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Propostes i anàlisi Fets des del present i que parlen del futur De BÉteRA

El segle XXI és certament apassionant, tenim per davant grans reptes socials, econòmics i mediambientals que no poden 
esperar. La revolució tecnològica avança inexorablement mentre una part de la societat i de l’economia s’estanca, quedant 
fora del mercat laboral milers de joves ben formats. Es necessiten urgentment polítiques més sostenibles, si no volem 
arribar a eixe punt de no-retorn del nostre ecosistema que sembla no està tan lluny. Hem d’apostar decididament per fer 
polítiques d’igualtat, si no volem veure crèixer populismes xenòfobs que ja comencen a aflorar a tota Europa i que van en 
contra d’una societat multiètnica i multicultural que ens ha marcat tan positivament des de finals del segle passat.

Fets i no paraules és el que la gent espera en el context actual. Fets que ens facen 
avançar cap a eixa societat justa, lliure, igualitària i moderna que volem ser, així com 
cap a una millora del medi natural sense precedents. 

Ben segur, els Ajuntaments seran part 
important dels canvis que vindran i a 
Bétera comptem amb tots els ingredi-
ents per afrontar esta transformació 
amb moltes il·lusions, idees i ganes de 
treballar. 

Fets i no paraules, un projecte 
que des de l’esquerra, l’ecologis-
me i el valencianisme, comen-
çàrem el 2015 i que, si voleu 
ajudar-nos, ens agradaria seguir 
desenvolupant amb vosaltres.

Fets 
i no paraules

Esta legislatura ha estat marcada pel treball conjunt de 
tres partits polítics. Gràcies a Pspv-Psoe i a ABec-Podem 
perquè de l’esforç de totes i tots, són els èxits que hem 
pogut assolir en estos més de tres anys junts.

Cristina alemany, Alcaldessa de Bétera



Esta legislatura ha estat tot un repte per a nosaltres. Hem sabut trobar una estabilitat molt necessària que ha permés 
reparar els comptes públics, ser transparents i poder fer inversions milionàries en serveis i en infraestructures. 

UN MOMeNt eCONÒMIC FANtÀstIC QUe eNs PeRMet AFRONtAR  
eLs RePtes DeL FUtUR AMB sOLVÈNCIA

UN AJUNtAMeNt 
sANeJAt

AJUNtAMeNt 
sANeJAt

ReBAIXA De LA 
MOROsItAt

NORMes 
estRICtes eN 

CONtRACtACIÓ
sUBVeNCIONs 
eXteRNes

ReBAIXA  
DesPeses  

eN CÀRReCs 
CORReNts

MILLORA  
ReCAPtACIÓ

Així s’ha conseguit NORMES INTERNES CONTRACTACIÓ GOVERN  
PSPV, ABeC, COMPROMÍS:

• Cal demanar diversos pressupostos si una 
despesa supera els 1.000 €

• La despesa passa a aprovació de la Junta 
de Govern si supera els 6.000 €

• Ix a licitació si el pressupost supera els 
15.000 €

• s’envia un informe de necessitat de la 
despesa des dels 0 €

• es realitza una retenció de crèdit si la 
despesa supera els 1.000 €

S’han aprovat tres pressupostos tot i estar en minoria grà-
cies a un ajuntament estable i dialogant. A més, mai s’ha 
perdut un punt del Ple en les grans decisions de la legisla-
tura: inversions, modificacions d’ordenances, actualització 
de taxes públiques, pagaments a proveïdors, modificacions 
de crèdit, aprovació dels comptes públics, ple de l’estat del 
municipi, fem Mas Camarena, … 

Un bon treball del nostre portaveu, Enric Álvarez,  
i dels portaveus de l’equip de govern

“En este período de tres años, todos y 
cada uno de los municipios del Camp 
de Túria han conseguido reducir su 
deuda viva, pero el mayor éxito lo ha 
logrado Bétera. La localidad dirigida 
por Cristina Alemany (Compromís) ha 
conseguido dejar su deuda a cero, cu-
ando partía de 3,7 millones de euros 
en 2015”. (Fuente: LEVANTE-EMV)

Bétera deute 0 i amb  
8 milions d’euros al banc

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/camp-de-turia/2018/10/03/
ayuntamientos-camp-turia-reducen-deuda/1775517.html

