
Grup Municipal d’esquerres, verd i valencianista .

novembre 2015 Paiporta
En aquests primers mesos de govern de Compromís

 ja tenim una Paiporta...

Millor gestionada i més solidària
Els recursos de Paiporta estan ara millor gestionats i es presta especial atenció als col·lectius més vulnerables.
Treballem perquè els diners de totes i tots es dediquen al benestar de la ciutadania de Paiporta i no a pagar multes, 
com la sanció de 18.753 euros imposada a l’ajuntament a causa de la mala gestió del govern del PP.
Ara l’ajuntament treballa perquè no es malgasten els diners dels contribuents.

Escoltar a les associacions i col·lectius locals és una de les prioritats de la nostra 
alcaldessa. 
Els veïns de Paiporta ocupen un lloc preferent en l’agenda de l’alcaldessa que ha 
començat una ronda d’assemblees en els diferents barris
A més, l’ ajuntament de Paiporta va ser un dels pioners a declarar-se poble 
d’acolliment per als refugiats Sirians.

Hem millorat l’atenció a les incidències de les quals la ciutadania informa a través de la 
Línia Verda, disminuint el temps d’espera en més de dos mesos. 
Estem treballant en introduir millores de funcionament en l’empresa pública ESPAI per 
tal d’optimitzar els recursos i millorar els serveis.
Amb fons de la Diputació per valor de més de 90.000 euros es completarà, a principis 
d’any,  la renovació de l’enllumenat públic dels carrers Sant Antoni, Albal, Sant Joan de 
Ribera, Mestre Serrano, Colombicultura i Crta. Benetússer

S’han aprovat uns impostos progressius. Famílies amb ingressos baixos, tots els 
membres en atur o en situació de vulnerabilitat, tenen ara una bonificació del 100% 
(no paguen) en impostos com la taxa de brossa.
Perquè tots els habitants de Paiporta tinguen les mateixes oportunitats

Més próxima

Més justa   

Més sostenible Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat

Alcaldia

Regidora d’Hisenda i Administració General



Paiporta,  novembre 2015

Si vols consultar el nostre treball, ho pots fer a través de la nostra web: http://paiporta.compromis.net

Segueix-nos a Facebook:  https://es-es.facebook.com/CompromisPerPaiporta

                          i Twitter:  https://twitter.com/compromispaipor

ENVIA LES TEUES PROPOSTES:  compromispaiporta@gmail.com

T’atenem personalment en la nostra seu,  Carretera de Benetússer, 5 baix 

Horari d’obertura de la seu dilluns a divendres de 18 a 20 h.

Grup Municipal d’esquerres, verd i valencianista.

S’està treballant i es publicarà abans de final d’any el portal de transparència. 
Per a acabar amb opacitat en la gestió i que para a ciutadania sàpia a què es 
dediquen els diners de tots i totes.
S’estan millorant els tràmits digitals per aconseguir una administració sense paper.

S’ha incrementat l’oferta formativa de l’Escola d’Adults i ampliat els grups de 
Graduat en Educació Secundària, pel matí
Xarxa de llibres: S’ha posat en marxa un programa d’ajudes per a la compra de 
llibres escolars. Perquè l’educació és un dret de tots i totes

Estem donant un major suport a les activitats esportives del poble, posant a la 
disposició dels clubs, instal·lacions i recursos. 
També treballem per a crear un espai de participació per als joves

Més transparent i participativa 

Més dinàmica  

Més pública 

Regidoria de Transparència, 
Modernització i Participació

Regidoria d’Educació

Regidoria d’Esports i Joventut

És possible canviar les coses. Ara és el moment!


