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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 com la Vallesa, les Moles i el Parc 

Natural del Túria. Així com la igualtat real entre dones i homes i la lluita contra la 

violència masclista. 

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 en les 2 

anys de Govern Del Batà, 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 sis regidors, que han demostrat la seua capacitat de gestió durant 

dos anys de govern a Paterna, a més de comptar amb persones professionals de 

diversos àmbits i que han estat aquests últims anys participant a les Juntes de Barri. 

Per tant, aquest programa ha estat elaborat per gent del poble, per a millorar el seu 

poble. Des del coneixement adquirit al govern, des d’una visió multidisciplinària de 

diversos professionals i, també des del coneixement derivat dels problemes 

quotidians que coneguem gràcies a la nostra implantació als barris de Paterna 

En aquests 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 

la participació ciutadana al municipi; propostes per a garantir un habitatge digne per 

a totes les persones; per a tindre una sanitat i uns equipaments sanitaris públics i de 

qualitat; per a fer valdre els drets de les persones amb diversitat funcional i 

dependents; propostes per a fer efectiva la justícia social; 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 potenciar 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  
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participativa que defensem, ja que està fet amb la participació de la ciutadania de 

Paterna i del teixit associatiu del poble. 

Cada persona 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, més habitable 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 que faça la transformació real de Paterna. 

Vosaltres esteu presents a aquest programa, sou el present i sereu el futur del vostre 

poble.  

Sou la nostra força, la força que espenta a COMPROMÍS. L’energia que farà que les 

nostres polítiques milloren el futur de Paterna 
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Amb l’aprovació per part del ple del Consell de la Llei de Serveis Socials Inclusius de 

la Comunitat Valenciana, que adequa el sistema de serveis socials a les necessitats 

de la ciutadania i els dóna la consideració de serveis essencials i d’interès general, de 

la Renda Valenciana d'Inclusió i de la Llei de la Funció Social de l'Habitatge, la 

prioritat de les polítiques municipals han canviat molt en aquest aspecte. 

 Desenvolupar la Llei Valenciana de Serveis Socials inclusius al nostre 

municipi. Creació de recursos especialitzats i compliment del ratio de 1 

treballador per cada 2500 habitants. 

 Garantir una atenció primària de qualitat i una intervenció multidisciplinar 

que permeta itineraris d’inclusió personalitzats 

 Garantir els serveis necessaris d’informació, orientació i assessorament i 

atenció i resolució de situacions urgents d’emergència social. 

 Reforç de la gestió, assessorament i tramitació de la Renda Valenciana 

d’inclusió per a garantir les necessitats bàsiques de la població 

 Reforç de programes d’ajudes econòmiques orientats a millorar l’autonomia 

de les persones mentre es cobreixen les necessitats bàsiques (targeta 

solidària) 

 Servei d’Atenció Psicològica per a persones en risc d’exclusió. Detecció 

problemes salut mental i creació d’itineraris i recursos en col·laboració amb 

professionals i associacions sectorials 
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 Reforç programes d’ajudes de lloguer i contra la pobresa energètica 

 Mesures fiscals contra la pobresa energètica causada per les grans 

distribuïdores i companyies d’abastiment.  

 Triplicarem el servei d’Assessorament Jurídic per millorar l’atenció a 

problemàtiques generals d’inclusió amb especial atenció als problemes 

derivats de desnonaments d’habitatges habituals. 

 Gestió de l’accés a l’habitatge social. Millora de la transparència en els 

requisits i obligacions de les famílies que accedeixen a vivendes municipals 

 Millora de la coordinació amb l’Entitat Valenciana d’Habitatge per a la 

regularització, reforma i transparència en les adjudicacions de vivendes 

socials de propietat autonòmica a Paterna. 

 Posada en marxa de la Mesa de Vivenda depenent del Consell Sectorial 

d’Inclusió Social 

La gent gran, les persones dependents i/o amb diversitat funcional s’han vist 

beneficiades per les polítiques socials dutes a terme per Compromís al Govern de la 

Generalitat Valenciana. Des de l’Ajuntament de Paterna hem de garantir que es 

continuen reforçant programes i projectes encaminats a millorar la inclusió social de 

dependents, gent gran i persones amb diversitat funcional. 

 Posar en marxa el Centre de Dia i Residència per a persones amb diversitat 

funcional ubicada en la Ctra. Manises 
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 Ampliació dels recursos ja existents dirigits a la gent gran per a aconseguir 

una major cobertura: millorar el servei de suport a domicili, teleassistència. 

Millora de la qualitat dels serveis en suport de les unitats de convivència  

 Col·laborar en l’atenció a les persones en situació de dependència, gent gran i 

persones amb diversitat funcional.  

 Creació de la Mesa per l’Accessibilitat per a la detecció de problemàtiques i 

recerca de solucions amb associacions sectorials, professionals externs i 

àrees de l‘Ajuntament implicades 

 Programa ‘Entén la teua Ciutat’ Senyalització de serveis públics, itineraris, 

indrets d’interès i establiments comercials amb PICTOGRAMES per a 

persones amb problemes de comunicació. 

 Promocionar la inserció laboral amb itineraris específics per a persones amb 

diversitat funcional 

 Suport i dinamització del voluntariat social. Disseny de programes i activitats 

comunitàries per afavorir la inclusió de gent gran, dependents o persones 

amb diversitat funcional 

 Oferir serveis d’orientació per donar suport a les persones que envelleixen en 

la pressa de decisions sobre el seu futur, habitatge, educació, cultura, 

dependència, etc. 

 Creació de plans per a la detecció i resolució de les necessitats derivades dels 

problemes de soledat no desitjada, sobretot en l’àmbit de la gent gran. 

 Promoure xarxes comunitàries d’ajuda mútua per fer front al problema de la 

soledat, amb una incidència especial respecte a les persones grans. 

 Creació d'altres serveis de proximitat per a persones dependents: amb 

diversitat funcional, gent gran, amb malalties mentals ,menors i famílies en 

risc d’exclusió.  
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La Infància es una prioritat per a Compromís per Paterna, la protecció de la part més 

vulnerable del nostre veïnat necessita de polítiques valentes lluny del populisme que 

alguns han fet amb ells en els últims anys, necessiten el suport de tota la societat 

sense fractura, amb comprensió i estima per damunt de prejudicis, estereotips i 

polítiques sectàries. 

 Eliminarem el bloqueig a la instal·lació de Centres de Menors al terme 

municipal de Paterna 

 Creació de l’Observatori del Menor, fòrum on poder coordinar amb agents 

professionals externs de l’educació, sanitat i àrees municipals  i associacions 

implicades per a la detecció i recerca de solucions per a possibles situacions 

de risc 

 Creació del Servei d’Atenció al Menor en Risc (SAMER) amb els equips 

d’Educació Social amb col·laboració amb l’àrea d’educació, policia local, 

sanitat, formació, cultura o joventut. Permetrà la millora de la detecció de 

casos, protocols d’actuació i alternatives per a la inclusió dels menors. 

 Noves instal·lacions per al Centre de Menors al casc urbà: augment de 

recursos, places i espais per a la realització d’activitats 

 Homologació del Centre de Menors de La Coma 

 Programa d’Acolliment familiar. Assessorament per a la gestió d’ajudes i 

activitats amb les Famílies Acollidores del municipi 

 Crear programes de mediació i intervenció familiar amb l’augment i 

descentralització de Equips d’Intervenció en Infància i Adolescència (antic 

SEAFI) 
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 Intervenció familiar i atenció a joves, menors i nuclis de convivència en 

situació de risc social. Elaboració de projectes culturals i d'oci, espais de 

trobada, formació i ocupació. 

Totes aquestes competències han de ser traduïdes en diversos programes, plans 

d’actuació i accions de govern que poden abastar camps molt diversos de manera 

transversal i amb una actuació multidisciplinar, que tinguen com a base la 

intervenció comunitària als barris,  com: 

 Reforç i empoderament del Consell Sectorial d’inclusió Social, fòrum de 

participació per a totes les associacions i entitats d’acció social, per al 

desenvolupament conjunt de polítiques socials, desenvolupament de 

programes, plans i projectes que milloren la inclusió social de les persones en 

risc. 

 Potenciar les activitats comunitàries que ajuden a la inclusió social de 

persones en risc. Promoció d’activitats culturals, esportives, formatives, 

lúdiques o convivencials que exerciran una important funció social en grups 

en risc als diferents barris de Paterna 

 Promoció de la solidaritat i del voluntariat. Coordinació de recursos 

professionals, associacions d’acció social i  voluntariat per a la realització de 

programes  i activitats d'atenció a la diversitat, a la gent gran i menors.  

 Mobilització de polítiques actives d'ocupació dirigides a joves, persones 

aturades de llarga duració, col·lectius amb dificultat d'integració laboral, 

dones soles amb càrregues familiars, persones migrades, persones amb 

diversitat funcional, etc. Desenvolupament de l'economia social. Impuls de 

programes d'ocupació protegit. 

 Desenvolupament de programes d'atenció i intervenció amb col·lectius de 

persones migrades. 

 Elaboració de programes municipals d'habitatge (habitatges socials, 

promoció de lloguer d'habitatges, ajudes de lloguer). 
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 Posada en marxa de centres de dia per a la gent gran, una xarxa de xicotetes 

residències amb places per a persones assistides i diversitat d'ofertes 

culturals. 

 Creació de recursos d'atenció per a persones amb malalties mentals: centres 

de dia, habitatges tutelats, centres de mitja estada, residències, Centres de 

Rehabilitació i Inserció social (CRIS).  

 En l'atenció a persones amb diversitat funcional, s'impulsarà la creació i 

ampliació d’habitatges tutelats, centres ocupacionals, tallers d'inserció, 

centres especials d'ocupació i es fomentarà la contractació i el treball 

cooperatiu amb les empreses d’inserció sociolaboral. 

 Desenvolupar iniciatives com les dels Bancs d’Aliments, els programes de 

Menjar a Casa i els menjadors escolars garantits per assegurar que cap 

persona pase fam al nostre municipi.  

 Desenvolupament del Pla Integral Contra la Pobresa, per tal de combatre 

aquest fenomen  de forma transversal.  

 Manteniment i/o creació de xarxes de ludoteques i esbarjo infantil que 

permeta la conciliació laboral i familiar. 