 ACTES PROTOCOLARIS DEFENSA JURÍDICA TELEFONIA NETEJA EDIFICIS PÚBLICS

2014 70.182,00 € 206.296,00 € 38.400,00 € 423.035,00 €

2017 24.423,00 € 44.555,00 € 23.880,00 € 340.928,00 €

Comparativa rebaixa en algunes despeses corrents municipals



MILIONs D’eUROs D’eNtRADA eN sUBVeNCIONs  
I eN PLANs sUPRAMUNICIPALs

En esta legislatura gràcies al gran treball des de tots i cadascun dels departaments municipals, dels treballadors i treballadores 
i dels tres partits al govern (Pspv-Psoe, ABeC-Podem i Compromís), Bétera s’ha acollit a desenes de subvencions públiques que 
han suposat i suposaran a l’Ajuntament de Bétera, l’entrada de centenars de milers d’euros en ingressos per a millorar serveis 
i infraestructures. Però a més, s’ha entrat en diferents Plans de Conselleria, en projectes de Diputació i en projectes amb Fons 
Europeus que estan invertint i invertiran a Bétera desenes de milions d’euros. Un fet impensable en altres legislatures i que no 
haguera estat possible davant el conformisme dels governs anteriors tant a Bétera com a la Conselleria o a la Diputació.

UN POBLe AMB QUALItAt De VIDA

eDUCACIÓ
Un dels pilars bàsics per Bétera, on la població és 
més jove que la mitjana estatal, és l’educació. 

PLA eDIFICANt
Gràcies al Pla Edificant des la Conselleria i al magnífic 
treball del departament d’Educació (Pspv-Psoe) amb el 
suport del departament d’Urbanisme (Compromís) de 
l’Ajuntament, s’han sol·licitat i pareix un fet que ens ho 
concediran:

• Institut nou a torre en Conill

• Col·legi nou de tres línies (a torre en Conill o a la 
zona La Creu)

• Reforma de l’Ies Les Alfàbegues

• Millores als CeIP Lloma del Mas i Camp de túria

Una gran inversió que s’ha de veure materialitzada en 
pocs anys i que resulta d’enorme importància per aquells 
que veiem en l’educació pública, la millor de les eines 
per a garantir la igualtat d’oportunitats que ha de propor-
cionar l’estat de benestar.

Zona La Creu una de les dos zones que hem oferit a Conselleria perquè s’ubique el nou col·legi d’infantil i primària de tres línies



ePA i eOI (escola Oficial d’Idiomes)
La formació continuada per a la gent adulta, ha passat de ser una activitat poc 
demandada a convertir-se en pocs anys en una necessitat. Vivim en la socie-
tat de la formació permanent: per desenvolupament personal o professional.

NOVA SEU DE L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES A BéTERA

• Cabuda per a 1.800 alumnes a l’any

• tres altures: 10 aules per a l’alumnat, bibloteca, 
despatxos, magatzems, consergeria, secretaria, aules 
de professors,…

• Obres acabades a primers del 2019

esPORts
Si l’educació és un dels pilars bàsics per a una po-
blació tant jove com la de Bétera, també d’enorme 
importància són els esports en la nostra ciutat. 

Algunes de les instal·lacions reformades. Ja en projecte per executar la  
pista d’atletisme i els camps de futbol

En esta legislatura s’han organitzat un gran nombre de pro-
ves esportives al nostre poble i s’han cedit espais a dife-
rents escoles d’estiu que omplin durant quasi dos mesos el 
Poliesportiu municipal amb centenars de xiquets i xiquetes.



PARCs I JARDINs
Encara els nous parcs, som conscients que per al volum de 
població del nucli urbà, els espais verds que oferix el poble 
són insuficients i en eixe sentit s’ha començat a redactar 
un projecte per a desenvolupar un gran parc de 10.000 
metres quadrats a la zona est (La Creu) amb jocs infantils, 
pistes de skate i esportives, rocòdrom, zona de majors,…

Parc de cal·listènia

Bulder

10.000 metres2 on anirà el nou Parc de La Creu que finalitza en un magnífic parc d’esplai (ja executat) on s’organitzaran activitats

Nova biblioteca infantil amb activitats al llarg de tot l’any

Parc caní

CULtURA, Festes I PAtRIMONI
La programació cultural estable i de qualitat per a tots els públics ha estat un autèntic fet diferencial respecte a legislatu-
res anteriors. També la biblioteca municipal amb el seu increment d’horaris i programes de lectura, així com l’apartat de 
Biblioteca infantil.



