
Carretera Benetússer, 5- baix esq.
46200 Paiporta - Tel. 960 641 840

compromispaiporta@gmail.com
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CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE LA 
PISCINA COBERTA MUNICIPAL

L’objectiu de la campanya és aconseguir la renegociació del conveni 
amb l’empresa adjudicatària per tal de rebaixar costos.

Encetem una campanya informativa sobre la 
situació de la PISCINA COBERTA MUNICIPAL 
i els costos que aquesta instal·lació suposen 
a l’Ajuntament.
Cal recordar que aquest va ser un projecte de 
l’últim govern municipal socialista inaugurat 
en 2007 pel govern municipal del PP, que ha 
assumit sense reticències el contracte de 
gestió. 
La concessió i posada en marxa de la PISCINA 
COBERTA MUNICIPAL de Paiporta es van fer 
efectives a la UTE “FCC S.A. - NITRAM POOL 
S.L.” amb un contracte per 25 anys signat el 
6-11-2005 . 

Des de Compromís entenem que aquesta 
despesa és desmesurada, sobretot en la 
situació de profunda crisi econòmica per la 
qual estan travessant tantíssimes famílies 
paiportines.
Tots sabem que la situació econòmica de 
l’any 2005 era molt distinta de l’actual, i que 
el que podia ser assumible econòmicament 
fa vuit anys ara ja no ho és. 
Mentres el PP per “disminuir despeses” 
ha aplicat dràstiques mesures (disminució 

de beques, acomiadaments de treballadors 
municipals, ...), però en canvi res no han 
proposat per millorar les draconianes 
condicions econòmiques del contractes amb 
l’empresa gestora de la PISCINA COBERTA 
MUNICIPAL. Ben al contrari, han permès que 
l’empresa puge les tarifes any rere any sense 
moure un dit.

L’Ajuntament ha de renegociar les 
condicions del contracte amb l’empresa 
per rebaixar el cànon i aconseguir 
millores en el servei, revertint en 
el benefici de tots els paiportins i 
paiportines.

Si la majoria de paiportins i paiportines 
hem vist disminuir els nostres ingressos i 
augmentar els nostres impostos, per què en 
canvi els beneficis de l’empresa adjudicatària 
no es poden tocar ni renegociar?
Sabem que es pot renegociar. De fet, l’apartat 
27 del contracte(Facultats de l’Ajuntament) 
indica que “l’Ajuntament podrà modificar 
el contracte per raons d’interès públic 
degudament justificades”.
 No estan ja prou j ustificades les condicions 
per a fer-ho?. 
Compromís demanem que s’inicie 
d’immediat aquesta “renegociació”.
Perquè cal pensar primer en les persones.

L’Ajuntament paga a l’empresa en 
concepte de subvenció pública una 
quantitat de 300.000€ a l’any durant 
25 anys. No res!



Paiporta, novembre 2013

Grup Municipal d’esquerres, verd i valencianista.
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COMPROMIS EXIGEIX L’OBERTURA DE 
L’APARCAMENT GRATUÏT  

El contracte de construcció de la piscina coberta establia que l’empresa adju-
dicatària havia de construir i ficar a disposició dels usuaris un aparcament amb 
capacitat per a 50 vehícles. 
A dia de hui aquest aparcament continúa tancat i només fa ús d’ell l’empresa. 

A més tal i com hem pogut comprovar des de Compromís, l’empresa no paga la 
taxa corresponent de pas de vehícles a través de les voreres, tal i com es pot 
apreciar en la fotografia.

UNA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT EN 8 ANYS

L’article 34 del Plec de Clàusules administratives del contracte, determina que 
s’ha de constituïr una COMISSIÓ DE SEGUIMENT, amb la funció de vetlar pel com-
pliment del contracte 
La Comissió de seguiment havia d’estar conformada per 5 membres: 
Alcalde, 2 vocals de l’Ajuntmnat i 2 representants de l’empresa concesionària.

El  27 de maig de 2008, per decret d’alcaldia, es nomenaren els membres de 
l’Ajuntament en la Comissió de Seguiment: Vicente Ibor (alcalde), Isabel  Chisbert 
(regidora urbanisme) i Silvia Galdón (interventora municipal).
Actualment, l’interventor Bruno Mont substitueix a Silvia Galdón.
Però des de 2008 sols  ha hagut una reunió de la Comissió de Seguiment i ha sigut 
a petició de l’empresa. Una clara mostra de la nul·la preocupació de l’equip de 
govern del PP per la piscina coberta.

COST DE L’OBRA (Empresa): 
5.675.262,88€

SUBVENCIÓ MUNICIPAL (Ajuntament):
3 primers anys: 323.917€

22 anys restants: 305.000€
L’EMPRESA ES QUEDA TAMBÉ ELS 

BENEFICIS D’EXPLOTACIÓ DE LA PISCINA I 
CAFETERIA @CompromisPaiporta


