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0. PRESENTACIÓ
COMPROMÍS som una organització arrelada al nostre poble, profundament
valencianista i preocupats pels temes socials i les desigualtats que tant de mal estan a
fent a Paterna. El medi ambient, i la cura pels nostres espais verds, també són una part
important de les nostres preocupacions ja que contínuament la Vallesa i el Parc Natural
del Túria són víctimes de la desídia municipal.
Després de 30 anys de governs dels mateixos, ara tenim l’oportunitat de canviar
l’escenari. En COMPROMÍS apostem per un canvi de rumb, per unes polítiques obertes
a la ciutadania i marcades per la transparència. I ho hem demostrat, i seguim
demostrant-ho, en el dia a dia amb la celebració d’unes primàries obertes a la
ciutadania, renunciant als privilegis de les empreses públiques i fent públics els nostres
ingressos.
La nostra trajectòria a Paterna ve avalada pels anys d’experiència i pel bagatge que ens
dóna tindre regidors i governar a molts municipis d’arreu del nostre territori, a més de
comptar amb sis diputats a les Corts Valencianes, un al Congrés i un altre al Parlament
Europeu.
En aquestos últims quatre anys hem treballat de valent pel nostre, i vostre, estimat
poble de Paterna. Venim amb la motxilla plena, amb propostes per la transparència i el
bon govern al municipi; propostes per a garantir una vivenda digna per a totes les
persones; per a tindre una sanitat i uns equipaments sanitaris públics i de qualitat; per
a fer valdre els drets dels discapacitats i depenents; propostes per a fer efectiva la
justícia social; alternatives econòmiques al malbaratament dels últims governs
municipals; iniciatives per a posar en valor l’educació pública, la cultura i el nostre
patrimoni històric; accions contra l’urbanisme a la carta i els macropojectes depredadors
del nostre territori; propostes per a protegir el nostre medi ambient, per a crear
ocupació i recuperar el comerç local i l’atractiu dels polígons...
Ara tens a les teues mans el programa amb que COMPROMÍS per Paterna ens
presentem a les eleccions municipals. Un programa que és resultat de la democràcia
participativa que defensem, ja que està fet amb la participació de la ciutadania de
Paterna i del teixit associatiu del poble.
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Cadascú ha aportat els seus coneixements, la seua trajectòria, la seua experiència, la
seua sensibilitat i, sobre tot, el seu desig de fer que aquest document siga útil per fer de
Paterna un poble més amable per al present i per al futur.
En COMPROMÍS compten amb moltes persones que han fet possible aquest programa.
Parlem de gent anònima, que potser continuarà sent-ho quan COMPROMÍS per Paterna
estem al govern del canvi. Però estan presents i són el present. Són la nostra força, la
força que fa a COMPROMÍS gran.
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1. PLA D’EMERGÈNCIA SOCIAL
 Uns serveis socials municipals de qualitat, que donen atenció i benestar a totes
les persones al llarg de la seua vida
 Un Ajuntament amable, al servei de les persones

1.- Pla Local d’Inclusió Social (PLIS)
Necessitem un canvi de model als serveis socials municipals. Abandonarem
l’assistencialisme i la caritat d’ara per un model de justícia social, basat en criteris de
prevenció de l’exclusió social.





Elaborarem el Pla Social d’Inclusió Social (PLIS) amb la participació de tots els
actors socials presents al municipi.
El Pla inclourà actuacions de caràcter plurianual en col·laboració amb les entitats,
ONG’s, associacions i moviments socials del municipi.
Dinamitzarem la Mesa de la Solidaritat, la Mesa de la Vivenda i Fòrums Sectorials
de Benestar Social, on professionals i representants d’entitats alimenten el PLIS.
Partida mínima pressupostària d’un milió d’euros anuals per al
desenvolupament del PLIS.

2.- Renda garantida:






L’Ajuntament garantirà que les persones que tenen dret a la renda garantida
puguen rebre-la mensualment, sense cap tipus de retard, avançant les quanties
que la Generalitat Valenciana no estiga satisfent en cada moment.
Posarem en marxa un protocol d’informació i gestió dels expedients de renda
garantida per tal que totes les persones que ho necessiten puguen, amb la major
facilitat possible, gestionar els seus expedients, reduir la burocràcia i accedir a
esta ajuda. Ampliarem els mitjans tècnics i personals que garantisquen aquesta
tasca. Crearem la figura de l’Auxiliar Informador de Serveis Socials.
Compromís inclourà en cada pressupost municipal anual la quantia necessària
per a fer front a aquestes despeses, com a punt prioritari i d’obligat compliment.
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3.- Vivenda:













Declaració de Paterna com a municipi lliure de desnonaments i suport a la dació
en pagament.
L’Ajuntament ha d’esdevindre mediador en els casos d’execucions hipotecàries
amb possibilitat de desnonament.
Els impostos municipals conseqüència d’un desnonament (plusvàlues, IBI, etc)
no recauran sobre les persones desnonades.
Creació del Registre Municipal de vivendes de lloguer social i per a joves.
Creació del Registre Municipal de vivendes desocupades.
Creació d’un Registre Municipal d’infravivenda, per facilitar la inscripció al padró
de totes les persones que viuen a Paterna.
Rehabilitació de vivenda pública per a destinar-la a lloguer social. La
rehabilitació es farà mitjantçant empreses, autònoms i/o cooperatives del
municipi.
Pla d’Auto-rehabilitació de vivenda, per a que els futurs llogaters puguen
rehabilitar la vivenda a canvi de compensacions al lloguer social.
Augment de l’IBI urbà de les vivendes tancades i deshabitades, propietat de
bancs i de processos d’execució hipotecària, fins que no la cedisquen a
l’Ajuntament per a lloguer social.
Convenis per a que les entitas bancàries cedisquen les vivendes per a lloguer
social.
Convenis amb els propietaris particulars de vivendes buides per a augmentar el
parc de vivendes públiques i destinar-les a lloguer social.
Partida mínima de 500.000 €/anuals per a un Pla de Lloguer Social i contra la
Pobresa Energètica.

4.- Dependència i discapacitat:






L’Ajuntament assumirà el pagament de les taxes imposades als discapacitats
(copagament) fins que la Generalitat Valenciana les faça desaparèixer.
Exigirem al Govern Valencià l’eliminació d’aquestes taxes (copagament) als
usuaris dels centres i la seua tornada a les arques municipals.
Augment dotació pressupostària per a l’Oficina d’Atenció al Depenent.
Augment de dotació pressupostària per al Servei d’Atenció Domiciliària.
Acabarem la Residència i Centre de dia de la ctra. Manises.

5.- Llum, aigua i gas per a les persones més necessitades:



L’Ajuntament de Paterna no consentirà que es talle l’aigua a cap persona sota
cap concepte.
Mediarem per a que no es tallen tampoc els serveis de llum i/o calefacció.

#ambValentia


Garantirem ajudes (bonus socials) per pagar els subministraments bàsics de
llum, aigua i gas en totes les famílies amb menys ingressos.

6.- Pla d’Emergència Alimentària:





Crearem un Banc d’Aliments municipal gestionat pels serveis socials municipals.
Convenis amb els supermercats i el comerç local per a que aporten al Banc els
aliments.
Targeta solidària per al Comerç Local. Les ajudes socials destinades a
manutenció bàsica es destinaran per a fer les compres al nostre comerç.
Obrirem els menjadors escolars tot l’any per atendre als xiquets i xiquetes més
necessitats.

7.- Condonar els deutes de tributs municipals per treballs per a la comunitat:


Elaboració de l’Ordenança per regular el pagament alternatiu dels deutes amb
l’administració.

8.- Transport públic per als aturat/des amb menys recursos:



Els aturats/des amb menys recursos podran utilitzar de manera gratuïta el
transport municipal.
Convenis amb FGV i l’EMT per a que a els aturats/des amb menys recursos
puguen viatjar de manera gratuïta.

9.- Reducció de les llistes d’espera en serveis socials:



Creació de la finestreta única de Serveis Socials per a reduir tràmits i burocràcia,
unificar documentació a presentar per a les diferents àrees.
Creació de la figura de l’auxiliar informador com a instrument que agilite
l’atenció a la ciutadania en llista d’espera.

10.- Centre social autogestionat:


Creació d’un centre social aprofitant un edifici públic emblemàtic per a
desenvolupar activitats d’educació, inclusió social i/o formació. Local que serà
autogestionat per les pròpies entitats socials participants al projecte.
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2. TRANSPARÈNCIA I HONESTEDAT DEMOCRÀTICA
 Transparència i control de l’administració local
 Fiscalització de l’activitat dels gestors polítics
 Participació ciutadana vertadera

1.- Creació de l’Oficina de Control Pressupostari:
Aprovada a proposta de Compromís en 2011, mai s’ha posat en marxa.








Permetrà a qualsevol veí/veïna conèixer l’execució del pressupost municipal (on
line o en l’Ajuntament).
Permetrà als proveïdors conèixer l’estat de tramitació de les seues factures.
La ciutadania podrà conèixer les despeses de diners públics realitzades.
Es publicarà tota la informació rellevant sobre els ingressos i despeses del
pressupost.
Publicació de l’estudi de costos de cada taxa, tarifa o preu públic.
Publicació en la pàgina web municipal de totes les desviacions entre l’aprovat en
el pressupost i l’executat, així com l’explicació als nostres ciutadans d’aquesta
desviació.
Fixar indicadors que permeten avaluar l’eficàcia i l’eficiència dels recursos
emprats, com per exemple el superàvit o dèficit, fiscalitat municipal, despesa,
inversió i endeutament municipal.

2.- Publicació del Portal de la Transparència:
Aprovat a proposta de Compromís en 2012, mai s’ha posat en marxa.






Publicació dels sous de tots els càrrecs polítics i del personal de l’Ajuntament.
Publicació de la declaració de béns, al començar i finalitzar la legislatura, i de la
declaració de renda de tots els regidors/es de l’Ajuntament.
Publicació de sous dels treballadors i directius de les empreses públiques.
Publicació en la pàgina web municipal, de forma clara i comprensible, dels
pressupostos des de la seua elaboració fins a la seua liquidació.
Publicació del deute municipal, tant amb bancs com amb proveïdors, creditors,
administracions a més de l’estat dels comptes municipals.
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Publicació de tots els indicadors del cost per habitant de cadascú dels serveis
municipals.
Publicació dels justificants de totes les subvencions a les diferents associacions
i/o entitats del municipi.

