actuacions previstes al pla.

Als polígons és contemplen millora de vials, construcció de carrils bici, zones verdes, enl-
lumenat...

280.000 euros en noves tecnologies per a avançar en la iniciativa d’smart city, 
amb transformació digital de serveis municipals, instal·lació de sensors de con-
taminació, càmeres de vigilància, sensors per al clavegueram i d’aforaments en 
edifi cis municipals

PLA D’INVERSIONS
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La pandèmia de la Covid-19 ha derivat 
en una forta crisi social i econòmica a 
tot el món. Hostaleria, xicotet comerç 
i autònoms són els més perjudicats, 
mentre es destrueix llocs de treball 
per la caiguda del consum. Afortu-
nadament a Paiporta comptem amb 
un equip que vetla per l’economia 
paiportina, i amb Beatriz Jiménez al 
capdavant de la regidoria d’Economia, 
Ocupació i Comerç, qui no ha deixat 
de treballar de valent amb propostes 
innovadores i creatives per fer costat 
al teixit empresarial paiportí així com 
a la ciutadania, per facilitar la forma-
ció i la creació de nous llocs de treball.

1.- El xicotet comerç i les pimes han 
sigut el sector que més està patint la 
crisi derivada de la pandèmia. Com 
s’ha donat resposta a les seues neces-
sitats?

Durant la pandèmia intentàrem, so-
bretot, estar al costat dels i els nostres 
comerciants, de diverses maneres. 
Férem difusió de totes les ajudes de 
les quals es podien benefi ciar, i crea-
rem una línia de subvencions muni-
cipals. De fet, fórem el primer poble a 
aprovar les bases. A banda de gesti-
onar la informació d’altres adminis-
tracions i les ajudes, mantinguérem 
un contacte continuat i directe amb 
ells i elles per si necessitaven algu-
na cosa, i organitzarem una formació 
sobre digitalització comercial, per tal 
de donar-los idees per si la situació 
s’allargava.

2.- La situació continua sent compli-
cada per a l’economia local, com es 
donarà continuïtat a eixes ajudes?

Al ple de gener aprovarem l’adhesió 
al pla Resisteix, de la Generalitat, això 
suposarà destinar més de 700.000 € 
als sectors econòmics i comercials 
més castigats per la crisi.
L’hostaleria, en concret pateix una si-
tuació molt particular, com es treballa 
per evitar que bars i restaurants pu-
guen continuar endavant?

A banda de donar-los tota la informa-
ció i intentar resoldre els seus proble-
mes, hem treballat en la recopilació 
i difusió de les cafeteries, bars i res-
taurants que fan dinar per arreplegar 
o portar, amb la campanya “Paiporta 
a porta” que, a més, ha servit de base 
a l’aplicació que ha creat Ángel Mar-
tínez Cavero, un veí de Paiporta.
 
3.- Més enllà de “l’economia de guer-
ra”, hi ha propostes per a reviscolar el 
teixit empresarial paiportí.
 
Abans que arribara aquesta crisi, ja 
teníem un projecte per donar suport 
als emprenedors i el teixit associatiu: 
El Viver d’Empreses, una instal·lació 
amb despatxos i una sala de reunions, 
que se cedeix de manera gratuïta, a 
les persones que busquen un espai 
per portar endavant la seua empresa.

4.- Quant a les empreses més grans ja 
establertes, quin és el pla per als po-
lígons?

Acabem de demanar una subvenció 
per millorar notablement els nostres 

polígons. De moment anem a subs-
tituir les lluminàries per millorar la 
visibilitat, i després vertebrarem el 
Polígon de Mina amb un carril-bici, 
instal·larem càmeres de vigilància a 
tots els polígons i millorarem la se-
nyalització i les zones verdes.
Per a nosaltres és fonamental recol-
zar a les indústries que estan al nos-
tre poble.

5.- A més, des de la teua arribada a la 
regidoria no has deixat de treballar 
per reduir les taxes d’atur.

Sí, eixe era el meu objectiu principal. 
Hem triplicat el nombre de cursos 
que s’organitzen des del Servei d’Ocu-
pació, atenem a més persones, i hem 
aconseguit que ens augmenten les 
subvencions per organitzar els tallers 
d’ocupació i els tallers de reinserció 
laboral. La veritat és que a Paiporta 
tenim molta sort de comptar amb un 
equip de professionals que té els co-
neixements necessaris i el compro-
mís, per lluitar contra la desocupació.

Beatriz
Jiménez

Entrevista regidora d’Economia, Ocupació i Comerç

RESCATEM PERSONES
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L’Ajuntament de Paiporta articularà totes les 
mesures necessàries per a no cobrar la taxa 
d’ocupació de via pública de les terrasses dels 
negocis d’hostaleria de la localitat al llarg de 
2021.