 Manteniment i/o desenvolupament dels programes de prevenció 

sociosanitaris (drogodependències, prevenció de la violència, absentisme 

escolar), etc. Des d’una concepció comunitària de les solucions 

Per al desenvolupament de les polítiques socials que necessitem i el compliment dels 

nostres objectius: referents a la millora de la qualitat de l’atenció i el 

desenvolupament de les activitats i programes derivats del Pla Local d’Inclusió, 

necessitem una correcta dotació en equipaments i locals on desenvolupar les 

activitats i projectes,  
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 Centre Social ‘Maria Blasco’  a l’actual escola Santa Teresa per a Finestreta 

única d’Atenció primària, atenció recursos especialitzats, àrea administrativa 

i sales multiusos per desenvolupar activitats comunitàries. 

 Centre Intervenció Comunitària ‘Amparo Moreno’ al baix municipal del C/ 

Mallent i Meri per a activitats comunitàries derivades del Pla Inclusió, i punt 

trobada d’associacions d’acció social 

 Adquisició dels Locals públics al Barri de La Coma per a realització activitats 

comunitàries, projectes com Escola de Musica o Transforma en Art, punt 

trobada associacions d’acció social i promoció activitats comercials 

(autoocupació) 

 

 Pla Municipal d’Eradicació de la Violència Masclista. Elaborat amb la 

participació de l’Observatori de la Violència de Gènere on participen les àrees 

municipals implicades en la intervenció social, detecció i prevenció de 

comportaments masclistes (policia local, educació, sanitat, inclusió social, 

etc.) 

 Disposar d’un espai físic “Espai de les Dones” on ubicar Servei Integral 

d’Atenció a les Dones, per l’atenció multidisciplinar dels diferents casos, per 

realitzar activitats d’intervenció comunitària conjuntament amb associacions 

de dones i associacions d’acció social. 

 Fomentar l’associacionisme de les dones com una forma de reivindicació i 

participació en a ciutadania de Paterna. 

 Donar suport tècnic i econòmic a les associacions del municipi que treballen 

per la igualtat.  

 Augment d’ajudes i recursos per a famílies monomarentals  
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 Disseny de campanyes prevenció del masclisme i LGTBI-fòbia amb Escoles, 

Instituts i la Casa de la Joventut per a les/els joves que participen. 

 Festival jove sobre la sensibilització i lluita per la igualtat. 

 Implementació i desenvolupament  del Pla d’Igualtat municipal. 

 Defensa dels drets de les dones des de l’ajuntament i lluita contra qualsevol 

amenaça política que vullga revertir-los.  

 Garantir la implementació de la nova llei LGTBI. 

 Disseny de protocols multidisciplinars (educació, sanitat, ocupació..) que 

posen en marxa la intervenció amb la nova llei LGTBI 

 Sensibilització ciutadana amb campanyes sobre els estereotips de gènere. 

 Creació d’un fòrum de debat municipal amb xarrades de professionals i 

activistes sobre igualtat i diversitat sexual 

 Agenda cultural sobre matèria d’igualtat i drets LGTBI 

 Foment de la co-educació al municipi de Paterna. 

 Tallers a les escoles. LGTBI, estereotips de gènere, violència masclista. 

 Tallers de coresponsabilitat domèstica i autonomia per a persones majors del 

municipi. 

 Reconeixement i suport als comerços i empreses Paterna que treballen per la 

igualtat. 

 Mesures i ajudes per a les empreses que afavoreixen la conciliació familiar. 
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 Disseny de campanyes anuals contra les violències masclistes. 

 Formació en matèria d’igualtat i diversitat  a professionals i empreses del 

municipi. 

 Avaluació continua de les polítiques municipals per analitzar si la seua 

implementació està contribuint a l’avanç de la igualat entre homes i dones. 

 Dinamitzar i coordinar les actuacions per la igualtat amb el Consell de la Dona. 

 Integració del moviment associatiu LGTBI als òrgans de participació ciutadana 

de l’ajuntament. 

 Creació i impuls de programes i activitats destinades a la conscienciació de la 

importància de la lluita contra la violència de gènere i masclista. 

 Creació i impuls de programes i activitats destinades a fomentar la tolerància, 

el respecte i la diversitat. 

 Formacions a la ciutadania en protocols i lluita contra la violència masclista. 

Associacions, comerços, restauració, comunitats de veïnat, funcionariat, 

empresa municipal...Xarxa d’Espais Lliures de Violència Masclista 

 Mesures i ajudes per a les empreses que afavoreixen la conciliació familiar. 

 Reconeixement i suport als comerços i empreses Paterna que treballen per la 

igualtat. 

 

 

   Creació d’un programa anual d’actuacions per la promoció de la igualtat i els 

drets de les persones LGTBI 

    Commemoració del Dia de l’Orgull LGTBI. 
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   Oferta  cultural i turística per a la declaració de Paterna  com a ciutat 

“GayFriendly”  

    Commemoració 8M del dia de la Dona Treballadora. 

 Programació de la Setmana de la Dona Treballadora amb les associacions de 

Paterna. 

 Commemoració del 25N Dia contra la Violència Masclista. 

 Programació de la Setmana contra la Violència Masclista. 

 Participació Institucional, afavorint la participació del Poble de Paterna a les 

manifestacions convocades en València en matèria  d’igualtat. 

La violència masclista continua sent una xacra de la nostra societat i una prioritat 

per a les polítiques socials de Compromís per Paterna. Hem de continuar millorant 

l’atenció urgent a les víctimes, però sense oblidar solucions i inversions en prevenció 

que puguen donar resultats a llarg termini 

 Atenció primària a les víctimes de violència masclista i víctimes secundàries.  

 Augment de recursos d’emergència i alternatives habitacionals per a dones 

víctimes de violència masclista. 

 Augment de recursos de l’àrea d’Igualtat, per tal de desenvolupar el Pla 

d’Igualtat Municipal aprovat al 2017 

 Reforç del programa VIOGEN i els programes de sensibilització, prevenció i/o 

detecció de casos de risc 

 Intervenció comunitària per afavorir inclusió social de dones en risc d’exclusió 

i víctimes de violència masclista (orientació laboral, alteratives formatives, 

culturals, lúdiques ,convivencials...) 



                          

18 
 

 

A les Llars de jubilats proposem: 

 Implantació de la figura del tècnic d’animació sociocultural en els llars de 

jubilats. 

 Dinamització dels llars dels jubilats amb tallers i xarrades. 

 Programa intergeneracional a Paterna, amb jornades i activitats lúdiques i 

festives. 

 Calendari d’activitats programades: cursos, eixides, ball... 

 Acabar les obres del centre de dia de Santa Rita. 

 Carnet Gent Gran: descomptes per a pensionistes (renda baixa) en comerços 

locals de perruqueria i cura de mans i peus. 

 Foment de les associacions de jubilats/des 

 

 Fomentar l’accés a nous aprenentatges, a través de la creació de cursos i 

accions formatives reglades i no reglades per a gent gran, en tots els fòrums 

possibles. 

 Promoure l’ús de dispositius tecnològics i altres productes de suport als 

entorns domèstics per a què s’incorporen a la vida diària de la gent gran. 

 Formació en xarxes i aplicacions digitals 
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 Increment dels recursos per al Servei d’Ajuda Domiciliària (SAD) i per a la 

teleassistència. 

 Creació de tallers específics per a millorar la vida quotidiana. 

 Creació del voluntariat de persones grans. 

 Implantació i manteniment de circuits cardiosaludables, amb aparells, als 

jardins públics. 

 Tallers de Salut per a persones majors i famílies. 

 Foment d’un envelliment actiu. 

 Implementació de l’atenció centrada a la persona als serveis municipals i 

formació als professionals del municipi. 

 Creació de Casals Joves als barris amb possibilitat d’autogestió. 
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 Elaborar i aprovar, amb la participació de la joventut local, un Pla Local de 

Joventut, que coordine les mesures de totes les àrees de l’ajuntament 

adreçades a joves, i que estiga en línia amb els objectius de l’Estratègia 

Valenciana de Joventut de la Generalitat. 

 Elaborar i aprovar, amb la participació de la joventut local, un Pla Local de 

Joventut en línia amb els objectius de l’Estratègia Valenciana de Joventut de 

la Generalitat. 

 Donar suport des del municipi de Paterna als programes de joventut de la 

Generalitat. 

 Participació en els Fòrums de Joventut supramunicipals. 

 Afavorir l’associacionisme estudiantil en centres d’educació secundària, 

batxillerat i FP 

 Promoció de l’associacionisme juvenil als diferents àmbits. Afavorir les 

sinèrgies entre associacions juvenils per al desenvolupament de projectes 

conjunts dins de la política de joventut municipal 

 Posada en marxa de programes per a desenvolupar habilitats i millorar l’accés 

al mercat laboral de joves que han deixat el sistema educatiu de forma precoç, 

aprofitant els recursos del programa “Jove Oportunitat” de l’Institut Valencià 

de la Joventut. 
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 .Mesa permanent de coordinació entre les universitats públiques i 

l’Ajuntament i l’obertura de borses d’habitatges i /o residències per a 

l’alumnat universitari vinculat a programes de voluntariat municipal. 

 Desenvolupar programes municipals de lloguer per a la emancipació per a la 

joventut. 

 Incorporació laboral en les activitats de la Casa de la Joventut/GESPA dels 

participants en els cursos municipals realitzats 

 Creació de beques de formació i de pràctiques en empreses locals. 

 Cursos per a la emancipació 

 

 Programes municipals de formació del voluntariat, amb posteriors 

experiències pràctiques. 

 Convenis de voluntariat nacionals i internacionals 

 Apostar per la creació cultural per part de la joventut local, i afavorirem la 

seua presència en l’oferta cultural dels teatres, museus, fires i concerts de 

festes. 

 Premis literaris i artístics de Joventut  a Paterna. 

 Gala Jove a Paterna. Reconeixements a joves del municipi de diversos àmbits 
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 Promoció de les instal·lacions esportives  entre la població jove, i facilitació de 

l’accés a grups de joves, entitats i col·lectius per a desenvolupar activitats i 

projectes en elles. 

 Promocionar programes de viatges i excursions conjuntament amb entitats 

juvenils del municipi. Campaments d’Estiu i Pasqua, Viatges a la Neu 

 Creació d’Espais Joves per al desenvolupament de l’oci juvenils en els cursos 

municipals. 

 

 Augmentar els serveis de transport municipal nocturn i en dies especials a 

zones d’oci. 

