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blocpaiporta@gmail.com 96 397 40 46 - 96 397 12 22  www.compromispaiporta.org

compromispaiporta@hotmail.com
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2007-2011: UNA LEGISLATURA MARCADA 
PEL TREBALL MUNICIPAL DEL GRUP 
COMPROMÍS
Compromís per Paiporta, es presenta quatre anys després 
amb el deures fets, sent el grup més actiu a l’Ajuntament 
de Paiporta

Compromís per Paiporta es presenta davant els 
paiportins i paiportines quatre anys més tard amb 
els deures fets. Hem acomplit la missió que el poble 
ens encomanà a les urnes, fer un extens treball de 
fiscalització del govern del Partit Popular a Paiporta 
des de l’oposició, sense deixar de banda la política 
en positiu, proposant diferents mesures per a millo-
rar la vida dels paiportis i paiportines.

Com a un breu resum de la faena feta podem citar:

-  La presentació de més de 40 mocions i propos-
tes.

-  La proposta al govern de Paiporta de 35 mesures 
anticrisis.

- Esmenes al pressupost i a les ordenances fiscals 
- per a congelar la contribució i rebaixar els sous 
dels regidors i alcalde

-  Una vintena d’escrits demanant informes i diver-
sa documentació 

-  Múltiples al·legacions al Pla d’Acció Territori-
al de Protecció de L’Horta  (PATPH) per tal de 
millorar-lo.

-  Hem denunciat davant la fiscalia l’alcalde per 
prevaricació i tràfic d’influències.

-  Quasi un centenar de notes de premsa per a in-
formar al poble del que està succeint al poble.

-  Hem tramés 5 preguntes a les Corts Valencia-

nes  per a demanar informació dels centres educa-
tius, del Centre de Salut i del Centre de la Tercera 
Edat.

Per tot açò esperem no haver defraudat a aquelles 
persones que dipositaren la confiança en Compro-
mís per Paiporta i ens sentim amb ànims i amb un 
equip molt ben preparat per a afrontar la pròxima 
legislatura amb el paper que tots els ciutadans ens 
encomanen. Estem segurs que no vos defraudarem. 
Som gent com tu, gent amb les mans netes, més de 
300 càrrecs públics i cap imputació per corrupció 
ens avalen, i sobretot som gent preparada per a fer 
possible la Paiporta si tu vols.. 

“...ens sentim amb ànims i amb 
un equip molt ben preparat per a 
afrontar la pròxima legislatura...“

TAMBÉ EL GRUP COMPROMÍS  
ÉS  EL MÉS ACTIU A LES 
CORTS VALENCIANES

Amb tan sols quatre diputats, la formació ha es-
tat de les més productives a l’hora de presentar 
iniciatives, no com altres formacions que tenen 
més diputats i assessors.

En total Compromís ha presentat 932 proposi-
cions no de llei (76 de tramitació especial d’ur-
gència, 8 de tramitació immediata, 674 de tra-
mitació ordinària en comissió); 5.798 preguntes 
parlamentàries; 11 proposicions de llei; 174 
peticions de compareixença; 39 mocions; 324 
preguntes orals al ple i 51 preguntes al presi-
dent. 72 preguntes en comissió i 129 interpel-
lacions a consellers.
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www.blocpaiporta.com  
blocpaiporta@gmail.com

Av. Francesc Ciscar 18 baix
(Avinguda del metro)

 www.compromispaiporta.org
compromispaiporta@hotmail.com

COMPROMÍS DENUNCIA AL ALCALDE 
DE PAIPORTA POR PREVARICACIÓN Y 
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Vicente Ibor ha concedido la defensa jurídica del Ayuntami-
ento por adjudicación directa por un valor de 216.563,47€  
solo en 2009 y sin ningún tipo de proceso, incurriendo en lo 
que consideramos un delito de prevaricación. Es notoria la 
amistat que une al Alcalde con el beneficiado.

Compromís per Paiporta presentó el pasado 
mes de enero una denuncia ante la fiscalía contra 
el alcalde de Paiporta, Vicente Ibor, por pre-
sunta prevaricación y tráfico de influencias.

“Hemos denunciado a Ibor por haber incum-
plido la Ley de contratos en la contractación 
del abogado José Antonio Prieto Palazón. Se 
le ha concedido la defensa jurídica del Ayunta-
miento por adjudicación directa y sin ningún 
tipo de proceso, incurriendo en lo que conside-

ramos un delito de prevaricación. Además hay 
que añadir el tráfico de influencias, por la no-
toria amistad que une al alcalde con el abogado 
adjudicatario”

Desde Compromís entiendemos que se ha ad-
judicado irregularmente la defensa jurídica del 
Ayuntamiento de Paiporta al señor Prieto Pala-
zón, el cual recibió pagos por parte del consisto-
rio por un importe de 216.563,47€ solo durante 
el año 2009. 

En la imagen Prieto Palazón junto al concejal de cultura Luis 
Ródenas y el alcalde Vicente Ibor durante las últimas fiestas 
de Sant Roc en la tribuna de autoridades.