Alguns dels espectacles i artistes que han passat per Bétera

Un programa cultural estable i de qualitatUn programa cultural estable i de qualitat

Posar en valor la nostra història, així com mantenir i difondre els jaciments i el patrimoni 
material i immaterial, és una obligació per qualsevol govern.
Estem preparant la documentació per a declarar les nostres Festes d’Interés  
Turístic Nacional i Be d’Interés Immaterial de la Generalitat.

CONte De NADAL de C. Dickens

eL MAGO De HOZ



AssOCIACIONs
Podem afirmar que Bétera està molt lluny de convertir-se en 
una ciutat dormitori. Tenim una enorme quantitat d’associa-
cions, amb activitats molt diverses i de molta qualitat. 

Hem estat i estarem al costat de les associacions aju-
dant-les en allò que necessiten i cedint-los espais i re-
cursos, sense discriminar a ningú. 

sOsteNIBILItAt I MOBILItAt
Davant un poble tan disgregat com Bétera posarem en mar-
xa un circuit regular d’autobusos que almenys connecten 
les zones més habitades de la localitat. Ja hem aconseguit 
que l’EMT passe per algunes urbanitzacions de Bétera i  
arribe al nucli urbà amb un cost 0 per a l’Ajuntament. Enca-
ra així desenvoluparem un servei d’autobusos municipal. 

Gràcies al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia la 
Diputació ens està subvencionant l’estudi d’emissions de 
CO2 a Bétera. 

Dos dels punts de major concentració d’emissions a Bétera 
són els històrics embussos de les entrades al nucli urbà per 
la CV-310 i la CV-336. Estos embussos en breu s’eliminaran 
gràcies a l’execució de la Variant Nord –a càrrec de Dipu-
tació obra de 16 milions d’euros– i al nou vial que s’obrirà 
al carrer La Nòria que descongestionarà els embussos de 
l’Avinguda del País Valencià –amb recursos municipals–.

Destaca el projecte que des de diputació de carreteres 
han contractat per millorar l’entrada des de Sant Antoni 
travessant l’Avinguda del País Valencià, Plaça Lluís Reig i 
Avinguda Escultor Ramón Inglés.

Marquesina i BUS a Mas Camarena (Fotos EMT)

Variant Nord: 16 milions de euros
Projecte de diputació carretera CV-336 que garantix una 
millor accesibilitat de la carretera amb més trànsit de Bétera. Nous 
passos de vianants elevats i millor ferm



Tallers d’ocupació

Taller d’Alzheimer

DRets sOCIALs, OCUPACIÓ  
I IGUALtAt
La inversió en drets socials s’ha tri-
plicat durant la present legislatura i 
s’ha incrementat el nombre d’ajudes  
i la qualitat de les mateixes. 

Gràcies al bon treball de la Conselleria de Be-
nestar Social i de l’Ajuntament, s’han rebaixat 
els terminis de les ajudes a la Dependència. 
A més, els nous programes en Drets Socials 
estan sent un veritable èxit:

• Servei municipal d’orientació i d’acom-
panyament a les persones de Bétera 
afectades pels desnonaments. Servei de mediació.

• Teràpies per a persones amb diversitat funcional: Acti-
vitats Físiques i d’Oci. Taller de Teatre i Dansa. Teràpia 
assistida amb animals.

• Programa pentagrama per a persones amb malalties 
psíquiques.

• Escola de nadal i pasqua per xiquets amb risc d’exclusió.

• Taller Alzheimer per a gent gran.

Els plans d’ocupació s’han multiplicat durant la present le-
gislatura gràcies al magnífic treball del departament ADL 
de Bétera i al regidor d’ABeC-Podem. 

Centenars de persones han gaudit de beques, plans de 
formació, programes Avalem, Empuju, Encuju,… milions 
d’euros destinats a persones de totes les edats i que han 
estat de gran ajuda per a moltes famílies i també de gran 
ajuda per al correcte desenvolupament municipal.

En Igualtat, cal destacar la millora i 
l’actualització del Pla Municipal Contra 
la Violència de Gènere i els tallers per 
previndre la violència masclista entre 
els adolescents. També el suport que 
des de la regidoria (Pspv-Psoe) s’ha 
donat als col·lectius de dones i a nous 
col·lectius de la comarca com Mirall 
(associació LGTBI de Camp de Túria). 