 

 Augment i millora de locals d’assaig per a grups de música locals 

 

 Celebració de festivals de música al futur recinte firal de Paterna 

 

 

El Govern Obert es concep com un nou model de govern en el qual: per una 

banda el ciutadà té un rol actiu i col·labora con el Govern a l’hora de formular 

polítiques, aportar solucions als problemes i generar valor públic; i el Govern, 

per la seua part, presenta la seua gestió d’una manera oberta al públic i a la 

ciutadania generant noves oportunitats de col·laboració i construint una 

major confiança; tot açò en un context d’ús intensiu de Tecnologies de la 

Informació i las Comunicació (TIC). 

 

El concepte de Govern Obert se sustenta en tres pilars bàsics: la Transparència, la 

Col·laboració, i la Participació Ciutadana. 
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La Vinculació entre Transparència i Participació Ciutadana és clara i evident i 

els Ajuntaments com a administració més propera deuen establir els 

mecanismes necessaris per tal de que la ciutadania estiga ben informada i 

afavorir que esta s’implique en els assumptes públics de forma que avancem 

cap a l’empoderament ciutadà i la democràcia participativa. 

 
 

La transparència permet a la ciutadania conèixer el funcionament intern de 

les institucions i com es manegen els fons que aquestes reben. Per això, volem 

fomentar el dret de les persones a accedir a la informació pública i a la seua 

reutilització: 

 Publicant la informació d'una manera clara, estructurada, accessible, 

senzilla i comprensible per a les persones. 

 Fomentant entre la ciutadania l'accés a aquesta informació i afavorint 

que esta s’implique activament.  

 Articulant accions formatives específiques destinades als òrgans 

municipals competents en transparència. 

 Fent que la transparència guie totes les decisions municipals tant 

polítiques com per part del personal municipal. 

 Aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal de Transparència que 

vàrem elaborar amb la participació i consens de tots els agents. 

 

 

A més tota la informació publicada o posada a disposició serà reutilitzable i 

accessible, sense necessitat d'autorització prèvia i de forma gratuïta, llevat 

que en ella es faça constar expressament el contrari.  

 

  

Un portal de Govern obert accessible, senzill i intuïtiu amb notícies 

destacades, documents rellevants com la Carta de Participació i que incloga 
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altres subportals i ferramentes clau a través de les quals la ciutadania puga 

informar-se i participar activament: 

 

1. Portal de Transparència Propi 

2. Visor de Control Pressupostari 

3. Portal d’Associacions 

4. Òrgans de Participació 

5. Consultes ciutadanes i pressupostos participatius 

6. Bústia Ciutadana 

7. Portal del Voluntariat 

 

 

Compliment del Codi Ètic de Bon Govern per tal de prevenir la corrupció i 

establir sistemes d’alerta sobre aquells aspectes que puguen resultar més 

febles.  

 

Les polítiques de participació estan tenint un protagonisme i una entitat tan 

important com necessària per a afavorir la proximitat a les nostres 

institucions.  

La nostra acció de govern consisteix a treballar PER A les persones i AMB les 

persones, incorporant aquestes noves reclamacions ciutadanes a la nostra 

gestió de govern.  

Aquests són els nostres principis: 

 Apostem per implicar i comprometre a la societat civil en l'acció 

política, afavorint el seu dret a participar activament en la conformació 

de polítiques que milloren la seua vida. Amb açò, incrementem la 

qualitat democràtica de les institucions públiques, construint 

conjuntament el que volem per al nostre municipi. 

 Fomentem el canvi progressiu a la ciutadania de la mentalitat 

d'entendre’s com a usuària de serveis a entendre’s com aquella amb 

plens drets i deures, avançant així cap a una cultura de la participació 

activa que fomente el desenvolupament de polítiques que milloren la 

seua qualitat de vida. 
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 Entenem les polítiques de participació ciutadana activa com el procés 

d’empoderament de la ciutadania per aconseguir el poder real de 

conèixer, controlar i influir permanentment en les qüestions públiques 

que l’afecten i interessen. 

 

Fomentem la Cultura Participativa Activa reconeixent el dret de totes les 

persones a intervenir activament en el procés de presa de decisions en la 

gestió dels assumptes públics locals, mitjançant la creació d'espais efectius 

de participació, diàleg i garantint el dret de les persones a:  

 Rebre informació sobre l'activitat municipal. 

 L'audiència per membres del Govern local. 

 Fer peticions o demanar aclariments sobre actuacions municipals. 

 Fer propostes a través d'iniciatives ciutadanes. 

 Presentar suggeriments, reclamacions i queixes. 

 La consulta ciutadana sobre assumptes d'especial transcendència de 

competència municipal. 

 L'accés als mitjans municipals. 

 El foment de l'associacionisme. 

 La intervenció en òrgans de participació ciutadana, sent les seues 

propostes d'execució preferent si assumeixen valors democràtics, de 
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sostenibilitat ambiental, d’igualtat de gènere, compleixen criteris de 

viabilitat tècnica, econòmica i jurídica i són de competència municipal. 

 Regularem la possibilitat d’intervenir en els assumptes municipals i 

traslladar peticions i consultes al plenari. 

 Fomentarem la intervenció en el disseny de la partida d’inversions reals 

de competència municipal mitjançant pressupostos participatius, que 

també poden anar a despeses d’altres capítols. 

 Farem efectiu el dret a la rendició de comptes, control, seguiment i 

avaluació de les polítiques municipals a través dels mecanismes 

adequats. 

 Fomentarem la implicació interdepartamental de l'administració local 

en les accions i execucions dels processos participatius. Donem 

visibilitat als diferents procediments administratius. 

 Desenvolupar, complir, donar a conèixer i posar en valor la Carta de 

Participació Ciutadana ja aprovada i consensuada entre totes i tots. 

 

 

 

Des de Compromís per Paterna Fomentem L’Associacionisme. Les 

associacions i grups constituïts per a la defensa dels interessos generals de la 

ciutadania, o de defensa i impuls de polítiques sectorials, constitueixen la 

base de la participació ciutadana, donat el seu paper fonamental com a 

dinamitzadors i motor social, cultural, esportiu, d'una societat.  

 Reforcem el paper de les dones com a membres de les directives. 

 Donem suport al dret a exigir una política municipal de foment de les 

associacions, creant consells sectorials de les àrees de la seua activitat 

i creant eines de suport a l'associacionisme. 

 Reforcem el teixit social per al desenvolupament d'iniciatives d'interès 

general, especialment dels grups que es troben en pitjor situació 
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d'interlocució social, i promovent la participació de col·lectius en risc 

d'exclusió o especial protecció. 

 Millora del Registre d’Associacions. 

 Desenvolupament i posada en marxa d’un pla de formació per a les 

associacions consensuat on s’incideixca tant en aquells aspectes 

formals (redacció de projectes, subvencions, signatura digital) de 

relació amb les administracions públiques, com en aspectes dirigits a 

incrementar la base social i l’enfortiment de la pròpia associació i la 

seua participació interna utilitzant també les noves tecnologies. 

 Augment progressiu de la subvenció a les entitats veïnals per afavorir la 

autogestió i el treball coordinat amb la Regidoria de Participació 

Ciutadana 

 Creació d’una guia d’associacions de Paterna per a donar a conèixer a 

la societat la gran tasca que realitzen.  

 Seguir apostant per la Gran Fira de Paterna estable, on les entitats 

veïnals, associacions d’acció social, de comerciants, esportives, 

festeres, culturals i gastronòmiques són les protagonistes i es mereixen 

les instal·lacions i els mitjans per mostrar totes les activitats i 

aportacions que fan al municipi.  

 

 

 

Entenem els òrgans de participació municipal com a òrgans de deliberació i 

assessorament de la Corporació de caràcter col·laboratiu, dels quals formen 

part agents socials, entitats i col·lectius locals. A través d'ells es fa efectiva la 

participació i l'acostament dels col·lectius veïnals a la gestió dels assumptes 

d’interès públic local. Cal que les estructures faciliten la participació i no 

siguen una barrera.  

 Fomentem la realització d'assemblees i espais ciutadans de debat i 

propostes de competència municipal, per a establir una articulació 

permanent del criteri ciutadà en relació amb les polítiques locals. 
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 Seguirem enfortint els òrgans de participació ciutadana que regula la 

Carta de Participació. Les JUNTES DE BARRI per a que siguen realment 

el fòrum de trobada tant de les entitats com de les veïnes i veïns de 

cada barri i poder tractar de manera efectiva i consensuada els 

problemes del dia a dia. Els CONSELLS SECTORIALS fomentant i posant 

en valor els que ja existeixen per a que siguen agents actius en les àrees 

de govern i creant de nous segons les demandes de la ciutadania 

(Consell dels xiquets i xiquetes, Consell de Salut, Consell del Major...). 

El CONSELL TERRITORIAL DE PARTICIPACIÓ màxim òrgan de la 

Participació Ciutadana de Paterna on tractar, desenvolupar i 

consensuar els grans temes que afecten a la ciutadania: pressupost 

general municipal, modificacions del PGOU (Pla General d’Ordenació 

Urbana), ordenances, reglaments, grans inversions... 

 

 

 

Els Pressuposts Participatius són un instrument bàsic i essencial per 

aprofundir en la democràcia local, generant espais de coresponsabilitat i 

cogestió pública amb la ciutadania. El desenvolupament del procés està 

presidit pel principi de solidaritat i justícia social entre els diferents barris i 

sectors de la població.  

 Apostem per acostar l'administració local a la ciutadania, orientar la 

política cap al públic i fer a la ciutadania més conscient de la ciutat en 

què habita. Els Pressupostos Participatius estan basats en les 

preferències i prioritats que la població té en relació amb la despesa 

pública municipal disponible. Cal facilitar la màxima participació oferint 

eines informàtiques sense oblidar la participació presencial fomentant 

les assembles. 

 Ens comprometem a portar endavant tots els anys un procés de 

Pressupostos Participatius tal com s’indica i es demana per part de la 

ciutadania a la Carta de Participació: debatint entre totes i tots les 

propostes aportades per la ciutadania, així com assumint les decisions 

de competència municipal viables sota criteris legals, tècnics, 

econòmics, democràtics, de sostenibilitat ambiental i d’igualtat de 

gènere, i per suposat portar-les endavant i executar-les a través del 

seguiment i consens de la ciutadania. 
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 Ens comprometem a executar de manera prioritària i consensuada amb 

les veïnes i veïns les 33 actuacions repartides als 9 barris de Paterna, 

fruit de l’últim procés de Pressupostos Participatius per valor d’1 milió 

d’euros, i aprovades en Abril de 2018. 

