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PROPOSTES

DE COMPROMÍS QUE JA SÓN UNA REALITAT
Urbanisme

Educació

Adequació del pas de vianants de l’estació del
metro. Una proposta de Compromís va obligar a
l’Ajuntament a instal·lar un nou semàfor davant de
l’estació del metro. Encara és provisional i demanem
que s’instal·le el definitiu.

Ampliació de l’oferta formativa de l’Escola
d’Adults. A iniciativa de Compromís poc a poc s’ha
anat ampliant l’oferta formativa de l’Escola d’Adults
Municipal.

Hem proposat millores en senyalització, passos
de vianants, voreres, eliminació de pilons, parcs i
jardins, ...

Medi ambient
Instal·lació de contenidors de reciclatge d’oli
domèstic en el nucli urbà de Paiporta.
Gràcies a la moció de Compromís presentada en maig
de 2012 podem disposar de contenidors per reciclar
l’oli a Paiporta.
Vigilància d’abocadors incontrolats.

Transparència
Estudi de la Universitat de Valencia
Les accions de Compromís van aconseguir que es
recuperaren 20.000 euros que s’havien pagat en un
estudi inexistent sobre serveis socials.
Denúncies continuades de COMPROMÍS sobre la
contractació a dit d’un advocat (amic de l’alcalde) i
de l’assessora de comunicació.

Promoció i Ús del Valencià
Creació de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià
Moció del Grup municipal COMPROMIS per a la
creació de l’oficina de promoció i ús del valencià
presentada en octubre de 2011.
Carretera Benetússer, 5- baix esq.
46200 Paiporta - Tel. 960 641 840

Trasllat de l’Escola d’Adults al nou Centre
Cultural
Moció dels Grup Municipal COMPROMIS sol·licitant
modificació del projecte del Centre Cultural per a
ubicar en el mateix el Centre de Formació de Persones
Adultes juny 2012 i abans en 2008.
Ampliació de l’horari de la biblioteca en època
d’exàmens.
Després d’una campanya informativa i de recollida
de signatures, s’ha aconseguit que la biblioteca de
Paiporta amplie el seu horari en època d’exàmens
perquè els estudiants puguen utilitzar-la.
Moció del grup municipal COMPROMIS sobre la
modificació de les bases del procés de selecció del
programa “LA DIPU ET BECA” 2014.

Igualtat
Creació del Consell de la Dona.
Moció del Grup Municipal COMPROMIS per a la creació
del Consell Municipal de la Dona que dinamitze i
coordine polítiques de igualtat abril 2012.

Fiscalitat

€

Moció del grup municipal COMPROMIS sobre
devolució de l’Impost sobre venda minorista de
determinats hidrocarburs, denominat “cèntim
sanitari”.
Moció perquè les persones i famílies desnonades
no paguen plusvàlua (el PP va votar en contra però
mesos després va aplicar la norma).
www.compromispaiporta.ws
compromispaiporta@gmail.com
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I encara hem fet més propostes...

que han estat rebutjades pel PP. Ens ajudes a fer-les realitat?
Educació

Benestar social - Salut

Hem denunciat la greu situació del col·legi Rosa
Serrano en barracons durant els últims anys i les
mentides del PP durant tot aquest temps.
Demanem l’ampliació de l’oferta formativa de
l’Escola d’Adults.
Ajudes de llibres en totes les etapes educatives
des de infantil a secundària.

Augment de la plantilla de Serveis Socials front a
les retallades del govern local.
Ampliació de les especialitats del centre de salut.

€

Fiscalitat

Hem demanat i exigit una fiscalitat justa i
progressiva. Pagament d’impostos segons ingressos,
qui més tinga que pague més.
Al·legacions taxa TAMER (tractament del fem que
es paga en el rebut de l’aigua).

Urbanisme
Realitzar el Pla de Mobilitat aprovat en l’any 2013.
Obertura de l’aparcament de la Piscina Coberta
com obliga el contracte
Potenciació del carril bici i els camins escolars segurs.

Posa ací la teua proposta
Envia les teues idees a:

compromispaiporta@gmail.com

Participa i fes Paipor ta com tu vols

L’HORTA SUD PLENA L’AUDITORI DE PAIPORTA EN L’ACTE COMARCAL DE PRIMÀRIES
3000 persones censades en la comarca de l’Horta Sud per votar a les primàries de Compromís
La presentació dels candidats i candidates va causar
molta expectació, sobretot l’emotiva intervenció de
Mónica Oltra.
Mónica Oltra, va deixar clar que “està preparada per
a governar” cosa que començarà a fer només prenga
possessió del càrrec. “No podem perdre ni un minut,
mentre alguns es queden menjant-se els canapès
nosaltres se’n anirem a governar. I el primer que farem
serà posar en marxa un pla de xoc contra la pobresa”, va
explicar Oltra.
La candidata a la presidència de la Generalitat va incidir
en que “cal reactivar l’economia invertint en despesa
pública i posant en marxa un nou model econòmic
sostenible, basat en les energies renovables”.
Mónica Oltra va finalitzar l’acte encoratjant al públic
assistent per continuar treballant i fer possible el canvi.
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.

Més de 200 persones van acudir a l’acte.
Si vols consultar el nostre treball, si vols fer-nos arribar les
teues propostes, ho pots fer a través de la nostra web:
www.compromispaiporta.org
o de les xarxes socials:

Grup Municipal d’esquerres, verd i valencianista.

