
COMPROMÍS PER PAIPORTA 
RECLAMA LA CREACIÓ 
D’APARTATS EN LA WEB 
MUNICIPAL PER ALS GRUPS 
POLÍTICS REPRESENTATS EN 
EL CONSISTORI

Durant els últims mesos hem vist com el senyor alcalde 
ha convertit la pàgina web de l’ajuntament i per extensió la pàgina del facebook de l’Ajuntament en 
un altaveu propagandístic al seu servei i del seu partit. En la mateixa línia del BIM (Butlletí d’In-
formació Manipulada). Les accions de publicitat d’Ibor pagades per tots els paiportins i paiportines 
van aconpanyades de la invisibilitat total dels altres grups. Hi ha una obsessió per part de l’equip de 
comunicació d’Ibor en fer-nos invisibles.

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

compromispaiporta@gmail.com
www.compromispaiporta.org
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LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ TORNA A ENGANYAR-
NOS I ENGUANY TAMPOC ES CONSTRUIRÀ EL COL·LEGI 

ROSA SERRANO
Des del curs 2006-2007 el col·legi Rosa Serrano es 
manté en instal·lacions provisionals. El últims anys 
en barracons sense unes condicions mínimes i dignes 
exigibles per poder realitzar les tasques docents 
amb normalitat. Falta gimnàs, aula polivalent, aula 
d’informàtica. Falten materials per a introduir les TICs 
Falta dotació de biblioteca. Falta ombra en el pati. 
Falten aules de desdoblament, de recolzament i de 
suport pedagògic. En resum falta un col·legi nou.

MOCIÓ SOBRE LA SEGURETAT DELS CENTRES 
EDUCATIUS DE PAIPORTA

El Grup Municipal Compromís hem presentat en el mes de gener al Ple de l’Ajuntament de Paipor-
ta la moció per sol•licitar a la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esports, una inspecció tècnica de tots els cen-
tres educatius del nostre municipi, per tal de certificar i 
garantir el seu bon estat.

Ple de l’Ajuntament de Paiporta també va acordar per 
unanimitat de tots els grups  sol•licitar a la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esports, que els tècnics urbanístics  
revisen totes les instal·lacions dels centres educatius del 
nostre municipi.



Paiporta, febrer 2013

Grup Municipal d’esquerres, verd i valencianista.

Grup Municipal d’esquerres, verd i valencianista.

COMPROMIS DEMANA QUE EL SOLAR DE L’ANTIC AUSIAS MARCH 
ES DEDIQUE TEMPORALMENT A FINS SOCIALS

L’enderrocament de l’antic col•legi Ausiàs March de Paiporta ha origi-
nat un espai tancat i buit que no serà utilitzat per la ciutadania del nostre 
poble en els pròxims anys. Volem que el col·legi Rosa Serrano siga una 
realitat el més prompte possible.

El que el grup municipal de Compromís proposem és la seua utilització 
TEMPORAL ciutadana. 

Proposem un  projecte en col•laboració amb el veïnat, que serà el que 
decidirà quin ús li vol donar a l’espai (parc per a majors, per a xiquets, 
pistes d’esport, horts urbans, cine a la fresca...) el cost ha de ser molt baix, 
ja que l’ús és temporal) i en la mesura que es puga, que la construcció i 
adequació de l’espai siga també col•laboratiu.

MOCIÓ DEL GRUP COMPROMÍS PER AL RECICLATGE D’OLI USAT
Prompte podrem vore a Paiporta, contenidor per arreplegar oli usat. En el mes de març el nostre grup municipal va 

presentar una moció a l’Ajuntament de Paiporta per a la instal·lació de 
contenidors d’arreplega d’oli usat domèstic.

Amb la seua recollida i posterior tractament, aquest oli usat es conver-
tirà en biodièsel amb la qual cosa estem afavorint l’ús d’un combustible 
alternatiu que emet menys CO2 a l’atmosfera que el dièsel convencional 
derivat del petroli, reduint d’aquesta manera les emissions a l’atmosfera 
de gasos efecte hivernacle, que són els causants de l’escalfament global 
i canvi climàtic.

IBOR QUE PROMETIA TREBALL TIRA AL CARRER A 5 
TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT 

L’alcalde Ibor acaba l’any 2012 amb l’acomiadament de 5 treballadors de l’Ajuntament de manera arbitrària, 3 
treballadors de l’ambulància i els dos conserges dels cementeris. Per a Compromís aquest és el segon pas que dona 
el PP per deixar sense servei d’ambulància als 24.000 habitants de Paiporta.

L’alcalde, Vicente Ibor, pretén que el servei que presten estos 3 professionals siga assumit per personal voluntari de Protecció 
Civil.

Des del grup Compromís també denuncien que darrere de l’acomiadament dels dos treballadors del cementeri municipal està 
la intenció del PP de “privatitzar el servei de cementeri”. I és que tal i com han informat en la Mesa de Negociació General de 
l’Ajuntament “estan redactant les bases per licitar el servei de cementeri”.