 Inclusió de la partida mínima de 1,5 milions d’euros destinada als 

Pressupostos Participatius en la despesa corrent del Pressupost 

Municipal. Les actuacions triades per la ciutadania no estaran 

condicionades a cap percentatge d’inversions ni a la disponibilitat de 

superàvit.   

 

 

 

La Cultura Participativa en la Població Infantil i Juvenil, s’ha de fomentar i 

crear el hàbit de la participació en la gent més jove, per això proposem: 

 Formant i educant des de la infància en participació. Incorporant els 

seus punts de vista i afavorint la seua intervenció en els debats, 

propostes, queixes i presa de decisions respecte a polítiques dirigides a 

la infància i joventut, i també sobre tots aquells temes de la localitat 

que repercuteixen en la vida social i col·lectiva, considerant la seua 

plena capacitat d'opinió i expressió. 

 Fomentant capacitats que incloguen prendre decisions, solucionar 

problemes, col·laborar, crear equips, tindre capacitat d’autonomia i 

tindre una imatge positiva de la seua persona. Aquestes capacitats són 

la base per a formar una participació activa posterior i en última 

instància ciutadanament. 

 Propiciant el coneixement, la divulgació i l'exercici dels drets de la 

infància arreplegats en la Convenció sobre els Drets del Xiquet 

adoptada per l'Assemblea General de Nacions Unides el 20 de 

novembre de 1989, en el marc de la millora de la qualitat de vida i el 

benestar social de la ciutadania.  

 Impulsant espais de debat i comunicació bidireccional entre 

l'administració i la població juvenil, en assemblees obertes i 

participatives, centres juvenils o altres espais, en els quals aporten la 

seua visió de les necessitats i solucions respecte als assumptes de la 

localitat. Creant i impulsant el Consell de xiquetes i xiquets i donant-li 

la importància que es mereix al Consell de la Joventut. 
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 Elaborant plans de treball en conjunt amb la població infantil i juvenil 

que defineixen les polítiques del municipi dirigides a aquests col·lectius 

de manera transversal a totes les àrees de gestió. 

 

Per últim , però fonamental dotar de recursos tècnics i personals l’àrea de 

Govern Obert, Transparència i Participació Activa.  

 

 

La protecció del medi ambient es un dels pilars bàsics de les nostres polítiques, 

sense un planeta on habitar en condicions, no es possible fer altres polítiques socials 

o comunitàries. 

Als anys de govern del Batà, hem aconseguit capgirar les polítiques medi ambientals 

de l’ajuntament de Paterna, apropant els nostres entorns naturals als ciutadans, 

augmentant la inversió i la gestió d’estos, amb l’ajuda de la Generalitat Valenciana i 

de la Diputació. 

Esta tasca de coordinació entre les tres administracions, mai s’havia realitzat a 

Paterna, on cadascuna, anava a la seua. Des de la regidoria de medi ambient, es va 

aconseguir sumar entre les tres administracions, per a obtindré actuacions pioneres 

en l’àrea metropolitana. 

Tot i això queda molt a fer, i a Compromís per Paterna, tenim clar quin es el camí. 

 

 

Paterna te un important patrimoni natural: el riu Turia, la Vallesa, Les Moles i 

la nostra horta. Malauradament estem sotmesos a impactes ambientals 

importants derivats de grans infraestructures, poligons industrials i 

amenaces urbanistiques que poden comprometre la salut ambiental dels 

nostres ecosistemes i de las persones que viuen al nostre poble i les futures 

generacions 

 Garantirem la imparable la protecció ambiental de Les Moles com a part del 

Parc Natural del Túria, ja inclosa en el nou PORN que amplia els límits del Parc 

Natural del Túria. 
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 Pla de Neteja d’abocaments il·legals en el municipi, posant en marxa el pla ja 

aprovat dotat amb 500.000 euros i que esta en fase de licitació. 

 Pla Prevenció d’Abocadors Il·legals. Finalitzar el pla de tancament de camins a 

les zones naturals del municipi per impedir l’accés de vehicles motoritzats 

que realitzen abocaments il·legals de residus 

 Continuar amb els clarejos a la zona de La Vallesa, per aconseguir dos 

objectius, reforçar la protecció contra incendis de La Vallesa i afavorir un 

creixement de la massa boscosa afectada per l’incendi de 1994. 

 Realització de projectes de repoblació a Les Moles 

 Implantar un pla de conscienciació i voluntariat medi ambiental en el municipi 

dotat amb 50.000 euros anuals que involucre als diferents col·lectius del 

municipi en la protecció medi ambiental. 

 Revitalització de les riberes del Túria amb projectes de replantació i neteja. 

Exigència a la Confederació Hidrogràfica del Xuquer per al manteniment del 

cabdal ecològic del tram baix del Turia. 

 Ubicació de dos estacions de control de la contaminació atmosfèrica, a La 

Canyada i el casc urbà,  amb col·laboració amb la Generalitat Valenciana 

 Instal·lació de barreres front a la contaminació acústica procedent de grans 

vies de comunicació 

 Reducció de les emissions atmosfèriques provinents del trànsit. Afavorir el 

transport públic i de bicicleta al municipi per a reduir les emissions de gasos 

que afavoreixen l’efecte hivernacle. 

 Senyalització del PR de La Vallesa, ja consignat en el Pla Actua i en fase de 

planejament. 

 Per la promoció d’un oci saludable, la promoció del nostres espais naturals i 

patrimoni històric: Senyalització d’itineraris que envolten tots els espais 
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naturals del municipi, incloent l’anell verd i les rutes tant culturals com 

esportives. 

 

Compromiís aposta per la inclusió de criteris de sostenibilitat ambiental, 

rentabilitat económica i economía circular en la gestió de residus que es 

generen a Paterna. Els possibles beneficis econòmics i fiscals han de posar-se 

al servei del poble, minimitzant a més l’impacte ambiental del residus 

generats 

 Promoció efectiva de l’ús de l’Ecoparc Municipal ubicat en 2017 al Poligon 

Industrial Tàctica 

 Instal·lació Mini Ecoparcs als barris amb col·laboració amb l’EMTRE 

 Col·laboració amb comerços i establiments d’hosteleria per a la recollida 

selectiva de residus especials (oli,piles,etc) 

 Pla de Reutilització de RCD’s (residus de construcció i demolició) per a obra 

pública. Control d’abocadors i canteres 

 Pla compostatge de residus de poda per a compost en la jardineria municipal  

 Implantació del contenidor de residus orgànics, amb un programa de gestió de 

residus informatitzat que permeta el control i la gestió òptims. 

 Revisió i control efectiu dels serveis de neteja i recollida de residus i recollida 

de mobles  a tots els barris de Paterna 
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L’horta tradicional del nostre poble ha patit en els últims anys la desaparició de 

persones  interessades en treballar a l’horta, en continuar la tasca del nostres 

llauradors, per un costat per la manca d’estímul econòmic i per altra de la 

capitalització de les terres de cultiu. Des de l’Ajuntament s’ha de protegir i 

d’estimular als llauradors presents i futurs amb: 

 

 L’ampliació de recursos humans i econòmics per l’àrea d’Agricultura de 

l’ajuntament per a poder iniciar els programes i la tasca necessària. 

 Potenciació del Consell local Agrari d’acord amb l’ordenança redactada i 

aprovada a 2018. 

 Recuperar el local de la Cambra Agrària com a seu del Consell Local Agrari 

 Posada en funcionament del horts urbans en els terrenys adquirits a la 

carretera de Manises. 

 Posada en marxa del Banc de Terres, per posar en marxa horts abandonats 

 Mercat de la Terra ,per comercialitzar productes locals  els dissabtes a la 

plaça de la replaceta. 

 Formació en agricultura ecològica, producció agrícola i gestió de produccions. 

 Conveni i acords amb empreses del municipi i el propi ajuntament per a 

consumir els productes de l’horta de Paterna. 

 Formació de consumidors en consum de kilòmetre “0”. 
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 Treballar un programa d’alimentació ecològica en els menjadors de les 

escoles de Paterna per augmentar el consum de productes ecològics. 

  Regulació del trànsit motoritzat en camins que discorren per l’horta per evitar 

robatoris 

 

 

El xicotet comerç i els polígons com a motor de l’economia de Paterna es l’objectiu de 

Compromís per Paterna. La reducció del superàvit per a tindre més despesa social i  

potenciar les polítiques econòmiques encaminades a la creació d’ocupació i 

l’economia del Bé Comú, han d’acompanyar aquest objectiu. 

Esforç d’un govern local just, un ajuntament dirigit cap al bé comú i no cap al benefici 

d’uns pocs, d’una elit 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 de tindre totes les necessitats bàsiques cobertes. 

Per aconseguir este objectiu, des de Compromís per Paterna proposem les següents 

mesures en : 

 Creació del Clúster Empresarial de Paterna que permeta la Inter actuació de 

les empreses instal·lades al nostre municipi per a poder optimitzar els seus 

processos productius i fer-les més competitives. Coordinant del clúster amb 

les àrees de formació i ocupació de l’Ajuntament per tal de nodrir-se 

mútuament. 

 Programa de racionalització dels tràmits per obrir una empresa o un negoci al 

Municipi amb la Creació de l’Oficina de l’autònom i l’emprenedor, per 

assessorar sobre tràmits i ajudes, amb una finestreta única per simplificar el 

procés burocràtic d’obrir una empresa o negoci. Ajudant a establir una relació 

empreses-municipi de benefici mutu. 

 Viver de cooperatives amb l’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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 Creació d’epais de co-working per afavorir sinèrgies entre persones 

emprenedores 

 Certificat d’Empresa Òptima per a l’Administració facilitant a les empreses 

l’accés a les ofertes públiques mitjançant aquesta certificació. 

 Creació del Portal del Proveïdor de manera 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. 

 Transparència en les contractacions d’obres i serveis, fent públics tots els 

contractes i convenis existents, fent públic el llistat de proveïdors i 

adjudicataris i publicant 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 geolocalitzant-les (s'hi inclouen 

les obres en curs, les projectades, les executades i les aprovades pendents 

d'execució). Les empreses adjudicatàries de les obres, import, termini 

d'execució, data d'inici i de finalització (expedients d’adjudicació en curs). 

