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Com contracta el PP?

Compromís per Paiporta denuncia que l’ajuntament de Paiporta
haja
adjudicat
pel
Grup
Municipal
d’esquerres,
ve
procediment de negociat sense publicitat el projecte de rehabilitació de Vil.la
Amparo i la defensa jurídica de l’ajuntament.
En els dos casos el recorregut ha sigut el mateix:

Projecte Vil.la Amparo

Defensa jurídica

Concurrència: 3 empreses
Concurrència: 3 advocats (cap de Paiporta)
Cost: Contracte de 13 mesos per 72.300€
Adjudicat a: Prieto Palazón

(2 d’Alzira, 1 de Carlet i cap de Paiporta)
Cost: Licitació per 40.000€ (amb una rebaixa de 400€)
Adjudicat a: Arquitecte Joaquín Vicente Bono Safont

Curiositats: Des de que Ibor va assumir l’alcaldia,
Prieto Palazón ha cobrat més de 600.000€.

Curiositats: L’ajuntament ha licitat el projecte
sense saber l’ús que tindrà l’edifici.

Compromís per Paiporta proposa que es tornen a licitar aquests contractes, complint els
principis de publicitat i lliure concurrència. Així podrem trobar advocats, advocades i arquitectes
del nostre poble.
En el cas de Vil.la Amparo, Compromís va llençar una enquesta oberta a la ciutadania per veure
quin ús volien de l’edifici i els més votats va ser una escoleta infantil i una escola d’arts i oficis.
Demanem a l’alcalde que escolte a la ciutadania.

Mocions presentades per Compromís, que podreu trobar a la nostra web:
Moció sol·licitant que s’inste al govern d’Espanya a canviar la seua política
de reducció de l’ocupació pública.
En la comunitat valenciana ha disminuït l’ocupació pública en un 87%
Es privatitzen serveis que abans oferien els ajuntaments
No suposa un estalvi
Més diners per a empreses privades- menys llocs de treball- menor qualitat dels serveis.
Disfressat de benefici un negoci per als que manen

Moció per a demanar un referèndum per a decidir la forma d’estat
per part de la ciutadania.
Proposem que se’ns deixe decidir a tots quin tipus de model volem: República o Monarquia.
Carretera Benetússer, 5- baix esq.
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Compromís amb la convivència
Després que els gestors de l’estadi del Paiporta
Club de Futbol decidiren tapar el mural per la
convivència que recordava a tots els paiportins
i paiportines la importància del respecte i la
convivència entre tots, homes i dones de totes
les cultures i creences, des de Compromís es va
proposar restaurar aquest mural com a símbol
d’aquests valors.
Junt amb altres associacions de
Paiporta vàrem refer els murals pel

RESPECTE i
la CONVIVÈNCIA

Si vols vore tot el treball que estem fent, consulta la nostra web:

www.compromispaiporta.ws
T’atenem personalment en la nostra seu,
Carretera de Benetússer, 5 baix
Horari d’atenció: dilluns de 19 a 20 h.
dimarts, dimecres i dijous de 18 a 20 h.

Parlem amb tu a travès de les xarxes socials:

També pots contactar per correu electrònic:
compromispaiporta@gmail.com
i per telèfon: 960 641 840
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