
Grup Municipal d’esquerres, verd i valencianista .

MARÇ 2016 Paiporta

Paiporta es renova

Pressupostos on es tenen en compte a les persones, destinats a cobrir les 
necessitats de la població. 

Inclouen un nou pla de mobilitat, nous llocs de treball i la implementació 
de polítiques d’igualtat.  
Es poden gestionar els recursos per a millorar la qualitat de vida de  totes i tots. 

Uns pressupostos per a totes les persones

La gestió municipal a l’abast de la ciutadania 

Aquests pressupostos incrementen en un 48% la 
dotació per a  Educació, un 21,6%  Polítiques Socials, 
un 25%  Ocupació i un 24% Cultura. 

Una nova política municipal amb moltes millores per al nostre poble.
Des del grup municipal Compromís estem treballant sense descans 
per a millorar la vida del poble:

Des d’aquest portal la ciutadania pot accedir en 
dos clicks a tota la informació municipal. Nòmines, 
contractes, gestió dels diners públics,… tot a 
l’abast de la ciutadania.

Es crea el nou Portal de Transparència.

És un dels primers portals i un dels més complets i accessibles, 
complint en els primers 6 mesos de legislatura un dels grans 
compromisos electorals: oferir transparència de la gestió pública, 
que fins ara era completament opaca.

Des de les regidories d’Urbanisme, Medi ambient i Sostenibilitat i la de Participació 
es crea el catàleg d’arbres. 

www.paiporta.es/arbrat

Per a mantenir Paiporta neta fa falta la col•laboració de la ciutadania, per 
açò s’ha iniciat una campanya per a conscienciar als amos dels gossos que 
arrepleguen els excrements dels animals i que constarà de diverses actuacions. 
Paiporta és de totes i tots.

Paiporta neta i sostenible   

Un pas més cap a una Paiporta més sostenible.

www.paiporta.es/transparencia



Paiporta,  març 2016

Si vols consultar el nostre treball, ho pots fer a través de la nostra web: www.compromispaiporta.org

Segueix-nos a Facebook:  www.facebook.com/CompromisPerPaiporta

                          i Twitter:  @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.

Gràcies a la gestió de la regidora d’Esports hem pogut gaudir a Paiporta 
de la semifinal autonòmica de futbol femení juvenil en el camp del 
Palleter 

També ha tornat el carnestoltes a Paiporta. Des de la Regidoria de 
Joventut i la d’Educació s’ha fet un gran treball conjunt per a recuperar 
les festes de Carnestoltes que menuts i majors han pogut gaudir 
enguany.

Foment de l’esport   

Programa de gratuïtat de llibres de text “Xarxa de Llibres”   
En el mes de febrer s’ha fet efectiva  la primera part  d’ajuda 
del programa de gratuïtat de llibres de text coneguda com 
#XarxaLlibres. 

Les famílies que ho han demanat rebran, al finalitzar el curs, 
fins a 200 euros per xiquet o xiqueta per  les despeses de 
llibres de text.

Ara ja s’ha rebut la primera part que pot arribar fins a 100 
euros. Els altres 100 es transferiran a la tornada dels llibres 
a cada centre educatiu, a final de curs.

L’Ajuntament invertirà en aquest 
programa quasi 90.000 euros

A Paiporta s’han aprovat 2.353 sol·licituds. L’Ajuntament invertirà en aquest programa quasi 90.000 euros, 
que se sumaran a aportacions iguals de la Diputació de València i la Generalitat. Un total de 228.186,71 euros 
d’esta primera fase.

A València, la imputació massiva del PP local obliga a 
refundar el partit. (Levante-EMV 31.01.16.)

La corrupció arriba  a la gran majoria de l’equip municipal de València. No 
són casos aïllats, fins i tot han sigut catalogats en la investigació com una 
possible Banda Criminal.
Davant aquesta preocupant situació, la resposta del grup del PP de Paiporta 
ha sigut votar en contra d’una moció de condemna de la corrupció.