Modificacions, reformes, pròrrogues i complementaris dels contractes 

d'obres. 

 Reserva de contractes públics per a cooperatives, empreses d’imserció i 

entitats sense ànim de lucre. 

 Implantació de la selecció de personal mitjantçant el Curriculum Anònim a la 

empresa municipal GESPA per tal de garantir la igualtat d’oportunitats. 

Baremació amb clausules socials i criteris objectius, evitant sesgos per motiu 

de raça o gènere. 
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 Realització de cursos formatius específics per accedir a les ofertes de treball 

de les empreses municipals 

 Coordinació efectiva de l’Agència de Col·locació Municipal amb el teixit 

empresarial de Paterna: coordinació per la elaboració de Plans Formatius i 

Plans d’Inserció Laboral específics atenent a la demanda sectorial d’ocupació. 

 Millora de la transparència en la Borsa d’Ocupació de l’Agència de Colocació 

Municipal i a les ofertes de treball de l’empresa GESPA Inclusió de clàusules 

socials en la baremació de dita borsa, per tal de donar prioritat a les persones 

més necessitades (aturats/des llarga durada, dones víctimes de violència 

masclista, diversitat funcional, etc)  

 Reincorporació de Paterna al Consorci Pactem Nord 

 Foment de la Responsabilitat Social Corporativa a les empreses de Paterna 

 Recuperació de Escola Taller i Tallers d’Ocupació al Barri de la Coma 

 

 

 Per als Polígons industrials encetarem un procés de participació ciutadana per 

elaborar un Pla de Revitalització dels polígons industrials, per incloure criteris de 

gestió ambiental i ecologia industrial que milloren les sinèrgies, reducció costos i 

impactes ambientals, relació entre les empreses, la relació entre els polígons 

industrials i la relació d’aquests amb el propi Ajuntament. 

La millora en serveis i infraestructures dels polígons contribuiran a la millora de 

l’atracció d’empreses i a la seua revitalització. Les inversions necessàries han 

d’acompanyar-se de programes en Ocupació i Formació per a paterners i paterneres 

Des de Compromís entenem la necessària transició ecològica dels sistemes de 

producció com una oportunitat per a la millora dels polígons, l’atracció d’empreses i 

la creació d’ocupació 

 Millora dels serveis als polígons industrials per fomentar l’atracció 

d’empreses (transport públic, comunicacions, prevenció incendis, passos 

d’emergències, gestió residus, neteja, etc) 
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 Millora de l’ecoeficiència als nostres polígons (reducció de costos, i 

minimització d’impactes ambientals) mitjançant la implantació de Sistemes 

de Gestió Ambiental als polígons de Paterna 

 Foment de les sinèrgies entre empreses de Paterna: proveïdors, borsa de 

subproductes, gestors de residus, recursos formatius, instituts tecnològics, 

etc 

 Reforç recursos humans destinats a l’assessorament empresarial i gestió de 

subvencions destinades als nostres polígons 

 Millora definitiva de la xarxa d’aigües pluvials al Polígon Font del Gerro i 

L’Andana 

 Construcció d’un segon túnel que comunique la primera i segona fase del 

polígon industrial Font del Gerro 

 Accés del Polígon Font del Gerro a la CV35 i A7 

 Millora de l’accés al Polígon Font del Gerro en la N220 i al Poligon Industrial El 

Moli 

 Increment dels programes destinats a la Formació per a l’autoocupació. 

 Impuls de programes locals de reincorporació laboral de joves amb titulació, 

per tal d’evitar la fugida de “cervells”. 

 Afavoriment de l’ocupació de joves que estudien per a fer-ho compatible. 

 Programa específic d’incorporació al món laboral de dones joves. 

 Crear en l’àmbit local programes com Avalem Joves que tan bons resultats 

està donant. 
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 Potenciació de la creació de cooperatives laborals que es basen en l’economia 

sostenible. 

 Posada en marxa de programes per a desenvolupar habilitats i millorar l’accés 

al mercat laboral de joves que han deixat el sistema educatiu de forma precoç, 

aprofitant els recursos del programa “Jove Oportunitat” de l’Institut Valencià 

de la Joventut. 

 Promoció de programes de Formació Professional Dual, per a la inserció 

laboral de joves estudiants de Paterna 

 

 

Compromís per Paterna, ja hem demostrat mentre hem estat al govern que el nostre 

model d’economia local esta basat en el xicotet comerç, en la nostra gent que dia rere 

dia obri el seu negoci amb l’esforç de generació rere generació. 

El comerç local necessita la protecció de les institucions per a lluitar contra els grans 

especuladors del capital internacional que intenten furtar-li el seu pa de cada dia, 

per a unflar les butxaques del més rics. 

En eixe sentit cal dur a terme accions que potencien l’associacionisme comercial des 

de l’Ajuntament, treballant colze a colze amb les associacions per a potenciar la seua 

activitat. 

Des de Compromís continuarem treballant junt amb el comerç local per la seua 

promoció i protecció,  amb els següents objectius: 

 Creació del mercat de productes de la Terra els dissabtes a la replaceta. 

 Reforç del mercat solidari mensual a La Canyada. 

 Creació d’un mercat setmanal itinerant a La Coma. 

 Pla de revitalització del Mercat Municipal 

 Gran Fira de Paterna, tornant al model que s’ha instaurat en l’any 2018 i que 

havia convertit la fira de Paterna, en un referent provincial. 
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 Creació de l’APP, Paterna centre comercial obert per a permetre al comerç 

local entrar en l’era del e-comerç. 

 Creació d’un catàleg de comerços de Paterna, aprofitant les fotos 

guanyadores del concurs de fotografia de comerç. 

 Formació continua dels nostres comerciants amb un pla anual, amb els 

continguts consensuats amb les associacions de comerciants (marketing 

online, gestió ambiental, accessibilitat universal,etc ) 

 Compromís de totes les àrees de l’Ajuntament en comprar a proveïdors locals 

allò que necessiten. 

 Programa Paterna bé Comú: sensibilització dels consumidors per a fomentar 

l’economia circular i afavorir el consum en el poble. 

 Inclusió dels bars i restaurants del  municipi a l’Area de Comerç de 

l’Ajuntament 

 Frenar la pèrdua d’establiments, procurant el traspàs actiu o el relleu 

generacional dels comerços existents. 

 Establiment de marcs permanents de col·laboració amb el sector turístic. 

Activitats que aborden una visió integrada de la promoció comercial, 

gastronòmica i turística de Paterna 
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L’educació és una competència bàsicament de la Generalitat Valenciana, però des de 

l’ajuntament s’ha de contribuir i acompanyar aquesta tasca amb: 

 

 Consecució  de l’Institut d’Educació Secundària al Barri de Lloma Llarga 

 Diagnòstic de les instal·lacions educatives i manteniment programat de les 

mateixes. Afavorir la participació de les AMPA’s en els suggeriments, 

necessitats i millores de les instal·lacions educatives que es deriven 

d’inversions municipals i/o autonòmiques 

 Canvi de denominació de les escoles de Paterna que incompleixen la Llei de 

Memòria Històrica, adquirint la denominació triada pels pares i mares del 

centre a les votacions realitzades en 2018 

 Construcció d’una xarxa de carrils bici que comuniquen els barris de Paterna 

amb els campus universitaris propers. 

 Senyalització de Rutes Escolars Segures als trajectes a peu cap al centre 

escolar, garantint l’accessibilitat universal per a tots els xiquets i xiquetes 

 Millora de les instal·lacions de les Escoles Publiques d’Adults i ampliació de 

l’oferta 

 Ampliació de l’oferta i millora de les instal·lacions per a la FP Pública 
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 La participació activa dels ajuntaments en les meses territorials de seguiment 

i aplicació de la Formació Professional Dual per tal d’afavorir la connexió entre 

el món educatiu i el món empresarial del municipi i/o la comarca. 

 Millora i ampliació de l’oferta del programa Unisocietat 

 Ampliació dels aularis del CEIP Cervantes per albergar les unitats que 

actualment es situen al CEIP Santa Teresa. 

 Estudi ampliació i/o adaptació d’aularis en escoles públiques per a albergar 

paulatinament l’Educació Publica de 0-3 anys implantada perla Conselleria 

d’Educació 

 Reforma i acondicionament del pati del CEIP La Coma per a instal·lar pistes 

esportives i jocs infantils 

 Executar l’Escola  Infantil Pública al Barri de La Coma 

 

 Augment de les beques escolars per a les persones més vulnerables. 

 Augment dels recursos del Programa d’Absentisme, millorant la coordinació 

de les àrees d’Educació Social i el professorat dels centres. 

 Augmentar els recursos per a la realització d’Escoles de Pasqua i Escoles 

d’Estiu a les escoles públiques, amb especial atenció als Centres d’Educació 

Especial per persones amb diversitat funcional  

 Afavorir l’associacionisme estudiantil en centres d’educació secundària. 

Garantir una participació real de la població escolar a les polítiques 

educatives municipals 
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 Promoure un sistema de corresponsals juvenils als centres educatius del 

municipi, i espais de coordinació i diàleg entre les delegades i delegats dels 

diferents centres educatius. 

 Desenvolupar campanyes d’educació en valors a les aules, aprofitant els 

recursos de l’Institut Valencià de la Joventut i la seua línia de materials 

“M’importa”. 

 Reducció significativa del preu dels transports urbans i metropolitans per 

l’alumnat universitari, a més d’un sistema de beques que asseguren la seua 

gratuïtat per a l’alumnat que ha de fer desplaçaments més llargs i té menys 

recursos econòmics.  

 ERASMUS +. Concessió de beques i ajudes municipals per a l’alumnat 

universitari.  

 Concessió d’ajudes municipals a la investigació per a joves amb titulació de la 

localitat. 

 Posada en marxa d’una oficina d’assessorament a la joventut en matèria de 

beques, ajudes i premis, que centralitze tota la informació en aquest aspecte 

a nivell municipal, autonòmic, estatal i internacional. 

 Creació d’un programa d’educació sexual. 

 

 Creació d’un programa de conscienciació i prevenció d’addiccions.   

