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EL CONFLICTE DEL PARC DE LA DEVESA: POSSIBLES SOLUCIONS 
Després de quasi 25 anys de conflicte i d'una sentència 
que ja és ferma i que obliga l'ajuntament a pagar a la 
Congregació del Sagrat Cor de Jesús 11 milions d'euros 
més els interessos de demora, fet que eleva la quantitat 
final als 18 milions d'euros, pels 26.000m2 que al PGOU 
es grafiaren com a zona verda pública, finalment tenim 
una proposta d'acord. Esta proposta bàsicament 
consisteix en que la congregació es quede al voltant de 
9.000 m2 i l' Ajuntament amb 17.000 m2., la qual cosa ja  
significa reduir molt la quantia a pagar.  
Davant esta proposta, des de l'Ajuntament, a través dels 
representants legals i dels responsables de tots els 
partits polítics, s'han acostat postures. Este acostament 
també ha sigut possible perquè moltes persones i entitats 
han treballat per buscar una solució al conflicte i des 
d'ací volem agrair el gran esforç que s'ha fet.  
Sa acceptat per part de la Congregació modificar els 
límits de la zona a expropiar per a millorar els accessos, 
reduir el  percentatge d'interessos a pagar a partir d'ara 
per baix de l'interés legal, establir un pla de pagament 
més ampli per a poder fer front al deute amb unes quotes 
assumibles, i també reduir, de la quantitat total a pagar,el 
valor econòmic de la qualificació com a dotacional dels 
terrenys que es queda la congregació. Estem treballant 
també per a pagar una part en espècie posant a 
disposició de la congregació terrenys municipals.  
Per altre costat la nostra alcaldessa s'ha entrevistat amb 
l'arquebisbe de València i amb el rector de la Universitat 
Catòlica per tal d'obtenir gratuïtament 3.000 m2 del parc 
(no inclosos en la sentència) a canvi d'edificabilitat en les 
pistes que ja tenen construïdes.  
En estos moments la xifra a pagar pels terrenys propietat 
de la Congregació en la darrera proposta està al voltant 
de 8 milions i mig d'euros (inclosos tots els interessos) 
i el termini de pagament potser d'almenys 15 anys.  
Tenim l’oportunitat de solucionar al conflicte que més 
amenaça en estos moments la qualitat de vida de tots els 
veïns i veïnes de Godella, i creiem que l'hem d’aprofitar 
per a aconseguir allò que siga millor per als interessos de 
la població. Hem d'evitar pagar els 18 milions d'euros 

fixats per la sentència per a no hipotecar més encara el 
nostre  futur. Continuem pensant que la sentència no 
es justa perquè valora els terrenys a un preu molt 
superior al seu valor real, però això ara ja no ho podem 
canviar. Hem de prendre la decisió que menys perjudique 
a la població. 
Estes dades ens permeten preveure que estem més a 
prop d'un acord necessari que haguera sigut desitjable 
que es produïra durant estos 25 anys, abans de la 
sentència.  
Però volem escoltar la vostra veu i ens la podeu fer arribar 
mitjançant el formulari de contacte de la nostra web, a 
facebook:http://www.facebook.com/compromisgodella, 
al correu electrònic godella@compromis.net o bé, de 
forma tradicional: traslladant-nos- la verbalment.  
De tota manera, estem explicant a aquelles persones 
interessades tot el procés perquè volem fer-ho amb la 
màxima transparència. 

UNA PORTA OBERTA A L’ALCALDIA 
L'alcaldessa de Godella, a través del seu facebook, esta fent un diari de 
l'alcaldia amb el qual pretén aproximar a la ciutadania les tasques diàries 
del seu càrrec. Esta iniciativa ha sigut molt ben rebuda donat que més de 
1000 persones lligen setmanalment el diari, el comenten, el 
comparteixen, etc... 
Vos convidem a llegir-lo en http://www.facebook.com/evasanchis2 
A més a més, el primer propòsit de l'alcaldessa es rebre en un espai breu de 
temps a totes aquelles persones que ho sol·liciten perquè per a nosaltres les 
persones són el primer i així ho estem demostrant. 

Detall de la proposta de la Congregació 
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SERVEIS PÚBLICS DE GESTIÓ PÚBLICA 
Des de Compromís som partidaris de gestionar de 
manera pública els serveis públics i per això en les àrees 
d'esports i educació, que són competència nostra, tots els 
monitors i professors son contractats laborals, a 
diferència de la majoria de municipis on ja la gestió és 
indirecta i la fan empreses privades o autònoms.  