3.- Supressió de les dietes del consell d’administració de les empreses públiques:


Modificació dels estatuts per a que tot aquell/a que ja està percebent un sou de
l’Ajuntament no cobre dietes ni cap retribució per assistència als consells
d’administració de GESPA.

4.- Supressió de tots els contractes amb consultories externes:


Els millors consultors són els propis treballadors municipals. Cancel·larem tots
els contractes amb consultors externs.

5.- Sostre màxim de despeses en màrqueting i publicitat:


Proposta de Compromís rebutjada en 2011. Establirem un percentatge (sobre el
total de despesa municipal), que no es podrà superar en cap cas.

6.- Codi ètic dels representants de Compromís:


Obligació per part dels representants de Compromís a l’Ajuntament de dimitir
immediatament en cas de ser imputats per delictes relacionats amb la seua
gestió pública.

7.- Participació ciutadana:













Governar de tu a tu amb la ciutadania.
Celebració dels plens per les vesprades.
Celebració del debat de l’estat de la Vila convocat a petició de la ciutadania.
Creació del Fòrum Ciutadà Públic i dels fòrums sectorials.
Creació de la Junta d’Associacions, perquè els col·lectius organitzen la
programació dels centres socials.
Reforma de la Carta de Participació Ciutadana de Paterna.
Recuperació dels pressupostos participatius.
Implantació de sistema de gestió de qualitat per a millorar l’atenció al ciutadà.
Resposta a sol·licituds en temps i forma
Traçabilitat dels documents.
Informació detallada sobre l’estat de tramitació d’expedients que afecten a les
persones.
Digitalització de l’administració per a accedir des del web municipal a la
informació pública
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3. PLA D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ

OCUPACIÓ I FORMACIÓ

 Volem un poble sense atur
 Pla d’ocupació per a que les empreses contracten persones de
Paterna

1.- Augment de la partida pressupostària per a l’Agència Municipal d’Ocupació:
En els últims anys, a Paterna, els diferents governs han destinat unes partides ridícules
per a lluitar contra un dels problemes mes greus que tenim al poble.
Amb mes de 7.600 aturats, Paterna necessita unes polítiques actives de lluita contra
l’atur, que han d’estar dotades amb un pressupost real, i que permeta treballar en la
formació i la col·locació dels aturats.


Exigirem una oficina del SERVEF a Paterna, per tal de facilitar tramitacions als
nostres aturats/aturades i treballar en coordinació amb l’Agència Municipal
d’Ocupació.

2.- Reincorporació de l’Ajuntament de Paterna al Consorci Pactem-Nord:


Les retallades realitzades feren que l’Ajuntament abandonara aquest Consorci,
del qual formava part des de la seua fundació. Hem perdut durant anys
l’oportunitat de rebre assessorament, accés a subvencions i coordinació amb la
resta de municipis consorciats.

3.- Treballadors de Paterna per a les empreses de Paterna:
Fomentar la contractació de treballadors de Paterna per part de les empreses dels
nostres polígons.




Implantació de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) a les empreses dels
nostres polígons, premiant la contractació d’aturats/des del poble.
Incentius per a empreses ubicades als nostres polígons en cas que contracten a
aturats/des del nostre municipi.
Clàusules Socials als plecs de contractació pública. Incentivarem que les
subcontractes de l’Ajuntament contracten a aturats/des del municipi.
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4.- Pla de Formació dels nostres aturats/des:









Convenis amb les empreses del nostres polígons per a completar la formació dels
nostres aturats/des. Prèviament realitzarem un estudi per conèixer els perfils
demandats per les empreses i la formació necessària.
A l’empresa municipal GESPA es poden adreçar polítiques formatives concretes
per tal de satisfer les necessitats de les empreses que estiguen establertes a
Paterna o que tinguen prevista la seua implantació als nostres polígons. Aquest
és un atractiu molt important per atraure noves empreses al poble, ja que es
facilitaria la capacitació i l’elecció de les noves plantilles.
Aprofitament del centre de Formació del SERVEF present al polígon Font del
Gerro, actualment infrautilitzat.
Al Parc Tecnològic tenim diverses escoles de formació privades, amb les quals
Compromís es compromet a realitzar convenis per tal de facilitar l’accés dels
aturats a noves formacions que faciliten la seua reinserció al mercat laboral.
Reobrirem l’escola taller ITACA al barri de la Coma.

4.- Certificació de GESPA como a centre homologat de formació:
L’empresa pública municipal disposa de mitjans i de personal capacitat per a formar als
aturats de Paterna, no sols per a que puguen ser en un futur treballadors de l’empresa
municipal, si no per a facilitar la seua reinserció en el mercat laboral.
Amb l’obtenció del certificat com a centre homologat de formació, GESPA es podria
convertir en el motor del canvi econòmic a Paterna, ja que podria dirigir la capacitació
dels aturats del nostre poble cap aquells sectors que més demanda tinguen en cada
moment, o que més futur pròxim es puga observar.
5.- Sensibilització i impuls de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) a les nostres
empreses:
La responsabilitat corporativa a les nostres empreses és l’única forma de dignificar els
llocs de treball de la gent del nostre poble. Amb l’última reforma laboral, les condicions
dels nostres treballadors varen patir un dels pitjors atacs que s’han conegut.
Compromís impulsarà des del govern aquelles mesures que siguen necessàries per
afavorir les empreses que al seu funcionament posen en marxa protocols i actuacions
de responsabilitat corporativa i estiguen encaminades a l’Economia del Bé Comú.
És a dir, que tinguen en compte les necessitats, els problemes i les mancances dels seus
treballadors, i per a donar-los solució utilitzen procediments ètics i dignes. A més a més,
hauran de garantir uns sous dignes per als treballadors, garantir la igualtat salarial entre
homes i dones, i complir amb els estàndards mediambientals i ambientals que
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requereixen els protocols de Responsabilitat Social Corporativa i l’Economia del Bé
Comú.
6.- Garantir la igualtat d’oportunitats des de la transparència:







Borsa de treball a l’Agència de Col·locació pública, transparent i supervisada pels
serveis socials, per a tindre en compte les condicions familiars dels demandants
d’ocupació.
Borsa de treball a GESPA transparent, rotativa i supervisada pels serveis socials,
per a tindre en compte les condicions familiars dels demandants d’ocupació.
Acabarem amb l’enxufisme a l’empresa pública.
Publicació d’ofertes de treball de GESPA i l’Agència de Col·locació on line.
Publicació de l’oferta de cursos i formació laboral a la web de l’Agència de
Col·locació i GESPA.
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4. ACTIVITAT ECONÒMICA
 El xicotet comerç i els polígons com a motor de l’economia de
Paterna
 Reducció del superàvit per a tindre més despesa social

1.- Potenciar les polítiques econòmiques encaminades a l’economia del Bé Comú:



Esforç d’un govern local just, un ajuntament dirigit cap al bé comú i no cap al
benefici d’uns pocs, d’una élit que fins ara ha governat als nostres pobles.
Implantació de criteris de l’economia del bé comú per a garantir que tota la
ciutadania de Paterna tinga moltes més oportunitats d’eixir de la crisi amb
dignitat i amb totes les seues necessitats bàsiques cobertes.

2.- Creació del Clúster Empresarial de Paterna:



Interactuació de les empreses instal·lades al nostre municipi per a poder
optimitzar els seus processos productius i fer-les més competitives.
Coordinació del clúster amb les àrees de formació i ocupació de l’Ajuntament per
tal de nodrir-se mútuament.

3.- Programa de racionalització dels tràmits per obrir una empresa o un negoci al
municipi:



Creació de l’Oficina de l’autònom i l’emprenedor, per assessora sobre tràmits i
ajudes, amb una finestreta única que simplifique el procés burocràtic d’obrir
una empresa o negoci.
Establir una relació empreses-municipi de benefici mutu: les

4.- Viver de cooperatives:


Augment del pressupost per al viver de cooperatives de Paterna i dotar-lo de
programes, contractes i suport per part de l’Ajuntament i de les empreses
públiques.
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5.- Certificat green comerç:


Promocionar aquesta etiqueta ecològica amb més intensitat en el xicotet
comerç, millorar la informació als comerciants, amb tots els mitjans disponibles,
dels avantatges d’obtindre-la: reduir costos de funcionament, estalviar aigua,
energia i millorar la gestió dels seus residus.

6.- Certificat d’Empresa Òptima per a l’Administració:


Facilitar a les empreses l’accés a les ofertes públiques mitjançant aquesta
certificació.

7.- Fraccionament en lots de tots els contractes municipals:


Facilitar a les empreses més xicotetes del poble l’accés als contractes municipals
a través del fraccionament en lots.

8.- Concurs obligatori per a tots els contractes que es realitzen amb diners públics:




Tant a l’ajuntament com a les empreses públiques canviarem les actuals regles
de contractació, per tal de garantir que qualsevol contracte o despesa municipal,
per xicoteta que siga, s’atorgue amb un concurs públic i total transparència,
publicant tota la informació al web municipal.
Modificació de la regla interna de GESPA per evitar la contractació a dit de
menys de 50.000 euros.

9.- Creació del Portal del Proveïdor:


Que l’Ajuntament faça les seues compres en empreses i comerços locals,
mitjançant aquest Portal, on hi haurà un registre de tots els proveïdors al
consistori.