 

 

 Jornades  pel medi ambient a Paterna. Promoció del patrimoni natural de 

Paterna (La Vallesa, L’Horta i Les Moles) en la població escolar 

 

 Disseny i implementació d’un Pla Municipal contra l’assetjament escolar: 

campanyes contra el Bullying, el CyberBullying i la LGTBI-fòbia entre la 

població escolar 

 

 Promoció cultural del patrimoni històric, festes i tradicions de Paterna entre la 

població escolar de tots els barris de Paterna 

 

 

 Inclusió de l’ensenyament del flabiol valencià a les escoles públiques, per 

substituir paulatinament la flauta dolça alemanya 
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 Promoció de la pràctica de la pilota valenciana a les escoles públiques del 

municipi 

 

 Programa Teatre en Valencià  de l’Àrea de Cultura per a les escoles públiques 

(infantil i primària) 

 

La cultura es una de les senyes d’identitat dels pobles, i per a poder contribuir al 

creixement del nostre poble, s’ha d’invertir i apostar per la promoció de la cultura 

pròpia. Des de Compromís per Paterna apostem per: 

 Implantar el Manual de Bones Pràctiques Professionals a les Arts Visuals, 

elaborat amb el consens dels principals agents de l’art contemporani  des de  

2008 

 Suport real cap a artistes professionals: 

o L’Ajuntament adquirirà una de les obres exposades al preu establert 

prèviament 

o L’artista ja no tindrà l’obligació de donar una de les seues obres per tal 

de poder exposar a sales municipals. Eliminem el ‘diezmo’ a artistes 

 Afavorir la creació cultural amb programes de formació i la convocatòria de 

beques i ajudes. 

 Afavorir la interacció creativa entre diferents col·lectius i artistes. 

 Apostar per la creació cultural per part de artistes locals, i afavorir la seua 

presència en l’oferta cultural municipal. 

 Promoure programes d’intercanvi cultural amb les persones immigrants que 

visquen a la localitat. 
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 Augment de recursos per a activitats de  promoció del valencià imaginatius. 

 Ruta Estellés. Promoció de l’obra del poeta valencià vinculada a Paterna 

 Afavorir l’aprenentatge del valencià a les persones nouvingudes, tot garantint 

no només el respecte sinó la potenciació de les seues peculiaritats. 

 Fixarem quota de 50% de produccions en valencià a la programació cultural 

del Gran Teatre. 

 Reforma de l’interior de la sala de concerts de l’Auditori Antonio Cabeza per tal 

d’aconseguir una acústica acorde a la qualitat de la música que es representa. 

 Reforma del Teatre Capri. Programació teatral i musical estable 

 

 

 

El Foc es l’element distintiu del nostre poble i les seua cultura, amb La Cordà al 

capdavant, des de Compromís proposem les següents millores per millorar la 

seguretat, la participació i la promoció sense perdre l’essència del nostre dia gran: 

 Delimitació amb sol adoquinat de l’espai tradicional on es realitzarà La Cordà, 

des de la plaça major als quatre cantons. Eliminació de les voreres i al carrer i 

senyalització permanent dels llocs dels caixons de la Cordà. 

 Proposta per a recordar als tiradors que es retiren de La Cordà amb un taulell 

de bronze commemoratiu al carrer major. 



                          

45 
 

 Estandardització engabiat del carrer major, per simplificar muntatge i 

desmuntatge, evitar molèsties al veïnat i reduir costos. 

 Reconeixement i col·laboració amb establiments comercials del carrer major 

que afavoreixen la presència de espectadors a la Cordà 

 Millora del coetòdrom i estudi per a la instal·lació permanent de l’estructura 

principal. Simplificarem el muntatge i desmuntatge i gaudirem d’un umbracle 

tot l’any a l’explanada del coetòdrom. 

 La recuperació dels coets al carrer.  

 Promoció i potenciació de la RECORDÀ al Tir de Colom. 

 Canviar la denominació de la Plaça Major per donar-li el nom de “Plaça Pepín 

Damián” 

 

 

Un altre dels pilars essencials de la nostra festa son el Moros i Cristians, part 

important de les nostres festes d’agost. Des de Compromís fem les següents 

propostes: 

 Gratuïtat de les cadires de les desfilades, aportant per part de l’ajuntament la 

quantia que recapta Intercomparses. 

 Estudi d’ampliació del trajecte de la desfilada de Moros i Cristians  

 Potenciació de la vessant Turística de les festes de Moros i Cristians. 

 Les graderies per a veure les desfilades s’assignaran per sorteig a la gent del 

poble. 



                          

46 
 

 Programa Paterners pel mon. Promoció de la participació a les festes de 

paterners i paterneres que viuen a l’estranger. 

 Potenciació de la celebració del Mig any com a commemoració de la rendició 

de la vila a Jaume I. 

 

 

Dins de les grans festes de Paterna, també garantirem el suport a  Les Falles. Per a 

Compromís la festa de tots els Valencians mereix una especial atenció per part de 

l’Ajuntament, i proposem: 

 Monument commemoratiu a la festa de les falles. 

 Premi de l’Ajuntament a falles inclusives. 

 Potenciació del premi de teatre en Valencià. 

 

 

Paterna és un referent en quant a la seua activitat festiva, les diferents federacions 

que aglutinen a gran part de la nostra ciutadania gaudeix d’elles en les diferents 

èpoques en les que les mateixes es celebren. Festivitats, algunes d’elles centenàries 

que son un referent fora de les nostres fronteres. Estes son les nostres propostes per 

tal d’enaltir més si cap les nostres festes: 

 Creació d’un RECINTE FIRAL municipal ubicat a l’antic Tir de Colom, on 

traslladar els concerts que actualment es realitzen al CEIP Villar Palasí 

 Creació d’un Museu Municipal de la Festa. 

 Equiparació i augment de les subvencions a les 3 federacions festives, 

Interpenyes, Junta Local Fallera i Intercomparses. 
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 Creació d’un pla de millora de la convivència (regulació de festes al carrer, 

estandardització horaris, etc) 

 Condicionament d’una nau propera al poble per a la celebració de les 

presentacions falleres, teatre fester etc. 

Tenim un poble amb un important patrimoni històric. Paterna va ser un indret 

importantíssim a les diferents èpoques històriques on els diferents pobles que han 

passat pel nostre territori ens han deixat la seua empremta i han contribuït a 

construir la nostra identitat com a poble. 

A Paterna disposem de grans descobriments arqueològics, però encara queda molt 

per fer en quan a la investigació, difusió i posada en valor del patrimoni que explica 

els nostres orígens i la nostra identitat. 

“No s’estima allò que no es coneix, i no es defèn allò que no s’estima” 

El poble de Paterna ha de conèixer la nostra històrica, hem d’aconseguir que tot el 

poble puga sentir l’orgull de pertànyer a un poble referent a la història valenciana, ric 

en patrimoni històric que hem de conservar, recuperar i donar a conèixer. 

 Promoció de la Vila Romana de Paterna amb la publicació memòria de la 

troballa arqueològica, continuació dels treballs d’excavació i investigació de 

l’origen romà de Paterna, divulgació turística i científica del patrimoni romà de 

Paterna. I creació del Museu ‘in situ’ de la Vila Romana de Paterna. 

 Patrimoni Hidràulic, ruta de l’aigua, promoció patrimoni arquitectònic de 

sèquies i molins, posada en valor i ús del MOLI DEL TESTAR. Recuperació del 

MOLI DEL BATÀ per a ús públic i restauració de l’aljub de la plaça del poble. 

 Creació de l’ARXIU HISTÒRIC de la Vila per a la recuperació de documents 

dispersos per diferents arxius de l’Estat i localització a un edifici representatiu 

per a consulta, estudi i exposicions. 

 Augment beques investigació sobre temes històrics locals 
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 Millora de les relacions amb persones, associacions i entitats que treballen en 

la conservació del nostre patrimoni documental 

 Creació del Museu de la Paraula. Recollida de testimonis orals dels nostres 

veïnat sobre experiències d’interès històric, baix la supervisió del Arxiu 

Municipal 

 Restauració i posada en ús de la Terrisseria d’Alborgí, el Museu de ceràmica 

‘Paco Giner’ i Centre Cultural Alborgí. 

 Museu d’Història de Paterna amb el relat històric de la nostra Vila: des de la 

Lloma de Betxí, l’època romana, àrab i medieval fins l’actualitat. 

 Restauració del Castell de Paterna, antic alcàsser àrab, on encara és visible 

part de la muralla i galeries subterrànies associades 

 Garantirem l’execució del projecte de restauració de l’entorn de les coves i la 

Torre valorat en 1,2 milions d’euros 

 Restauració de la Torre i protecció del nostre monument  

 Creació de la normativa de protecció per al Nucli Històric. Aprovació Pla 

Director de Nucli Històric 

 Recuperació de ‘El Nano de La Canyada’ per al poble. Ubicació de l’escultura 

en un parc públic de La Canyada. 

 

 Oficina d’Atenció a les víctimes del franquisme 

 

 Centre d’interpretació de la repressió feixista a Paterna per a recollir i difondre 

el patrimoni, testimoni i estudis sobre els afusellaments efectuats per la 

dictadura franquista en Paterna 
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 Recuperació i promoció del patrimoni de defensa de la Guerra Civil, trinxeres i 

búnquers de la Línia de la Immediata 

 

 Restauració, posada en valor i promoció del Paretó on afusellaren 2238 

persones 

 

 Creació de la Ruta de la Sang: Itinerari que uneix el Paretó amb el cementeri 

de Paterna 

 

 Ruta Paterna en la Memòria: Promoció dels refugis antiaeris i galeries 

emprats per la població civil de Paterna durant la Guerra Civil 

 

 Homenatge a Leoncio Badia, qui donarà nom a la Plaça d’entrada al cementeri 

municipal, on s’ubicarà placa o monument commemoratiu 

 

 Any Carceller: Recuperació de la figura de Vicent Miquel Carceller, qui donarà 

nom al carrer en La Canyada on va viure el editor valencià de “La Traca” 

afusellat pel franquisme al cementeri de Paterna. 

 

 Compliment de la Llei de Memòria Històrica en quan a la retolació de carrers, 

instal·lacions públiques, etc 

 

 

 

El nostre sistema sanitari ha de ser universal, públic, gratuït, equitatiu, de qualitat i 

adequadament finançat.  

Garantirem l’equitat en Salut i l’Universalisme Proporcional, accentuant les accions 

en tots aquells territoris (barris), grups i col·lectius que més les necessiten per tal de 

disminuir la bretxa existent. 

