
L’alcalde de Paiporta té intenció de tancar 
aquest curs una part molt important dels 
serveis que ofereix l’Escola d’Adults 
(EPA) i vol deixar sense treball 6 professors 
de l’actual equip.
Així es reduiran de l’oferta formativa actual 
tots els programes formatius que portaven 
endavant aquest grup de professors. Entre 
els cursos que l’alcalde vol eliminar cal 
destacar els de Graduat en Educació 
Secundària, els de valencià, els d’anglés 
i la preparació de les proves d’accés a 
cicles formatius de grau superior.

Des de Compromís per Paiporta 
considerem imprescindible la continuació 
de les activitats de l’Escola d’Adults 
perquè és en aquests moments de crisi 
quan els seus serveis són més demandats 
per la població.
El curs passat 2010-2011, l’Escola 
d’Adults de Paiporta no pogué atendre 
totes les sol•licituds de matrícula. De fet, 
a l’igual que a Paiporta, totes les escoles 
d’Adults de la comarca han vist com 
augmentava la demanda de matrícula, 
especialment de graduat en educació 
secundària i els cursos de preparació per 
a l’accés a cicles formatius, perquè quan 

les persones no tenen treball (com ara en 
temps de crisi) el millor que poden fer és 
invertir en formació; i l’EPA és formació.
L’Ajuntament de Paiporta té signat un 
conveni amb la Conselleria d’Educació 
pel qual rebrà aquest curs 138.000 € per a 
sufragar les despeses de l’EPA. Vol dir que 
la major part de les despeses de l’Escola 
estan subvencionades, a més de comptar 
amb un professor de la Diputació que 
tampoc li costa ni un euro a l’Ajuntament.
L’alcalde justifica l’acomiadament dels 6 
professors perquè no és una competència 
municipal i perquè la despesa del 
manteniment s’ha disparat en l’últim curs.
Des de Compromís per Paiporta 
demanarem que ens ensenyen aquests 
números perquè ens els informes als quals 
hem tingut accés hem detectat errors 
considerables, de tal manera –que segons 
els nostres càlculs– amb la subvenció de 
la Conselleria l’ajuntament de Paiporta 
sols hauria de costejar 51.850 euros per 
a completar la contractació del personal 
laboral!

Si afegim que el cost d’acomiadament 
del professorat suposarà a l’Ajuntament 
de Paiporta 32.079 € podem deduir que 
l’estalvi pretés sols serà de 19.771 €, 
aproximadament el que cobrarà un sol 
regidor del PP a mitja jornada!
Des de Compromís per Paiporta farem 
tots els esforços possibles per convéncer 
l’alcalde Ibor de la gran injustícia que 
suposa tirar al carrer 6 professors i deixar 
desemparat el 30 % els serveis actuals de 
l’Escola d’Adults. Ja hem defensat l’Escola 
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www.blocpaiporta.com  
blocpaiporta@gmail.com

  Avinguda Francesc Ciscar, 18                                        
       (davant estació metro)                         

        www.compromispaiporta.org
compromis@paiporta.es

SÍ A L’ESCOLA D’ADULTS
L’alcalde de Paiporta vol eliminar 6 places del professorat de 
l’Escola d’Adults Municipal, un servei que funciona des del 
curs 1983 i que atén  més de 600 alumnes cada any.
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Cal estalviar en electricitat i aire 
condicionat, en festes i advocats, però 
no en serveis bàsics com la formació 

d’adults

No podrem estudiar a Paiporta per 
poder obtindre el Graduat en Educació 

Secundària

(continua)



L’ALCALDE REDUIRÀ 
DRÀSTICAMENT L’AJUDA 

PER A LLIBRES I MATERIAL 
ESCOLAR

L’equip del govern del PP té intenció de reduir 
l’ajuda que des de fa anys entrega a les famílies de 
xiquets d’educació infantil i educació secundària de 
la localitat per a llibres de text. 
Fins ara, la partida pressupostària per ajudes de 
llibres era de 90.000€, però amb la modificació que 
proposa l’equip de govern, l’ajuda quedaria al voltant 
dels 15.000€.
En una situació econòmica com l’actual, Compromís 
per Paiporta considera imprescindible la continuïtat 
del bo escolar per tal de garantir l’accés de tots els 
xiquets i xiquetes de la localitat als llibres de text i per 
tant a una educació en igualtat d’oportunitats.
Aquesta ajuda representa a més un fort impuls per al 
comerç local, ja que l’ajuda és vàlida únicament a les 
llibreries i papereries de Paiporta, que des de fa anys 
pateixen la competència de les grans superfícies

La retirada del bo escolar a bona part de la població 
escolar suposa un incompliment del programa 
electoral amb que el PP va accedir fa sols uns 
mesos a l’alcaldia de Paiporta, i que en el punt 77 
es comprometia a mantindre l’ajuda per a llibres i 
material escolar, així com a la creació d’un banc de 
llibres, del que res no se’n sap. És greu que el PP de 
Paiporta en el mateix any de les eleccions enganye 
els seus electors i faça tot el contrari del que es 
comprometia en el seu programa electoral.
Compromis per Paiporta, demana que l’Ajuntament 
de Paiporta treballe per aconseguir una educació 
pública de qualitat i la igualtat d’oportunitats per 
a tots els xiquets i xiquetes del poble i restablisca 
l’ajuda per a libres i material escolar.

Les ajudes enguany quedaran 
sols per educació infantil i per 
famílies que tinguen una renda 
per càpita inferior a 4.755,80 €

en les distintes comissions de l’Ajuntament i la 
tornarem a defensar en el proper ple del dia 28 de 
juliol.
Però també reivindicarem en el carrer, juntament 
a l’associació d’alumnes de l’EPA, que ja s’està 
mobilitzant. Ho farem juntament al professorat 
de l’EPA, que ja ha demanat un Consell Escolar 
Municipal. Ho farem en el carrer juntament a 
veïns i veïnes indignades, que ja es concentraren 
el passat divendres davant de l’Ajuntament. Ho 
farem juntament a les altres formacions polítiques 
que pensen que l’Escola d’Adults és una de les 
institucions millors valorades de Paiporta, que 
compta amb uns professionals excel•lents, i que ha 
ajudat molts paiportins i paiportines a aconseguir 
reptes acadèmics, personals, socials i professionals.

Paiporta, juliol 2011