10.- Transparència en les contractacions d’obres i serveis
 Es faran públics tots els contractes i convenis existents.
 Es farà públic el llistat de proveïdors i adjudicataris.
 Es publicaran totes les subvencions i ajudes econòmiques concedides per
l’Ajuntament.
 Es faran públics tots els convenis urbanístics i la informació sobre les obres de
major importància.
 Seguiment i control de l'execució de les obres:
· Obres d'infraestructura geolocalitzades (s'hi inclouen les obres en curs,
les projectades, les executades i les aprovades pendents d'execució).
· Empreses adjudicatàries de les obres, import, termini d'execució, data
d'inici i de finalització (expedients d’adjudicació en curs).
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· Empreses adjudicatàries de les obres, import, termini d'execució, data
d'inici i de finalització (expedients amb contracte formalitzat).
· Modificacions, reformes, pròrrogues i complementaris dels contractes
d'obres.
· Dates i terminis de les obres
11.- Implantació del programa ‘Emprende en 3’
12.- Polígons industrials:
 Encetarem un procés de participació ciutadana per elaborar un Pla de
Revitatlització dels polígons industrials, per incloure criteris de gestió ambiental
i ecologia industrial que milloren la relació entre les empreses, la relació entre
els polígons industrials i la relació d’aquestos amb el propi Ajuntament.
13.- Comerç local:
 Pla d’Acció comercial per recuperar i rescatar el comerç local com a motor de
l’economia de Paterna.
 Creació d’un recinte firal estable.
14.- Impostos:
 Recalcularem taxes al rebut de l’aigua per a excloure la TAMER.
 Reclamar l’IBI a la Generalitat i als bancs.
 Ordenança per a condonar deutes a canvi de treballs a la comunitat.
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5. POLÍTIQUES INTEGRALS DE JOVENTUT
 Els joves són el present i són el futur
 Aturarem el seu exili
1.- Ocupació:
 L’Agència local d’Ocupació tindrà polítiques específicament adreçades als i les
joves, especialment incrementant la seua FORMACIÓ en aquelles àrees
particularment interessants per al teixit econòmic de la comarca o ciutat
 Apropament, a través de l’administració local, als joves les oportunitats laborals
que ofereixen les Comunitats Europees (programes d’intercanvi, de formació, de
treball a l’estranger...).
 Increment dels programes destinats a la Formació per a l’Autoocupació, i fixació
de convocatòries de concursos i premis per als joves emprenedors que fan el pas
de crear la seua pròpia empresa, bé siga com a treballadors autònoms, com a
cooperativistes o com a societats.
 Creació d’un Observatori de l’Ocupació Jove dins del marc dels Pactes Territorials
per l’Ocupació, per a evitar la precarietat.
 Impuls de programes locals de reincorporació laboral de joves titulats, per tal
d’evitar la fuga de “cervells”.
 Afavoriment de l’ocupació de joves que estudien per a fer‐ho compatible, amb
sistemes de contractació de vesprada o de cap de setmana, permetent així els
estudis de matí entre setmana.
 Programa específic d’incorporació al món laboral de dones joves. A més, caldrà
impulsar
 programes de formació específicament adreçada a dones joves perquè puguen
assumir funcions directives o creen les seues pròpies empreses.
2.- Educació:
 Participació activa dels ajuntaments en les meses territorials de seguiment i
aplicació de la Formació Professional per tal d’afavorir la connexió entre el món
educatiu i el món empresarial del municipi i/o la comarca.
 Mesa de Coordinació entre les universitats i l’ajuntament, per tractar les
qüestions que més afecten els estudiants universitaris, sobretot transport i
habitatge.
 Obertura de borses d’habitatges per a universitaris, en la gestió de les quals
hauran de participar, coordinadament, l’ajuntament i les universitats.
 Reducció significativa del preu dels transports urbans i metropolitans per a
universitaris, a més d’un sistema de beques que asseguren la seua gratuïtat per
als estudiants que han de fer desplaçaments més llargs i tenen menys recursos
econòmics.
 Connexió de la xarxa de carrils bici que comuniquen els campus universitaris amb
els barris de Paterna.
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Afavorir la constitució d’associacions locals d’estudiants universitaris que
servisquen d’interlocutores a l’hora de planificar polítiques en aquest àmbit.
Incloure al servei d’autobús municipal una línea al campus universitari.
Concessió de beques i ajudes municipals per a estudiants universitaris: a fons
perdut (ajuda en diners) o sufragant part de les despeses de transport,
allotjament, compra de materials, etc.
Concessió d’ajudes municipals a la investigació per a joves titulats de la localitat
de forma que part del fruit dels seus treballs revertiria en el propi municipi.
Afavorir els intercanvis internacionals de joves professionals de la localitat. Es
podria aprofitar l’agermanament de diferents localitats per a enviar joves titulats
i rebre’n d’altres països.

3.- Cultura, oci i temps lliure:










Afavorir la creació cultural amb programes de formació i convocatòria de beques
i ajudes.
Posar en marxa programes de promoció del valencià imaginatius i que impliquen
el major nombre possible de gent.
Dedicar una part substancial dels programes de festes a la música, el teatre i la
literatura, apostant pels creadors locals més joves.
Creació d’un circuit de música jove per als grups de Paterna a lo llarg de tot l’any
i a tots el barris de la població, intentant arribar a acords amb les poblacions
properes per ampliar aquest circuit.
Crear serveis de transport nocturn, i en dies especials, a zones d’oci.
Promoure programes de formació sobre les drogues. Promoure programes locals
d’educació sexual i instal·lació de màquines expenedores de preservatius en
totes les instal·lacions de titularitat municipal. Crear programes específics de
desintoxicació dels joves drogoaddictes dins el marc dels programes més
generals, insistint en aquest cas en la formació i la reinserció.
Construir, allà on siga possible, zones específicament destinades a l’oci nocturn
dins del poble, per evitar que la joventut tinga que eixir obligatòriament del
poble per a poder gaudir.
Promocionar programes de viatges i excursions que tinguen com a element
central el coneixement del medi, l’educació ambiental i la promoció del
patrimoni valencià.

