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Paiporta

COMPROMÍS FORÇA A L’EQUIP DE GOVERN A RECTIFICAR
I RECUPERA 25.000 EUROS PER A L’AJUNTAMENT
20 juny de 2009:
L’Ajuntament de Paiporta signa un conveni amb la
Universitat de València per tal de que ens faça un estudi
sobre els serveis socials de Paiporta
El conveni s’ha d’entregar en juny de 2010 (12 mesos)

2010 -2011 – 2012....
Compromís sol·licitem informació.
Sense cap resposta per part del govern del PP.

Febrer 2013:
Compromís denunciem que després de 3 anys:
- L’Ajuntament no ha rebut l’estudi
- El personal tècnic de l’àrea de Benestar Social desconeix
el conveni

Compromís demanem que la UV torne els
diners avançats del conveni (18.750€)
i que no es paguen els 6.250€ restants
(25.000€ en total)

Immediatament després de la
denúncia de Compromís.....
Març 2013:
la UV fa entrega de l’estudi a l’Ajuntament.
- Amb dades obsoletes i sense actualitzar tretes de
l’INE. Copia i pega d’altres estudis
- Estudi amb frases ofensives i ràncies sobre les
persones amb menys recursos del poble
- Ple de despropòsits: diu que els usuaris en benestar
social han baixat un 41% en plena crisi i no fan menció
dels desnonaments

Abril 2013:
El coordinador de benestar social fa un informe
negatiu de l’estudi. Es demana a la UV que torne a
fer altra vegada l’estudi. S’amplia el termini fins juny
de 2014
.
Maig 2014:
Compromís tornem a preguntar per l’estudi!

Juny 2014:
El rector de la UV explica per carta a l’Ajuntament
la impossibilitat d’haver realitzat el nou estudi per
incapacitat laboral de l’investigador (Rafael Aliena).

Es resol el conveni, es retornen els diners cobrats (18.750€) i s’anul·la la factura pendent de
6.250€. En total l’Ajuntament recupera 25.000€.
El temps ha demostrat que aquest estudi era totalment innecessari, i la nostra
fiscalització i perseverança ha fet possible recuperar 25.000€ per a l’Ajuntament

Exigim que aquests diners es destinen a pal·liar les necessitats immediates dels
nostres veïns i veïnes, que és al que s’havia d’haver destinat des d’un principi
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LA DADA ECONÒMICA
L’Ajuntament de Paiporta ha informat que tanca 2013 amb un romanent positiu de tressoreria de 5,4 milions d’euros.
Però des de l’equip de govern no informen que es tanca amb un deute amb els bancs de 8’7 milions
Si tenim un romanent positiu tan espectacular:
- Per què no cancel·len el préstec de 4’7 milions d’euros
i ens estalviem el milió i mig d’euros que hem de pagar
d’interessos?
- Per què no es fa un pla d’ocupació per als 3.060 aturats
de Paiporta?
- Per què han acomiadat a personal de l’ajuntament?
- Per què no reposen les places del personal que es va
jubilant?
- Per què Ibor anuncia una rebaixa d’impostos per a
2015? Perquè no els ha rebaixat en 2014?
Tal vegada perquè 2015 és any electoral?

ALGUNES XIFRES SOBRE PAIPORTA
31/12/2007

31/12/2013

Deute amb els bancs 3.923.647,82 €

8.702.948,33€

Deute per habitant

(22.374 hab)
135,77€

(24.787 hab)
351,11€

Aturats/des

1033

3.289

DADES DESOCUPACIÓ A PAIPORTA
3060
1023

GENER 2007

JULIOL 2014

CALENDARI D’ACTES DE COMPROMÍS PAIPORTA
OCTUBRE

NOVEMBRE

DIVENDRES 24

DIVENDRES 31

DIJOUS 13

DIVENDRES 21

19:30 HORES

19:30 HORES

19:30 HORES

19:00 HORES

Xerrada:
“3+4 anys de
Compromís a Paiporta.
Preparant el futur”

Projecció:
“El último abrazo”,
Curtmetratge documental

Xerrada :
“El rebut de la llum i
alternatives energètiques
actuals ”

Taula redona:
“La lluita LGTB:
Deconstruint
l’heteropatriarcat”

Amb:
Isabel Martín, Pep Val
(regidors de Compromís
Paiporta)
i Bea Jiménez
(periodista)

Amb:
Sergi Pitarch, director del
documental

Amb:
Andrés Montesinos,
de SOM ENERGIA

Amb:
Luisa Notario i Paula Iglesias,
del Col·lectiu Lambda
i Alba Montoro
i Patricia Estellés,
de Aquí Al Pans Lgtb+

Lloc: Auditori Municipal

Lloc: Seu de Compromís

Lloc: Seu de Compromís

Lloc: Seu de Compromís

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.

Si vols consultar el nostre treball,
si vols fer-nos arribar les teues propostes,
si vols traslladar-nos alguna queixa,
o si vols participar i col·laborar amb nosaltres
ho pots fer a trevés de la nostra web:

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

www.compromispaiporta.org
o de les xarxes socials:
@CompromisPaiporta
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