Considerem que és convenient, en aquells serveis en que 
siga viable, tornar a la gestió pública. En estos moments 
són de gestió privada: la gestió de l'abastiment d'aigua; 
jardinera; neteja viària i recollida de fem; neteja d'edificis; 
gestió de piscines; gestió de la residencia de la tercera 
edat; ajuda a domicili; oficina de recaptació; gestió de 
bicicletes; clavegueram, etc... 
No obstant, hem de ser conscients que, en estos 
moments, les lleis del Sr. Rajoy entrebanquen molt la 
gestió pública i que el que la norma ara facilita és la gestió 

privada. Per això, abans de decidir el sistema de gestió de 
cada servei cal analitzar els avantatges i inconvenients, i 
decidir el que siga millor per a Godella.  
En estos moments tenim el debat obert al voltant de 
l’abastiment d'aigües i la seua gestió pública o privada. El 
Pla director d'evacuació de les aigües pluvials en el 
terme municipal de Godella preveu que s'ha de fer una 
inversió per evitar inundacions de més de 4 milions 
d'euros. A més d'esta inversió i, atès que la xarxa es troba 
molt deteriorada, caldria fer una inversió de més de 2 
milions d'euros per a millorar la xarxa i condicionar els 
carrers.  
Altre factor a tenir en compte és que tota l'aigua de 
consum es comprada a l'EMSHI perquè no tenim pous 
propis, i, per tant, el marge econòmic és molt limitat.  
Gestionar de manera directa comportaria contractar 
personal especialitzat i adquirir la maquinaria 
necessària.  
Una vegada analitzats tots estos factors i, donada la 
situació legal actual, que dificulta la contractació de 
personal i la possibilitat d'anar a crèdit, i, vist que les 
arques municipals no estan, ara, en situació d'invertir al 
voltant de 6 milions d'euros en unes obres necessàries, 
pensem que no és el millor moment per a tornar a la 
gestió pública el contracte d'aigües. Però sí podem fer 
un plec, amb la durada justa, perquè l'empresa 
contractista puga amortitzar la inversió que cal fer, que 
s'establisquen mecanismes de control i de transparència 
en la gestió d'este servei públic, i que es treballe perquè a 
la finalització del contracte, valorant les circumstàncies, 
siga possible recuperar la gestió directa del servei 
d’abastiment d’aigua. 

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ PER A GODELLA 
La Diputació de València compta amb diversos programes 
anuals d'ajuda als municipis, especialment als de menys 
de 20.000 habitants: carreteres, camins, oferta cultural, 
joventut, instal·lacions d’esport, ocupació, medi ambient, 
drogodependència, beques, majors, dona, etcètera. 
Fruit de les gestions realitzades davant la Diputació, 
enguany s'han incrementat tant els programes 
subvencionats, com les quantitats rebudes per a la 
realització d'actuacions en Godella. Destaquem: 
• 100.000,00€ per a camins rurals 
• 100.000,00€ per a trànsit i seguretat viària 
• Fins a 120.000,00€ per a millores en eficiència 

energètica (Leds) 
• 17.304,00€ per a enderrocar un edifici en runes al 

c/Mare Carlota-Crta.Rocafort. 
• 117.000,00 per a material informàtic, equips 

d’il·luminació i so, sistema de control horari d’empleats 
municipals i el condicionament d’un magatzem. 

• 60.416,00€ per a ampliació i millora de camins a Ermita 
nova i l’horta. 

• 43.000,00€ per a compra de material esportiu i millores 
en les instal·lacions del poliesportiu i pavelló. 

• 16.664,00 per a un menjador social a Villa Teresita 
• 6.000.00€ per a posar en marxa el museu agrari de 

Godella 
• 15.825€ addicionals per a material esportiu. 
• 6.000 per a Escoles esportives. 

En conjunt, més de 580.000,00€, repartits en dos 
anualitats (2014-2015) que tripliquen les inversions 
que la Diputació de València venia donant-nos i que 
permetran millores significatives en l’estat de carrers i 
camins, en l’enllumenat, en els equipaments culturals, 
esportius, educatius i de Serveis socials de la població. 
Davant la falta d’ingressos i competències, esperem 
continuar comptant amb les institucions supramunicipals 
perquè ens ajuden. Des de Compromís continuarem 
treballant per aconseguir més finançament per a Godella. 

Les escoles i activitats esportives es presten directament per l’Ajuntament

El regidor d’esports, Paco Aràndiga i el diputat provincial i regidor de Burjassot 
de Compromís, Emili Altur,a la Diputació 
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UNA ESTRUCTURA PER A L’AJUNTAMENT 

 
L'Ajuntament de Godella no només compta amb un nou 
edifici, sinó també amb una nova forma de treballar per a 
millorar els serveis que presta a la ciutadania. 
L'alcaldessa de Compromís, Eva Sanchis, convoca 
quinzenalment reunions sectorials per tal de coordinar 
les tasques a fer en els diferents departaments.   
Les àrees en què s’agrupen les reunions, són:  
- Administració: personal, área econòmica, secretaria, 
contractació i oficina d'atenció al ciutadà 
- Promoció d'activitats: cultura, joventut, esports, festes, 
comunicació i educació 
- Benestar social i promoció econòmica 
- Policia 
- Urbanisme i medi ambient.  
Estes reunions sectorials estan sent molt profitoses. No 
només perquè escoltem als tècnics en la matèria abans de 
prendre decisions sinó també perquè així es distribueix 
millor el treball i es poden fer que els escrits de la 
ciutadania siguen atesos i contestats.  
 