4.‐ Associacionisme i voluntariat:
 Creació del Consell de la Joventut i posada en valor del casal de joves.
 Posada en funcionament de programes municipals de formació del voluntariat,
amb posteriors experiències pràctiques.
 Afavorir, amb dotació econòmica i material, la constitució d’associacions de tot
tipus dins del municipi, especialment aquelles creades per joves i vinculades al
medi ambient, la solidaritat amb el Tercer Món o amb la població socialment
marginal d’ací, la promoció cultural, l’educació, la integració de la dona.
 Convocar fires comarcals del voluntariat que siguen punts de trobada i aprofiten
per a l’intercanvi d’experiències.
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6. GENT GRAN
 Estima i respecte pels nostres majors
1.- Llars jubilats:





Implantació de la figura del tècnic d’animació sociocultural en els llars de jubilats.
Calendari d’activitats programades: cursos, eixides, ball...
Serveis per als majors: perruqueria, pedicura, cafeteria...
Acabar les obres del centre de dia de Santa Rita.

2.- Assistència i atenció:


Increment dels recursos per al Servei d’Ajuda Domiciliària (SAD) i per a la
teleassistència.

3.- Salut:


Implantació de circuits cardiosaludables, amb aparells, als jardins públics.
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7. EDUCACIÓ I SANITAT
 Educació pública i de qualitat
 Sanitat pública i de qualitat
1.- Potenciació de l'escola pública:
 Impuls a les ‘escoles obertes’: pobles i ciutats educadores amb museus,
biblioteques, ludoteques, escoles esportives, amb espais oberts per jugar i
conviure.
2.- Mesures concretes en educació:
 Creació de xarxes d'activitats extraescolars locals.
 Aposta per la participació dels diferents agents protagonistes: pares, mares,
ensenyants, alumnat, al Consell Escolar Municipal, convertint-lo en una
assemblea oberta per la educació al poble, on puguen participar tota la
ciutadania amb veu i vot.
 Ús i aprenentatge de les noves tecnologies: aules d'informàtica, connexions en
xarxa, accessos de correu, bases de dades, accessos a internet.
 Aposta decidida per conjugar la funció educativa amb la funció assistencial: les
escoles municipals de 0‐3 anys. Creació d'aquestes aules i serveis per eliminar els
localets on s'aparquen massa hores els xiquets i xiquetes.
 Prevenir la reserva de sol urbà per a infraestructures educatives.
 Promoció de l'ús del valencià, llengua que hauria de ser també la del sistema
educatiu.
 Establir acords o reglamentar fórmules per a l'optimització dels espais educatius
públics amb l’obertura en horaris diferents sense dificultar la tasca essencial de
la dependència (pistes esportives, biblioteques, aules d'informàtica, salons
d'actes, espais per exposicions…).
 Especial sensibilitat en els casos d'assistència social, immigració…
 Assegurar la funció assistencial com a complementària de l'educacional, però
sense convertir‐se en un aparcament de xiquets i xiquetes. Per això, caldrà
preveure els períodes vacacionals de les famílies, per conjugar‐los amb els de
l'escoleta, els horaris de permanències més ajustats als horaris de treball de les
mares i els pares atenent, sempre, com a objecte principal de qualsevol acció, el
creixement afectiu, intel·lectual, social del xiquet.
 Assegurar la total escolarització en el tram de 0 a 3 anys. Facilitar les beques en
aquells casos més urgents.
 Fer de les escoles infantils un espai educador ric i obert a la participació dels
adults per conviure amb els infants: festes, celebracions...
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Creació de l'organisme municipal autònom que regule les escoles infantils,
coordine i unifique els criteris de qualitat i satisfacció de les necessitats
educatives i assistencials en aquest àmbit.
Planificació coordinada dels responsables d'educació, treball i vivenda per evitar
reductes marginals i facilitar la normalització social de qui més la necessita.
Elaboració dels plans d'acollida municipal com a eina per planificar les atencions,
els recursos. Coordinació assídua entre els diferents serveis que hi intervenen:
planificació
familiar, drogodependències, treballadors socials, ONG, gabinet psicopedagògic,
sanitat, fiscalia de menors.
Campanyes de sensibilització al conjunt de la societat per valorar la importància
d'aquestos serveis. Campanyes de formació‐informació específiques per als
casos més necessaris. Dotació pressupostària suficient i gestió eficaç de les
ajudes d'altres administracions.
Ampliació d’horaris de les biblioteques i agències de lectura del municipi en
època d’exàmens.

3.- Recuperar les Escoles d’Adults:
 Reobrir els centres tancats de totes les Escoles d’Adults del municipi.
4.- Escola Oficial d’Idiomes:
 Obrir delegació de l’Escola Oficial d’Idiomes a Paterna.
5.- Formació Professional:
 Augmentar l’oferta pública de formació professional a Paterna.
6.- Programes de salut i coeducació:
 Elaboració de protocol, amb serveis socials i policia, sobre assetjament escolar
 Reimplantació del programa ‘Ulises’ de prevenció de la violència de gènere des
de l’escola.
 Coeducació en igualtat.
7.- Sanitat pública i de qualitat:
 Finalització de les obres del centre de salut de Santa Rita
 Acondiciona el centre de salut del Clot de Joan per a que siga el centre
d’especialitats de Paterna.
 Millora del centre de salut de Campament.
 Ambulància i farmàcia 24 hores.
 Recuperació del servei de salut mental en l’Hospital Arnau de Vilanova.
 Implantació de les urgències mèdiques a la Canyada des de l’1 de juny fins el 31
d’octubre i reforç del personal del centre e salut en aquest període de temps.
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8. CULTURA, FESTA I TRADICIÓ
 Cultura, festa i tradició accessibles per a totes les persones de
Paterna
1.- Associacions culturals:





Cessió gratuïta de les instal·lacions públiques municipals per a les associacions
culturals i/o festeres del poble de forma que no siga cap impediment per a les
seues activitats la manca d’espais públics per a dur-les a terme.
Als centres socials dels barris, es podrà cedir el govern i l’organització dels locals
a una Junta d’Associacions, que junt amb un representant de l’ajuntament
regiran en assemblea oberta el funcionament dels centres.
Actualització del registre municipal d’associacions culturals al nostre poble, per
a poder tindre una visió realista del teixit cultural, i poder abastir polítiques de
suport i d’ajuda a aquestes associacions.

2.- Creació de l’Institut d’Estudis Paterners:
 Entitat cultural per a posar en valor el nostre patrimoni cultural, tant material
como immaterial.
3.- Ruta Estellés:
 Perllongar des de Burjassot a Paterna aquest itinerari per a millorar la nostra
oferta cultural, la promoció turística del nostre municipi i, indirectament,
afavorir el nostre comerç local a més de creació d’ocupació.
4.- Promoció i ús del valencià:
 Garantir el 50% de la programació cultural a Paterna amb produccions en
valencià i fetes per companyies i entitats locals i valencianes.
 Garantir la retolació en valencià, segons indica la regulació municipal, i recuperar
els topònims valencians dins del municipi.
5.- Exposions artístiques:
 Eliminació de l’aportació no dinerària dels artistes en les exposicions a realitzar
en el municipi
 Obrir la possibilitat als artistes de vendre les seues obres en les exposicions.
6- Musica:
 Sinergies entre les entitats festeres i musicals per a actes al poble.
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7.- Festes del foc, moros i cristians, falles:
 Contractació per lots per a reduir despesa i fer la festa més eficient.
 Modificació del reglament i composició del Consell Sectorial de la Cordà.
 Fòrums sectorials per a la millora continua amb participació dels actius de la
festa.
 Promoció exterior de les nostres festes.
 Creació del Museu de la Festa.
8.- Patrimoni:
 Creació de l’Escola Municipal de Terrisseria.
 Recuperació i rehabilitació de la Vila Romana, i creació de museu in situ.
 Rehabilitació d’edificis emblemàtics com el Molí del Batà, per a creació
d’ocupació i com a centres culturals i d’activitats d’oci.
 Protecció de la Torre, el seu entorn i les coves amb l’aplicació efectiva del PEPRI.
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9. INFRAESTRUCTURES
 Paterna, un poble ben comunicat i amb els equipaments
fonamentals disponibles
1.- Mobilitat:
 Per una ciutat amable, recuperar la ciutat per a les persones. Canvi progressiu
del disseny de carrers i places, ampliació i millora dels espais públics, crear una
xarxa verda urbana, així com ampliar l'espai del viari destinat a la circulació de
persones, ciclistes i transport públic, reduint l'espai destinat al cotxe.
 Compliment de la legislació actualment ignorada: Llei de Mobilitat, d'Economia
Sostenible, de contaminació acústica i de qualitat de l'aire. Posada en marxa del
PMUS, encara no aplicat ni pressupostat, com a base de partida per a anar cap
a una mobilitat amable i sostenible.
 Declarar Paterna «Ciutat 30», moderant les velocitats de circulació, i creant
àrees lliures de trànsit (accés limitat als residents i serveis). Reduir
l'accidentalitat del trànsit, l'objectiu és zero morts.
 Reducció de l'entrada d'automòbils a la ciutat, i en particular a les àrees
centrals, mitjançant la dissuasió, però sobre tot amb la millora de les
alternatives (transport públic i no motoritzat).
 Millora del transport públic, augment de freqüències per fer possible que es
puga arribar des de qualsevol barri de Paterna al centre en cinc minuts.
 Exigència de freqüències cada 15 minuts en el pas del metro.
 Participació activa en l'organisme de gestió de tot el transport de l'Àrea
Metropolitana, per a la coordinació i integració tarifària de les diferents xarxes
de transport públic, i crear un bo unificat, amb preu reduït per als joves.
 Crear itineraris peatonals atractius i segurs, per a afavorir els desplaçaments a
peu, sobre tot els camins a l'escola i al voltant dels centres educatius.
 Completar i millorar la xarxa bici, per tal de satisfer i potenciar la creixent
demanda social d'ús de la bicicleta. Connectar els barris amb una xarxa de carril
bici. Creació d’aparcaments per a bicicletes particulars.
 Organitzar la distribució de mercaderies i l'aparcament comercial de manera
que es garanteix la vida econòmica de la ciutat i el comerç de proximitat, tant al
centre com als barris.
 Per un ús més racional de l'automòbil. Fomentar l'ús compartit (car‐sharing i
car‐pooling). Avantatges per als vehicles elèctrics.
 Canvi d'objectius i organització administrativa: Regidoria d'Espai públic i
mobilitat. Creació de fòrums de participació ciutadana per a avançar cap a una
mobilitat més sostenible.
 Millora seguretat carrer Miguel Hernández.
 Millora del transport públic per arribar en cinc minuts al centre des de qualsevol
barri.
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2.- Seguretat passos a nivell:
 Barreres peatonals als passos a nivell del metro i millora en la senyalització
existent.
3.- Pluvials:
 Millora de pluvials als barris perifèrics i al centre urbà de Paterna per prevenir i
evitar possibles inundacions.
4.- Casernes militars:
 Recuperació de les casernes militars per al poble com a dotació pública
(instal·lacions) i zones verdes.
5.- Aigües de Paterna:
 Reunificaciò subministrament en Aigües de Paterna
 Reutilitzacio d’agues deurades per a rec i neteja carrer, agricultura
6.- Residència de discapacitats:
 Finalització de les obres de la residència de la carretera de Manises.
7.- Megaprojectes:
 Retirada de dels megaprojectes de la Zona Franca i Puerto Mediterráneo.
 Rebuig a l’ampliació del bypass.
8.- Wi-fi:
Creació d’una xarxa Wi-fi d’accés públic i gratuït en els centres oficials del municipi.
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10. SERVEIS MUNICIPALS
 Serveis públics de qualitat per a garantir un municipi més amable i agradable
per a la ciutadania
1.- Seguretat ciutadana:
 Policia de barri.
 Rutes escolars segures.
 Retén la Canyada 24 hores i retén en la Coma de 07:00 a 22:00 hores.
 Prevenció de delictes i mediació en conflictes.
 Desconcentració de la Policia Local.
 Recuperació de la Unitat de Medi Ambient de la Policia Local.
 Campanya NO GRUA: base de dades de telèfons mòbils per a avisos als infractors.
 Campanyes de prevenció (violència de gènere, assetjament...) i educació vial.
2.- Residus i Neteja:
 Pla Local de Gestió de Residus
 Elaboració ordenança específica per a la gestió de residus i neteja viària, que
suposarà la creació d’ocupació i ingressos per a l’Ajuntament resultat de la venda
a les plantes de reciclatge.
 Instal·lació d’un ecoparc i miniecoparcs al municipi.
 Reutlització d’escombros per a obra pública.
 Generació de compost a partir de residus de poda que s’utilitzaran en la
jardineria municipal.
 Planta de transferència de residus no perillosos.
 Sinergies entre els productors i els gestors de residus al nostre municipi per a
abaratir costos a les nostres empreses.
 Municipalització del servei de neteja i recollida de residus.
 Pla de recollida d’olis de cuina del circuit Horeca (establiments d’hosteleria i
restauració).
3.- Esport:
 Obrir els patis de les escoles fora de l’horari lectiu per a la pràctica de l’esport.
 Unificació dels clubs esportius de futbol.
 Millora i manteniment dels vestuaris del poliesportiu de la Vinya de l’Andalús.
 Manteniment del frontó públic.
 Projecte de recuperació del poliesportiu de la carretera de Manises per a ús
públic.
 Circuit BTT-running en la Mola.
 Circuit que connecte el Parc Natural amb la Mola.
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4.- Enllumenat públic:
 Remunicipalització del servei.
5.- Protectora d’animals:
 Criteris de sacrifici zero.
 Millora de les condicions en les instal·lacions.
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11. MEDI AMBIENT