Els models d’actius per a la salut, és una proposta innovadora per enfocar la salut 

pública i la promoció de la salut en un sentit positiu, salutogènic o de salut positiva. 

Aquest model no sols té en compte les necessitats i problemes que presenta una 

població o territori (models tradicionals del dèficit), sinó que posa l’accent en tot allò 

que, ara i ací, està generant salut i benestar. Així doncs, el model d’actius per a la 

salut es basa en:  
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 Identificar els factors protectors, els elements d’èxit o factors salutogènics tot 

partint de l’evidència (teoria de la salutogènesi d’Aaron Antonovsky). 

 En elaborar mapes d’actius per a la salut, i dissenyar i implementar accions 

basades en la connexió i dinamització dels actius identificats. 

 En construir indicadors basats en actius que permeten avaluar els efectes i 

generar més evidència salutogènica. 

 

L’impacte més gran en salut que poden proporcionar els ajuntaments no es produeix 

per decisions que es prenguen en la regidoria de sanitat, sinó en les àrees de govern 

que s’ocupen dels determinants socials de la salut. 

Per tant, l’àmbit municipal és l’àmbit de proximitat per influir en tots aquests 

determinants de la salut mitjançant la inclusió de la salut, el benestar i l’equitat com 

a eix transversal de totes les polítiques municipals, el que s’anomena “Salut en Totes 

les Polítiques Municipals” o STPM. L’actual IV Pla de Salut de la Comunitat 

Valenciana també adopta aquest marc d’actuació. 

 Impulsar i fer el seguiment i l’avaluació transversal de la salut i el benestar, 

mobilitzant a les respectives regidories i tot comptant amb un sistema mínim 

d’indicadors. 

 Fomentar que el personal tècnic dels diversos sectors del municipi ha 

d’adquirir noves competències amb el suport de l’administració local per 

poder treballar de forma conjunta, cooperativa i coordinada amb altres 

sectors i amb la ciutadania.  

 La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives te un paper clau 

orientant la seua activitat cap a la promoció de la salut local i emmarcant les 

polítiques de prevenció de les addiccions des del model d’actius per a la salut. 

 Les polítiques municipals socials, urbanístiques i culturals, entre altres, 

deuen treballar per atendre els més vulnerables, cobrir les necessitats 

bàsiques i afavorir la cohesió social i la integració intercultural.  

 Promoure les aliances i la col·laboració entre els serveis d’atenció primària, 

salut pública, les associacions, universitat, fundacions i els municipis, 
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mitjançant la signatura de convenis o altres formes d’acord, en la realització 

de programes de promoció de salut. 

 Programes de mobilitat segura i sostenible que incloguen els camins segurs 

per anar a l’escola i les rutes saludables per persones adultes i majors. 

 Programes per promoure la salut utilitzant instal·lacions esportives 

municipals, paisatges naturals circuits urbans. 

 Creació de programes dirigits ala població, per al desenvolupament de 

l’exercici físic i l’alimentació saludable. 

 PROMOURE la Xarxa Salut: La Xarxa de Municipis per la Salut de la Comunitat 

Valenciana. 

 Publicació de manuals i guies i subvencions per incentivar l’acció local en 

salut basada en actius comunitaris i en la reducció de les desigualtats en 

salut. 

 Elaboració de programes d’educació per a la salut específics destinats als 

centres educatius i als centres de Gent Gran. 

 Comissions de Salut Comunitària dels departaments de salut per tal de 

reorientar el sistema de salut cap a l’acció comunitària, la promoció de la 

salut i la prevenció. 

 Creació de Fòrum de Salut Comunitària. Fòrum adreçat a la ciutadania, 

associacions de tota classe i professionals de diferents sectors per tal de 

crear cultura participativa en salut. 

 Incorporar la perspectiva de gènere a l’hora de fer l’anàlisi de situació de salut 

municipal, així com la priorització de les accions, el disseny, implementació i 

avaluació d’aquestes en el marc dels Plans Municipals de Salut (PMS), de tal 

manera que contribueixen a l’equitat entre dones i homes i a la inclusió social. 

 Promoure la salut a l’àmbit municipal durant les diferents etapes de la vida i 

des de diferents. 
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 Exigir que les empreses contractades tinguen en marxa projectes de promoció 

de salut per a la seua població treballadora. 

 Exigir que apliquen la ferramenta d’Avaluació d’Impacte en Salut per a 

conèixer els potencials beneficis del que van a fer tindrà sobre la salut de la 

població. 

 

 

Les polítiques esportives al nostre municipi han estat un destarifo sense programació 

i sense una visió col·lectiva del que els Paterners i Paterneres necessiten. 

En l’actualitat, les instal·lacions esportives al nostre municipi, son deficitàries, el 

95% estan envellides i tenen un manteniment deficitari.  

Per tant, un dels objectius principals per a nosaltres és aconseguir un pla per 

revitalitzar les infraestructures esportives amb una planificació de futur i que 

permeta en uns anys que Paterna siga un referent i puga optar a ciutat esportiva 

europea de l’any 2022, en garanties per aconseguir-ho.  

 

Des de Compromís considerem que es necessari fer el següent: 

 Remodelació vestidors i instal·lacions comuns a Estadi Municipal Gerardo 

Salvador. 

 Remodelació vestidors i instal·lacions comuns a la Ciutat Esportiva Viña del 

Andaluz. 

 Creació de tres camps de gespa artificial al municipi. 

 Creació de la pista d’atletisme a la ciutat esportiva i camp de rugbi al centre. 

 Tancament dels camps de futbol de la ciutat esportiva per a evitar el ús no 

adequat de les instal·lacions. 
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 Ampliació de les beques esportives. 

 Remodelació del camp de El Plantio. 

 Recuperació del poliesportiu municipal per a l’ús públic. 

 Unificació de les escoles de futbol 

 Creació d’un trinquet municipal. 

 Creació de un circuit de BTT i runner trail a la Mola. Promoció de Paterna com 

a seu de proves esportives oficials  

 Circuit de running que envolta al poble, passant per els nostres entorns 

naturals. 

 Recuperació i potenciació dels jocs tradicionals valencians. 

 Apertura dels patis del col·legis fora de l’horari lectiu per a la pràctica de 

l’esport. 

 Recuperació de les instal·lacions municipals per practicar el  frontó valencià i 

frontenis  

 Execució de noves pistes esportives públiques als barris 

o Carrer Valencia (Campament) 

o Carrer 232 (la Canyada) 

o Carrer Music Antonio Cabeza (Santa Rita) 
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 Aprovació del Pla de Voluntariat Municipal per englobar les accions 

necessàries en matèria social, mediambiental cultura, cooperació 

internacional, etc. 

 Elaboració de Ordenança Municipal de Voluntariat que dote de mecanismes i 

recursos als programes de voluntariat derivats del Pla de Voluntariat 

Municipal.. 

 Programes municipals de formació del voluntariat, amb posteriors 

experiències pràctiques. 

 Afavorir, econòmicament i infraestructuralment, la constitució d’associacions 

de tota classe 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, la promoció cultural, l’educació i la integració de les 

dones. 

 Celebració de la Fira del voluntariat que siguen punts de trobada i aprofiten 

per a l’intercanvi d’experiències amb entitats de fora del municipi. 

 Creació d’una Mesa del Voluntariat per intercanviar experiències i aprofitar 

sinèrgies i recursos en benefici de la comunitat. 

 Acompanyar i facilitar recursos, espais i ajudes econòmiques a associacions 

juvenils i grups de joves que desenvolupen projectes socials autogestionats 

que afavoreixen la participació, l’associacionisme i la implicació de la joventut 

en la vida del municipi. 
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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. 

 Construcció de ECOPONTS  que permetan una connectivitat ciclopeatonal 

entre tots els barris de Paterna. 

o Sobre la CV365, des de Alborgi cap a Lloma Llarga 

o Sobre la CV53, des de Lloma Llarga fins a Mas del Rosari 

 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, amb la construcció de parkings 

dissuasius al costat de la estació de Paterna, de la Canyada i Campament 

(carrer Valencia).  

 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 



                          

56 
 

 Exigència de soterrament de les vies de FGV a Paterna per eliminar 

definitivament els passos a nivell 

 Instal·lació urgent de barreres per als vianants als passos a nivell 

 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 per a vianants atractius i segurs, per a afavorir els 

desplaçaments a peu, sobre tot els camins a l'escola i al voltant dels centres 

educatius. 

 Anell Verd: Completar i millorar la xarxa bici, per tal de satisfer i potenciar la 

creixent demanda social d'ús de la bicicleta.  

o Connectar els barris amb una xarxa de carril bici i aquests amb l’Anell 

Verd Metropolità.  Amb la creació d’aparcaments per a bicicletes 

particulars. 

o Senyalització camins ciclopeatonals cap a València 

o Promoció de Paterna com a destí cicloturista 

 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. 

 Estudi de Ronda Sud per connectar Santa Rita amb Campament i reduir el 

trànsit motoritzat e l’eix central del casc urbà 
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 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. 

 Pla anual de millora de voreres i asfaltat al municipi amb la participació i 

prioritats consensuades a les Juntes de Barri per garantir la seguretat i 

accessibilitat universal. 

 Millora de pluvials als barris perifèrics i al centre urbà de Paterna per prevenir 

i evitar possibles inundacions. 

 Canalització del Barranc de la Font al seu pas per Santa Rita. 

 Execució en un termini de 3 anys del projecte de canalització del Barranc de 

Rubio. 

 Canalització del Barranc del Sau. 

 Millora pluvials entorn de l’estació FGV de Paterna: Carrer Castell, carrer 

Vicent Cardona i carrer Juan Bta Benlloch 

 Instal·lació pluvials al Carrer Sant Antoni 

 Posada en marxa de depòsits d’aigua depurada per a la reutilització en 

sistemes de rec de zones verdes municipals 
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. 

 Construcció d’un segon túnel que comunique la primera i segona fase del 

Polígon Industrial Font del Gerro 

 Circuit circumval·lació del polígon font del gerro per facilitar accessos de la 

segona fase a la CV35-A7-V30 

 Execució de l’Accés Nord de Lloma Llarga 

 Exigència  Accés Sud de Lloma Llarga a la CV35 

 Execució del Vial Compromís de Casp, per accedir des de Lloma Llarga al CC 

Carrefour,  P.I Tàctica i N220 

 Accés per a vianants en la rotonda d’accés al polígon font del gerro des de 

l’Avinguda Vicent Mortes. 