La correcta informació 
i la guia dels Drets 

Socials han estat claus 
en l’accés de major 

nombre de persones a 
estes ajudes



eL RePte D’UN 
teRRItORI DIsPeRs

Alguns estudis s’han fet al respecte de les despeses dels barris 
dispersos, però no respecte de les necessitats i de com afrontar-les 
des dels consistoris. Per a Compromís és fonamental planificar, sa-
ber exactament que ens demanden els veïns i veïnes de la zona sud 
i intentar donar cabuda a eixes necessitats. Parlem de zones on viu 
molta gent jove, molts amb fills, però també de barris consolidats 
des de fa molts anys, com Mas Camarena, on viu gent gran. 

L’Ajuntament comptarà, en breu, en eixa zona sud de sòl municipal on 
poder fer dotacions i infraestructures públiques de qualitat. Per desgrà-
cia, la mala planificació i gestió de governs anteriors, han fet coincidir 
el major nombre d’estes zones dotacionals, baix de línies d’alta tensió. 

Línies d’alta tenssió que travessen els dotacionals 
públics en la Zona Sud

Un altre fet remarcable és l’inici de les negociacions per a fer una esta-
ció depuradora que done servei a les grans urbanitzacions entre Olocau 
i Bétera (Pinares i Brucar) i que anirà ubicada a Bétera

ZONA sUD. L’altre major nucli de barris de bétera al llarg de la CV-35

Un dels grans reptes de Bétera i del seu futur, és el MODEL DE CIUTAT DISPERSA. En sols 15 anys, la gent que viurà en 
barris dispersos, serà la mateixa que la resident als barris compactes. Per contra, la superfície de terreny ocupada per este 
model dispers, serà d’unes 10 vegades superior per als mateixos habitants.

Les despeses a Bétera creixeran, ja que parlem de superfícies amb gran nombre de parcs, vials, voreres, arbres, tuberies, 
faroles i subministraments.

El partit Mas Camarena i Torre en Conill vol 
estructurar un Ajuntament paral·lel des d’on 
puguen gestionar les urbanitzacions sense 
ingerències de la resta del govern. Per contra 
nosaltres mai farem un camí per separat, totes 
i tots som Bétera, amb la seua realitat diferent 
i els seus problemes diferents.

23 barris de Bétera encara no han urbanitzat i no compten 
ni amb depuració d’aigües (obligatori per la UE) voreres 
o faroles. Des de l’Ajuntament s’ha sol·licitat en la nova 
revisió del PGOU redelimitar estos PAI a les zones on exis-
tixen habitatges consolidats i actuar exclusivament en es-
tes zones per a poder dotar-les de serveis. 

L’Ajuntament pagarà un 10% del cost de les obres (tal i com 
marca la llei) i els veïns/propietaris pagaran el restant 90% 
mitjançant contribucions especials. Els primers barris en els 
que probablement s’actuarà seran Camí Paterna i Pinares. 

URBANItZACIONs NO CONsOLIDADes

CIUtAt COMPACtA CIUtAt DIsPeRsA

L’Ajuntament de Bétera ha contractat un projecte amb una empresa especialitzada i es reunirà amb polítics, tècnics espe-
cialitzats en urbanisme i una representació important del veïnat de sis urbanitzacions d’esta zona (Mas Camarena, Torre en 
Conill, R7, R6, Cumbres i Montesano). Este estudi ajudarà a programar els serveis i infraestructures que desenvoluparem 
al llarg de la propera legislatura.



Asfaltat del Camí Les Aleretes

INVeRsIONs                           AL LLARG De tOt eL teRMe MUNICIPAL  
QUe MILLOReN LA VIDA De Les PeRsONes

S’han invertit i encara estan pendents o en procés d’execució obres en carrers, camins i millores dels  
accesos a les urbanitzacions.
OBRes JA ACABADes: Asfaltat d’un 50% de l’òval de Mas Camarena (l’altre 50% quan finalitzen les cates de companyia 
elèctrica), Camí a Vall de Flors, Camí Les Aleretes.

OBRes eN PROCÉs: Camí Les Llomes, Camí Benaguasil, Los Almudes, Camí Providència, Camí Montcada.