Recuperació de la Unitat de Medi Ambient de la Policia Local
Creació del voluntariat mediambiental
Combustible ecològics per a la flota de vehicles municipals
Xarxa de vigilància de contaminació atmosfèrica
Exigirem el caudal ecològic en el tram final de riu Túria al seu pas per Paterna
Control de plagues: tomicus, la processionària i altres plagues de l’arbratge
urbà
 Farem publica la borsa d’arbres de les elèctriques per a que participe la
ciutadania en la replantació
 Campanyes escolars de sensibilització mediambiental
1.- Revitalització de l’horta:
 Millora del Banc de Terres.
 Protecció de l’horta amb el tancament de camins als vehicles per evitar furts i
abocadors.
 Millora de la vigilància.
 Programes de formació en agricultura ecològica, un valor afegit als productes de
l’horta de Paterna.
 Cambra Agrària com a seu física del Banc de Terres i punt de trobada de
professionals de l’horta de Paterna.
 Horts d’oci en terreny municipal.
2.- Parc Natural del Túria:
 Creació de la denominació d’origen dels productes ecològics del Parc Natural.
 Elaboració del Pla Rector d’Usos i Gestió (PRUG) del Parc Natural.
 Tancament de camins als vehicles no autoritzats.
 Millora de la seguretat
 Connexió del Parc Fluvial amb el Parc Natural i la Mola
 Senyalització
3.- La Vallesa:
 Recuperació de la Vallesa per al poble.
 Pla local de prevenció i manteniment per evitar incendis.
 Tancament de camins als vehicles no autoritzats.
 Senyalització PR
4.- La Mola:
 Protecció de la Mola amb la creació de la figura del Paratge Natural Municipal.
 Creació d’un Centre d’Interpretació Mediambiental i d’una Aula de la Natura.
 Circuit BTT-running en la Mola.
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Circuit que connecte el Parc Natural amb la Mola.
Tancament de camins als vehicles no autoritzats.
Pla de vigilància abocadors incontrolats.