 

 Protecció ambiental de Les Moles 

 Recuperació de les casernes militars per al poble com a dotació pública 

(instal·lacions) i zones verdes. 

 Soterrament de les vies FGV 

 Elaboració, aprovació i execució del PGOU de Santa Rita 

 Recepció urbanística del Barri de la Coma i el PAI dels Molins 
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 Augmentar les funcions de conscienciació de la 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. 

 Ampliació 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. 

 

 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. 
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 Promoció de l’ús de l’ ecoparc i  instal·lació de miniecoparcs al municipi. 

 Prevenció d’abocadors Il·legals, sistemes videovigilància en zones vulnerables 

i enduriment de sancions als responsables d’abocadors il·legals. 

 Implantació sistema de AVALS econòmics per garantir la gestió de residus 

procedents de llicències d’obres tramitades a l’ajuntament 

 Reutilització d’enderrocs 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). 

 Campanyes de conscienciació ciutadana  recollida d’excrements de gossos i 

neteja orins. Augment de recursos en programes de neteja especifica i 

enduriment de sancions 

 Pla de vigilància, control i neteja de solars urbans 
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 Recepció urbanística del barri per part de l’Ajuntament, per tal de possibilitar 

les inversions en manteniment i millora dels espais comuns 

 Els locals buits del barri passaran a mans de l’Ajuntament, per tal d’organitzar 

activitats municipals d’intervenció comunitària, en col·laboració amb les 

diferents entitats i moviments socials del barri, o per desenvolupar activitats 

econòmiques pròpies del barri. 

 Creació de la figura del Regidor de La Coma que coordine les actuacions, 

projectes i activitats dutes a terme per totes les administracions i entitats del 

barri. 

 Creació junt a totes les administracions del Consell Rector de La Coma, que 

aglutinarà totes les propostes del barri. Estarà composat per representants 

de totes les àrees municipals que tinguen responsabilitat al Barri,  juntament 

amb les associacions pròpies de La Coma. 

 Creació Comissió per la Convivència al Barri: col·laboració entre diferents 

administracions, associacions del barri, identificació mediadors i líders 

veïnals per resolució de conflictes. 

Segons la nova Llei de Serveis Socials Inclusius, el Barri de la Coma es declararà com 

a Espai Vulnerable, per lo que necessita un especial reforç en recursos humans i 

econòmics per a desenvolupar projectes d’inclusió social. Per això 

 Reforçarem l’atenció primària de l’àrea d’inclusió social municipal 

 Implantarem EEIIA, Equip específic d’Intervenció amb Infància i Adolescència, 

(antic SEAFI) específic per al Barri de la Coma 
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 Implantarem el Servei Atenció Psicològica específic al barri 

 Implantació Servei Assessorament Jurídic d’Inclusió Social  

 Reforç del recurs especialitzat per a tramitació de Renda Valenciana 

d’Inclusió al barri 

 Creació del SAMER (Servei Atenció a Menors en Risc) específic per al barri: 

tasques de coordinació entre diferents recursos municipals per a la 

intervenció social multidisciplinar en casos de menors en risc d’exclusió 

o Homologació del Centre de Menors de la Coma 

o Escola Infantil 0-3 anys pública i gratuïta 

o Observatori del Menor amb coordinació amb personal d’Educació, 

Sanitat, Policia i Inclusió Social per a la detecció de problemàtiques i 

determinació de solucions al barri 

 Creació Equip Intervenció Comunitària al Barri. Inclusió de la figura de Tècnics 

Intervenció Social per dinamitzar les diferents activitats socials, culturals, 

lúdiques o formatives. Reforçant les iniciatives pròpies del barri 

o Intervenció en formació de gent del barri (mediadors, líders veïnals, 

associacions) per a  la pròpia intervenció en el barri. 

o Projecte de gestió de ‘chatarra’. 

o Escola de Música. Trobada i Formació de la diferent activitat musical 

del barri: cornetes i tambors, flamenc, hip hop... 

o Transforma el barri mitjançant l’art 

o Promoció activitats esportives 
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o Programa formació líders de la comunitat. 

o Formació grups de joves amb ocupacions i/o formació per aplicar a la 

millora del barri. 

o Programa d’absentisme escolar 

o Promoció  i millora de la EPA (Escola d’Adults) 

o Orientació Laboral i d’Intermediació amb l teixit empresarial de 

Paterna. 

 Aprovació del pla de reconstrucció de voreres i asfaltat de carrers al Barri, 

seguint l’estudi realitzat a l’ajuntament sobre l’estat actual i la prioritat en les 

actuacions, consensuat en la junta de Barri, i amb informació prèvia i projecte 

que respecte l’arbrat, l’accessibilitat i la participació ciutadana. 

 Inclusió en els pressuposts municipals de les quanties anuals corresponents 

al pla de Barranc de Rubio per a executar les obres de canalització del 

Barranc. 

 Pla de mobilitat, consensuat i treballat amb la junta de Barri per garantir la 

seguretat vial, el transit no motoritzat i la mobilitat sostenible. Incloent 

l’estudi i realització de corredors verds, que vertebren el nostre poble. 

 Creació del PR de La Vallesa. 

 Aprovació definitiva de l’ordenança de l’arbrat redactada per la junta de Barri. 

 Pla de repoblació dels escocells buits al barri, complint l’ordenança municipal 

de l’arbrat que obliga a reomplir-los de cautxú per facilitar l’accessibilitat. 
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 Reivindicació davant de la Conselleria per aconseguir el pas de freqüència de 

metro a menys de 15 minuts. 

 Instauració dels mercadets solidaris un diumenge al mes al barri. 

 Creació d’un circuit cultural propi al barri per potenciar les activitats sobre tot 

lúdiques els cap de setmana. 

 Instal·lació de l’estació de mesura de la contaminació atmosfèrica. 

 Creació i posada en funcionament de circuits de sensibilització i aprenentatge 

medi ambiental al parc natural de Túria. 

 Intensificar el desenvolupament de la Campanya contra el mosquit Tigre. 

 

 Execució de l’Accés Nord 

 Execució vial Compromís de Casp per la connexió  del Barri amb el CC. 

Carrefour i Tàctica 

 Exigència de l’Accés Sud CV-365 

 Re-estudi mobilitat i trànsit amb col·laboració de la Junta de barri 

 Construcció d’habitatges de lloguer social per a joves en Valterna Nord. 

 Ampliació centre cívic de Lloma Llarga per a obtenir locals per a les 

associacions veïnals i sales multi usos. 
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 Construcció de un aparcament de tres altures i Centre Social en Lloma llarga 

sud. 

 Ampliació oferta cultural, festiva i medi ambiental al Barri. 

 Continuar amb la demanda de la construcció de l’institut públic d’Educació 

Secundària. 

 

 Renovació instal·lacions esportives municipals al Barri 

 

 Renovació i ampliació de parcs 

 

 Millora de l’ambulatori 

 

 Renovació saló d’actes i biblioteca del centre social. 

 

 Execució prioritària del canvi d’enllumenat al carrer Alginet 

 Apertura del pont que connecta el barri amb el Parc Científic 

 

 Pla de revitalització comercial del Barri 

 

 Fer un nova zona verda i parc infantil en la zona sud del barri. 

 

 Ampliació de la neteja al Barri, molt deficient en l’actualitat 

 

 Connexió mitjançant eco-ponts amb Lloma Llarga i la resta del municipi 

 

 Demanar a FGV major freqüència de pas del tramvia i passar a ser zona A 

 

 Potenciar l’oferta esportiva del poliesportiu del barri. 

 

 Posar en marxa una ludoteca en el barri i ampliar l’horari de la biblioteca. 

 

 Noves instal·lacions per a l’escoleta infantil pública.  
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 Construcció nou centre cívic, atenent a la població del barri i que incloga, llar 

social, biblioteca, sala d’estudis i parc. 

 

 Augment de les activitats lúdiques i culturals al Barri. 

 

 Millora de la recollida de pluvials. 

 

 Augment de la freqüència de transport públic. 

 

 Construcció de aparcament disuasori a la estació FGV.Paterna 

 

 Estudi de la Ronda Sud per la millora del trànsit en el carrer del Crist i Ctra. 

Manises. 

 

 Centre Social a l’actual CEIP Santa Teresa 

 

 Finalització restauració entorn de les coves i Grups de la Mercé 

 

 Habilitació de l’aparcament de les coves per millorar el paviment i la seua 

capacitat 

 

 Aparcament temporal a l’entorn de la replaceta 

 

 El Casino com a Centre Cívic i cultural per a ús prioritari del teixit associatiu 

 

 

 Centre de dia i residència de majors al solar de l’estanquera 

  

 Apertura d’un nou Centre Cívic 

 

 Millora de l’aparcament del parc d’Alborgí 

 

 Potenciació del carnestoltes d’Alborgí 
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 Rehabilitació  i apertura de la Terrisseria de Paco Giner 

 

 Ampliació del Parc d’Alborgi amb un ECOPONT que  unirà amb el barri de 

Lloma Llarga 

 

 Bus elèctric circular, continu per portar als usuaris de FGV a l’estació de metro 

de Paterna. 

 

 

 Ampliació places d’aparcament en el carrer València 

 

 Pistes esportives i parc al solar del Carrer Valencia 

 

 Reclamació de barreres acústiques  al Carrer València 

 

 Cessió efectiva de les casernes militars en terminis reals i concrets 

 

 Rehabilitació de l’entorn del carrer trinquet 

 

 Pla de senyalització de camins ciclopeatonals que comuniquen amb la ciutat 

de Valencia 

 

 Nova regulació del trànsit en les hores de entrada i eixida  de les escoles 

 

 Apertura del Centre del Major del barri 

 

 

 Elaboració del Pla Director de Santa Rita  participat pel veïnat 

 

 Accelerar les obres del fons FEDER – Pla Actua al barri 

 

 Accés de vianants i ciclista amb el polígon de Tàctica 

 

 Recinte Firal al Tir de Colom 

 

 Millora de l’accés al Polígon des del baixador FGV de Santa Rita 

 

 Millora de l’enllumenat al barri 
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 Augment de la freqüència de neteja al Barri 

 

 Enderrocament de la Finca  Groga 

 

 Programa d’intervenció soci-comunitària al barri per millorar la convivència  

 

 

 

 

 

 