MÉS DE 1.200.000 euros EN ACCESOS A URBANITZACIONS, CARRERS D’URBANITZACIONS   
I CAMINS RURALS (EXECUTATS I PER EXECUTAR)

Asfaltat de l’òval de Mas Camarena

Molt pròxima la reparació del camí La Providència

Marquesina al PaterneroParc Infantil Vall de flors

Evacuació pluvials en Mas Camarena Nou col·lector en Torre en Conill

Millora voreres Mariana de San Simeón i adjacents Millora Ctra. València

INVeRsIONs eXeCUtADes O eN PROCÉs 
D’eXeCUCIÓ eN PARCs I PIstes  
esPORtIVes D’URBANItZACIONs PeR MÉs  
De 300.000 euros  

• Parc infantil Torre en Conill 

• Parc infantil Mas Camarena

• Parc infantil Vall de Flors 

• Parc infantil La Masia

• Parc cal·listènia Mas Camarena 

• Tancat zona verda Vall de Flors

• Parc caní Torre en Conill

• Repavimentació Pista de bàsquet Mas Camarena 

• Repavimentació pista de futbet R7-Torre en Conill

• Repavimentació pista de bàsquet Vall de Flors

MÉs De 300.000 euros eN PLUVIALs I 
COL·LeCtORs QUe eNs DONeN MAJOR 
tRANQUIL·LItAt 

• Evacuació de pluvials en Carrer Cornella  
(Torre en Conill)

• Execució de pou i millora del col·lector en zona 
esmeralda Mas Camarena 

• Evacuació pluvials en zona verda Mas Camarena 

• Millora pluvials en Carrer Cotoliu (Torre en Conill) 

• Evacuació pluvials en Carrer Mussol  
(Torre en Conill)

tAMBÉ AL NUCLI URBÀ DONAReM sOLUCIÓ  
A Les ZONes MÉs DeGRADADes AMB 500.000 
euros D’INVeRsIÓ

• Entrada al Nucli Urbà per Carretera València

• Millora voreres zona R1: Mariana de San Simeón  
i Carrers Adjacents



Nova residència d’estudiants estrangers i centre Esportiu 
de  Mas Camarena

Sender pel que travessen molts treballadors del 
Polígon per accedir al Metro. Un autèntic perill que 
volem evitar amb l’accés subvencionat per l’IVACE

El comerç local de Bétera ha de ser part activa de l’evolució del creixement poblacional a la 
ciutat. Estem convençuts que al centre urbà, creixerà l’oferta de propostes comercials amb 
major quantitat i de gran qualitat. Durant la present legislatura s’han organitzat campanyes 
i fires conjuntament amb l’ACB (associació de comerciants) i, com a novetat, es traslladà la 
Fira del Comerç a Mas Camarena.

Des de l’Ajuntament s’està treballant en una reforma integral de l’Albereda i del conjunt 
patrimonial del nucli urbà (Castell-Masia La Barraca) que siguen motors de noves inicia-
tives comercials- empresarials. 

Fira del comerç a Mas Camarena

DeseNVOLUPAMeNt LOCAL: 
UN MUNICIPI AMB FUtUR

Els nous projectes empresarials que estan apareguent a Bétera 
són d’una gran alçada: Crowdfarming “naranjas del Carmen”, 
Nova residència d’estudiants i centre esportiu Mas Camarena, 
Nou centre del Home School International, Edifici Formació de 
la Fundación Laboral de la Construcción,…També en els darrers 
mesos s’ha pogut gaudir de l’obertura de nous resturants en ma-
sos de Bétera o de bars i cafeteries al nucli antic,… un seguit 
d’iniciatives empresarials privades que fan preveure un gran futur.

Des de l’Ajuntament s’estan creant les condicions òptimes perquè es genere 
ocupació i riquesa al municipi. En eixe sentit, s’ha avançat amb dos grans 
accions que, de segur, donen fruits en un breu espai de temps. 

Per una banda, la modificació estructural del PGOU (amb un cost de 160.000 euros) 
que detallarà les diferents activitats empresarials que es poden desenvolupar en el 
sòl no urbanitzable de Bétera (65% del sòl del terme) i que permetrà, per exemple, 
activitats d’hostaleria i d’allotjament en els 30 masos protegits al Pla general. 

Per una altra banda, desenvolupar amb urgència la subvenció concedida per 
l’IVACE (institut Valencià de Competitivitat Empresarial) per a executar amb 
825.000 euros una sèrie de millores al Polígon Industrial Horta Vella: millo-
ra de fibra òptica, càmeres de vigilància, senyalítica, il·luminació, passarel·la 
peatonal d’accés des del Metro,…. mesures que permetran tenir un polígon 
altament competitiu amb accesos en transport públic.

El Castell de Bétera
el nostre museu, la nostra identitat

El Castillo de Bétera
nuestro museo, nuestra identidad

ReHABILItACIÓN 
Y MUseALIZACIÓN 
DeL CAstILLO 
De BÉteRA
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CONDICIONs ÒPtIMes PeR A GeNeRAR UN CReIXeMeNt  
De L’eCONOMIA LOCAL