Aquesta iniciativa dona continuïtat a la que es 
va adoptar a partir de la declaració de l’estat 
d’alarma al mes de març de 2020 i les restric-
cions d’aforament derivades i dictades per les 
autoritats sanitàries per a frenar els contagis. 
L’Ajuntament també suprimeix la taxa de les 
parades del mercat municipal.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament té l’objec-
tiu de pal·liar els efectes perniciosos de l’actual 
situació sanitària sobre els negocis locals, com 
són bars, cafeteries i restaurants, i comerciants 
de proximitat, com són els que tenen parada 
oberta al mercat.

Com és evident, la davallada d’ingressos ha si-
gut molt acusada, i encara es preveu que tarde 
mesos en remuntar. El consistori, per tant, pre-
tén estar al costat del comerç local en un mo-
ment d’incertesa sense precedents.

L’hostaleria de Paiporta 
estarà exempta de pagar 
la taxa de terrasses

 

Pla ResisteixL’Ajuntament de 
Paiporta aportarà 
108.000 euros al 
Pla Resisteix de la 
Generalitat, que 
injectarà 710.000 
euros a l’hostaleria 
local
L’Ajuntament de Paiporta aportarà 
108.000 euros a les ajudes Parèntesi, in-
closes en el Pla Resistir de la Generalitat 
Valenciana per a rescatar els negocis més 
afectats per la pandèmia. En total, i amb 
les aportacions de la Conselleria d’Eco-
nomia i la Diputació de València, aquest 
pla suposarà la injecció de 710.674 euros, 
destinats principalment, en el cas de Pai-
porta, als negocis locals d’hostaleria.

L’adhesió a aquest pla d’ajudes es debat 
en el ple ordinari de gener, que se cele-
bra aquest dijous. En la sessió també se 
sotmet al dictamen del ple el pressupost 

municipal per a 2021, uns comptes ex-
pansius amb un fort increment de parti-
des com les ajudes socials, donat el con-
text econòmic actual.

El Pla Resistir i les Ajudes Parèntesi estan 
pensades per a compensar les pèrdues de 
les empreses que han rebut el major im-
pacte de la crisi econòmica derivada de la 
pandèmia, com són els negocis d’hosta-
leria, i d’activitats de creació, artístiques 
i d’espectacles, les esportives, recreatives 
i d’entreteniment i els allotjaments i ac-
tivitats turístiques. La Generalitat Valen-
ciana i la Conselleria d’Economia han 

previst un import total de 160 milions 
d’euros, dels quals, i d’acord amb els crite-
ris de repartiment, n’arribaran a Paiporta 
710.674.
L’aportació municipal, de 108.000 euros, 
se suma a les ajudes a empreses i autò-
noms aprovades a l’estiu de 2020, després 
de la primera onada, a les quals ja es va 
destinar una quantitat important per a 
pagar despeses com lloguers o subminis-
traments, entre d’altres.

Els autònoms, les autònomes i microe-
mpreses benefi ciàries de les Ajudes Pa-
rèntesi rebran 2.000 euros cadascuna, a 

més de 200 euros addicionals per cada 
persona que tinguen contractada. En les 
pròximes setmanes es detallarà la mane-
ra d’accedir a les ajudes, ja que el tràmit 
encara no està obert ofi cialment.

RESCATEM PERSONES



En acabar de llegir, comparteix-lo.

@compromisPaipor

/compromisperPaiporta paiporta@compromis.net
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compromispaiporta

Al Viver d'Empreses 'Paiporta Emprén' tens 
a la teua disposició:
· 8 espais de treball individual moblats
· Repartits en 4 despatxos de 15 metres quadrats
· Connexió a internet i wifi 
· Sala de reunions i conferències amb projector
· Impressora compartida
· Climatització
· Servei de neteja i manteniment
· Nevera i microones
· Espai cardio-protegit...

+info

El Viver d’Empreses Paiporta Emprén 
proporciona espai, infraestructura i 
serveis a nous negocis
 

Contacte
· Telèfon: 963972474
· Correu electrònic: 
atorres@paiporta.es
· C/ Santa Anna, 35. 
Paiporta

SUMA’T A COMPROMÍSSUMA’T A COMPROMÍSSUMA’T A COMPROMÍSSUMA’T A COMPROMÍSSUMA’T A COMPROMÍSSUMA’T A COMPROMÍSSUMA’T A COMPROMÍSSUMA’T A COMPROMÍSSUMA’T A COMPROMÍSSUMA’T A COMPROMÍS

El col·lectiu de Compromís 
per Paiporta envia les seues 
condolences a la família de 
Carlos Gómez.
Carlos, amic i company nostre, has sigut un membre fon-
amental per al col·lectiu. Et recordarem com el gran home 
compromés, generós, lluitador i amb gran consciència de 
classe que has sigut. Cap jornada electoral tornarà a ser 
com eren, perquè has sigut ajuda i referent per a apoderats 
i interventors, tota una font de coneixement del funciona-
ment democràtic.
Continuarem amb la lluita portant el teu record, 
company.