NOVES FORMES DE FER POLÍTICA QUE 
TRENQUEN AMB LA VELLA POLÍTICA 
 

L'alcaldessa, Eva Sanchis, ha nomenat 5 col·laboradors 
del grup municipal de Compromís que, de manera 
voluntària i altruista, ajuden als regidors del grup.  
Estes persones són: Fina Martínez, Genís Ruiz, Carles 
Francés, Sandro Pons i Enric Cullell.  
En el ple d'octubre, hores abans de la seua celebració, el 
Partit Socialista va presentar una moció qüestionant la 
legalitat dels nomenaments i les funcions dels 
col·laboradors.  
La moció, aprovada amb els vots a favor del PP i PSOE, 
va comptar amb els vots en contra d’Esquerra Unida i 
de Compromís.  
Han sigut moltes les persones que han vingut a 
manifestar-nos el seu recolzament a este nomenament i, 
fins i tot, a oferir-se com a col·laboradores. Per això 
pensem  que costarà de fer entendre a alguns que hi ha 
noves formes de fer política i que estes formes són 
possibles i molt aconsellables. 

 
 

COMPROMÍS GESTIONA UN 58 % DEL 
PRESSUPOST 
Compromís està implicat en la gestió municipal d’una 
manera excepcional. El percentatge de responsabilitat en 
la gestió del pressupost municipal és de més de la meitat 
donat que la regidora que tenia delegada la 
responsabilitat d’urbanisme (Lola Sánchez- PSOE) hi va 
renunciar a setembre i l’ha haguda d’assumir Eva Sanchis, 
des de l’Alcaldia. Recordem que aquesta situació ja es va 
donar quan el regidor d’EU, Josep M. Sanfélix va renunciar 
a les competències de Serveis Municipals en l’any 2012, 
Estes competències també les gestiona l’Alcaldia. 

14/15 Alcaldia Compromís

58,20%

34,21%

7,59%

COMPROMÍS PSOE EUPV
 

Vos detallem el % de responsabilitat en la gestió del 
pressupost de cada regidor/a. Cal tindre en compte que el 
personal de l’Ajuntament suposa un 45 % del 
pressupost i s’ha imputat a cada àrea el personal del que 
disposa, no a la regidoria de personal, que també gestiona 
Eva Sanchis. Cal recordar que Hisenda és l’encarregada 
de fiscalitzar el pressupost globalment i que 
Contractació gestiona el procediment de licitació de 
tots els serveis externalitzats. 
 

ANY ALCALDIA COMPROMÍS juliol 2014 / maig 2015 

REGIDOR/A ÀREES GESTIÓ % 

EVA SANCHIS 
Compromís 

Agricultura, Educació, Urbanisme, 
Personal, Serv. Municipals, Policia i 
Alcaldia 

49,08% 

SALVADOR SOLER 
PSOE 

Hisenda, Contractació i Oficina de 
promoció del valencià 

18,66% 

PACO ARANDIGA 
 Compromís 

Esports i Agermanament 9,12% 

ROSA BARAT 
PSOE 

Benestar Social i Activitats 
econòmiques 

7,81% 

FERRAN  VILELLA 
 PSOE Cultura i Comunicació 5,31% 

JOSÉ VALENZUELA  
EUPV 

Trànsit, Contractació d'obres i 
Participació Ciutadana 

4,55% 

FRANCISCA MOCHOLÍ 
EUPV Joventut i Biblioteca 3,04% 

LOLA SÁNCHEZ 
PSOE Medi ambient i Modernització 1,36% 

GILDO ESTELLES 
PSOE  

Festes, protecció civil i serveis 
mancomunats 

1,07% 
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L’alcaldessa de Godella, amb la samarreta d’Escola valenciana, lliurant al president 
Fabra les mocions del ple de Godella en contra de la seua política educativa