...el cual recibió pagos 
por parte del consistorio 
por un importe de 
216.563,47€ solo 
durante el año 2009. 



Durant aquests mesos, Com-
promís per Paiporta hem ei-
xit al carrer per arreplegar fir-
mes per tal de recolzar la Ini-
ciativa Legislativa Popular 
per l’educació infantil de 0 a 
3 anys, una proposta per a la 
plena escolarització de la po-
blació infantil amb la creació 
d’una xarxa pública i gratuï-
ta d’escoletes infantils.

Hem aconseguit més de 
60.000 signatures, moltes més 
de les nessàries i ja estan pre-
sentades a Les Cort. amb tu i 
amb Compromís els teus fills, 

nebots i nets podran gaudir 
ben aviat d’allò que ja tenen 
a moltes Autonomies d’Espa-
nya. Treballem per la felicitat 
de tots els dies..

MOLTES GRÀCIES A TOTS 
I TOTES

En 2008 el PP va imposar  amb 
l’Ordenança de Policia i Bon Go-
vern, restriccions en la llibertat 
d’expressió, impedint que col-
lectius i associacions pogueren  
col·locar pancartes sense el con-
sentiment previ de l’Ajuntament.

Aquests 4 anys del govern del PP 
a Paiporta han estat marcats per la 
contínua censura cap a la lliber-
tat d’expressió dels col·lectius so-
cials del poble, també cap al nos-
tre grup.

Si el passat mes de març el regi-
dor de Cultura ens negava l’ús de 
l’Auditori per realitzar una sessió 
de conta-contes en recolzament 
de la ILP de 0 a 3 anys, dies des-
prés el mateix regidor negava l’ús 
del centre municipal a una llibre-
ria per presentar l’últim  llibre de 

l’escriptora i Premi Planeta Car-
men Amoraga. En els dos casos 
l’excusa ha sigut “no tindre per-
sonal suficient”

L’alcalde Ibor també ha impe-
dit la col·locació de pancartes a 
l’AMPA del Col·legi Rosa Ser-
rano demanant la construcció del 
centre, inclús va ordenar a la poli-
cia i als serveis municipals d’obres 
la retirada d’algunes d’elles.

Sembla ser que fer una sessió de conta-contes 
o presentar una novel·la son considerades com 

activitats subversives per nostre Alcalde. 

per l’educació infantil
de 0 a 3 anys

CENSURA CAP A LA 
LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

Una de les pancartes del col•legi Rosa Se-
rrano (abans CP6)  retirades pel PP

En 2008 el PP 
va imposar  amb 
l’Ordenança de 
Policia i Bon Govern, 
restriccions en la 
llibertat d’expressió, 
impedint que col·lectius 
i associacions 
pogueren  col·locar 
pancartes sense el 
consentiment previ de 
l’Ajuntament.

Grup Municipal d’esquerres, verd i valencianista.

Grup Municipal d’esquerres, verd i valencianista.



PROPOSTES PER A TU

Grup Municipal d’esquerres, verd i valencianista.

Grup Municipal d’esquerres, verd i valencianista.

Tenim un compromís amb:

    les escoletes públiques de 0 a 3 anys.

    l’habilitació dels nous barris a 
Paiporta.

    la creació de la casa de la joventut de 
Paiporta.

    la construcció del col·legi Rosa Serrano, prou de 
barracons!

    una Escola d’adults amb instal·lacions adequades.

    les polítiques d’igualtat entre hòmens i dones.

   un Centre de Salut amb especialistes suficients.

    dotar de més funcionalitat les instal·lacions 
esportives.

    ubicar les antenes de telefonia fora del casc urbà.

   la creació d’ocupació a Paiporta.

   potenciar el comerç local de Paiporta

   a recuperació de la plaça Senyera (antic col·legi Lluis 
Vives)

   la connexió dels carrils bici de la comarca.

   el territori, no volem que la nova autovia V-31 separe el 
cementeri nou del poble.

   implicar a les associacions del poble en els cicles 
culturals.

    l’ampliació de la zona A, accesos i seguretat al metro

   cal donar solució a l’immens deute que arrossega 
l’Ajuntament de Paiporta. 

   reduirem un 30% l’apartat de sous de 
l’alcaldessa i regidors i regidores, 

 de forma individual i global.

Acte de Campanya
Compromís per Paiporta
INTERVINDRAN: 

- MÓNICA OLTRA
diputada i candidata a les Corts Valencianes
- CARLES ARNAL
portaveu d'Els Verds-EEPV
- PEP VAL 
candidat per Compromís per Paiporta
- ISABEL MARTÍN
candidata a l'alcaldia de Paiporta per Compromís

DIA 17 DE MAIG A LES 20'00 HORES
A L'AUDITORI MUNICIPAL DE PAIPORTA

Amb l'actuació de:
Eva Dènia
Cantautora 

Prince Mike (Supremos Crew) 
Ballarí i coreògraf 