COMPROMÍS AMB EL VALENCIÀ 

Un dels fonaments de Compromís és la defensa d'un 
valencianisme integrador i vertebrador. Per eixe motiu, 
impulsem i recolzem totes aquelles activitats i actuacions 
municipals, en favor de la nostra llengua i cultura.  
• La nostra alcaldessa i regidora d'Educació, Eva Sanchis, 

va rebre al president de la Generalitat, en la visita a 

Godella per inaugurar el curs, amb el respecte que la 
institució es mereix, però, alhora, defensant un model 
d'escola valenciana i palesant el nostre compromís 
amb una educació pública i de qualitat, sense 
retallades. També li va donar les mocions aprovades al 
ple de l’Ajuntament respecte la seua política educativa.  
• El valencià està reconegut a l’Estatut com a llengua 

pròpia de la CV. Per això, el Butlletí i la publicitat 
municipal, la senyalització pública, la informació, etc. 
estan d'una forma majoritària en la nostra  llengua. No 
obstant això, tots els documents oficials es publiquen en 
versió bilingüe, complint amb la legalitat vigent.  
• Es promocionen especialment aquelles publicacions i 

actuacions de grups de música i de teatre, contacontes, 
cantants, poetes i escriptors, etc que utilitzen el valencià 
com a llengua d'expressió... i que són marginats pel 
govern del PP, pels mitjans de comunicació i els canals 
comercials de difusió. Per aixó, Joves de Compromís van 
realitzar un concert amb grups valencians en la nit del 
8 d'Octubre per celebrar el nostre dia Nacional. 
• La Regidoria d'Educació ha promogut l'edició d'una 

unitat didàctica de l'obra d'Estellés per a escolars, 
recuperant al nostre poeta veí.  

COMPROMÍS 2.0 
En Compromís fa temps que volem contribuir a transmetre 
la informació d’una forma transparent. Per això 
començàrem a editar aquests InfoCompromís i repartir-los. 
Per fer aquesta tasca hem confiat en les noves 
ferramentes i hem fet un salt a les plataformes d’internet. 
Disposem d'una pàgina web: http://godella.compromis.net on 
contem el que passa a Godella, a l’Ajuntament, als nostres 
veïns... Rep visites de forma moderada, perquè a la gent li 
agrada més poder interactuar amb els nostres 
representants, veure i llegir el que fan dia a dia ... És per 
això que vam desplegar un ampli ventall de comunicació a 
les xarxes socials. 
Els nostres regidors disposen de pàgina web, comptes de 
twitter i facebook. Estem molt contents pels bons 
resultats que te la pàgina de facebook d’Eva Sanchis. Des 
d’esta pàgina informa i conta als nostres veïns quines són 

 les coses que, a diari, fa una Alcaldessa: les reunions i 
actes, les tasques i problemes que resol i afronta cada dia.  
Des de la regidoria d’esports també s’ha millorat la 
comunicació Per tal que els nostres veïns coneguen els 
resultats, els partits i les notícies dels nostres esportistes, 
s’ha posat en marxa la web http://esportsgodella.wordpress.com 
També treballem per tal que la informació es difonga bé i 
mostre el treball fet, informant de les activitats culturals, 
esportives, educatives i socials. 
En aquests moments podeu buscar-nos a: 

http://godella.compromis.net 
Twitter: @compromisGOdLLA @evasanchis2 @pacoarandiga 

www.facebook.com/compromisgodella 
www.facebook.com/evasanchis2        www.facebook.com/pacoarandiga 
www.evasanchis.compromis.net       www.pacoarandiga.compromis.net 
 

COMPROMÍS ESCOLLIRÀ TOTA LA LLISTA ELECTORAL EN PRIMÀRIES OBERTES 
El Consell General de Compromís va ratificar el reglament 
de primàries per a les properes eleccions per un 95,7% de 
vots ( 267 a favor, 11 en contra i 1 abstenció).  
El calendari per a les primàries culminarà amb la votació 
dels candidats el dissabte 31 de gener en les urnes que 
es disposaran per tot el País. També s’habilitarà la votació 
per internet. Des del dia 4/12 fins el 21/01 qualsevol 
persona major de 16 anys,veïna del País Valencià, podrà 
inscriure’s per a triar els candidats, declarant la seua 
voluntat de compartir els valors de Compromís. Un cens 
en què ja estan tots els militants i simpatitzants.  
Les que vullguen ser candidates autonòmiques tenen fins 
el 12 de desembre per presentar-se. Les candidates a les 
municipals s’han de presentar del 15 al 19 de desembre.  
Per al parlament valencià es farà una elecció específica 
d’àmbit autonòmic per triar la candidatura a la 
Presidència de la Generalitat (núm. 1 de la llista per 
València). Hi haurà una altra elecció en cada 

circumscripció per a triar a la resta de les llistes. S’hi 
incorporen garanties de paritat i pluralitat en les 
candidatures.  
En els municipis amb menys de 100.000 habitants es pot 
triar una llista de consens que haurà de ratificar 
l’Assemblea Local per majoria de 4/5. Si no s’aconsegueix 
la ratificació, hi haurà primàries també per a la llista. 
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