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POLÍTIQUES VALENTES PER A UNS TEMPS DIFÍCILS

Grup Municipal Compromís Godella

 Ens ha tocat viure el període més difícil per gestionar 
l’ajuntament. En poc de temps hem tingut que afrontar dos 
sentències, que ens obliguen a expropiar i a pagar més de 10 
milions d’euros per terrenys destinats a zones verdes. Es una 
situació que es remunta al PGOU de 1990 i que s’ha allargat 
en els jutjats durant 20 anys, amb diversos governs munici-
pals. A dia de hui, hem de fer front a estos problemes amb 
valentia i decisió, i ho estem fent.
 En el procés de la sentència del Bosc de la Devesa 
(col.Sacre Cor) i en la sentència del Bovalar (Edifesa) hem 
actuat de la mateixa manera: entrant a negociar directament 
amb la propietat, intentant i aconseguint una reducció de la 
quantitat a pagar, aplaçant el pagament del capital principal 
en varios anys, negociant la congelació dels interessos i un 
tipus d’interès favorable. No és fàcil, perquè els propietaris ho tenen tot a favor i podrien haver exigit cobrar-ho 
tot i cobrar-ho immediatament.  
• Per eixe motiu, esgotades al límit les negociacions, el grup de govern va portar al ple una proposta de paga-

ment, que va rebre l’aprovació del ple amb els vots a favor de Compromís, PSOE i C’s. Destaquem ací el recol-
zament de C’s que va votar pensant en el benefi ci del poble i no en la rendibilitat política, com van fer altres 
grups. 

• Inexplicablement el Partit Popular, va votar en contra, malgrat que en la sentència de les monges, en condi-
cions semblants, votaren a favor. Una de calç i una d’arena.

• Fa només fa només uns mesos, «Canviem entre tots» exigia que l’import total de l’expropiació es consignara 
en els pressupostos del 2017. Estranyament ara que es du una proposta de pagament aplaçada i assumible, 
voten en contra. 

• El regidor d’Esquerra Unida Joan Cardo, per la seua part, va participar com a membre de l’equip de govern en 
les negociacions i conscient de la gravetat del problema, va manifestar el seu acord amb la proposta, però les 
divergències internes en Esquerra Unida li impediren votar a favor. Per disconformitat amb la decisió del seu 
col·lectiu, ha presentat la seua dimissió.

 L’acord ratifi cat pel plenari, ha estat validat pel jutjat. El ple de juliol també va aprovar per unanimitat la 
sol·licitud d’un crèdit a l’ICO (Institut Crèdit Ofi cial) a 10 anys i un interès pròxim al 0%, per fer front al pagament 
de les dos sentències, en condicions més favorables.
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 Els electors ens han donat la seua confi ança per governar este ajuntament i ho estem fent d’acord amb el programa del pacte 
de progrés que varen signar les passades eleccions municipals de 2015.
 Del PP ja sabíem que no podíem esperar gran cosa, però si que ens ha sorprès la seua irresponsabilitat, ja que com a princi-
pal partit de l’oposició hauria de ser una alternativa al govern i presentar propostes per a este poble, cosa que no fan. En les comis-
sions informatives silenci i abstenció sistemàtica. En els plens, el grup popular espera fi ns l’últim moment, la senyal del gran líder 
per saber si han de votar a favor o en contra. Cap criteri. Quan es fa alguna moció o es per demanar coses il·legals (com una exempció 
total  del IBI rústic per exemple) o per demanar en Godella rebaixes de taxes i impostos, mentre el govern del PP en Espanya no fa. 
Demagògia en una paraula.
 Certa esquerra però viu absent de la realitat d’este món i actua com a oposició, quan participa o ha participat de tots i cadas-
cun dels actes del govern. Vejam alguns exemples:
 
 PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Godella compta des de fa 15 anys amb una Carta de Participació Ciutadana, que dona veu als 
veïns en diversos Consells sectorials, d’una manera ordenada i assegurant la participació de tots els col·lectius implicats, dels grups 
polítics i amés en reunions obertes a la ciutadania. És un model participatiu i integrador, on tots tenen veu i vot i que ha estat co-
piat per altres pobles. Des de Compromís hem consolidat les reunions dels Consell Assessors en les àrees que portem, el CUMA 
(Consell d’urbanisme i medi ambient), el Consell Agrari, el Consell de redacció del BIM, i el Consell de Participació Ciutadana funcio-
nen de forma periòdica, amb dates i ordre del dia establerts, es facilita tota la documentació i es discuteixen tots els temes.  Esta                                
forma de treballar està donant els seus resultats: més participació i més transparència.
 No té sentit que altre partit del govern (EU) organitze assemblees paral·leles, per fer publicitat de les seues propostes i pre-
tendre que una reunió informal d’una dotzena de persones, majoritàriament del propi col·lectiu, siga la veu del poble. Participació no 
és això companys.

 TREBALL EN EQUIP.  Dins  la  gestió municipal, hi ha molta tasca a fer. Algunes regidories com Festes i Cultura, Joventut o 
Esports, tenen una repercussió més publica i altres com Contractació, Personal, Comunicació, Urbanisme, Obres i Serveis o Hisenda, 
són més internes, però requereixen molta dedicació i esforç, amb un mínim reconeixement públic. Fa pocs dies, se li va oferir a la 
nova regidora d’EUPV assumir la regidoria de Contractació, a més a més de Joventut, Biblioteca i Promoció del Valencià i ha declinat 
la responsabilitat.
 Compromís i el PSOE com a forces majoritàries de l’esquerra hem assumit el treball dur del dia a dia, i ho fem amb dedicació 
i responsabilitat, perquè els ciutadans ens han elegit per treballar pel poble.
 
 HISENDA. Tots volem fer coses, però sense recursos econòmics no és possible. Una gestió efi cient d’ingressos i despeses, és 
la clau per poder executar un pressupost. És un treball que requereix dedicació, suport tècnic i autoritat per evitar que les despeses 
es disparen.  -Canviem entre Tots- va assumir la Regidoria d’Hisenda durant el primer any i el resultat va estar un romanent de Tre-
soreria negatiu en el pressupost de 2015, de més de 100.000€, el primer en molts anys. La regidora va dimitir i els demes hagueren 
de redreçar la situació i sanejar els comptes, de forma que en 2016 els resultats tornaren a 
ser positius. No és això companys, ací no aprofi ten eslògans electorals i mocions cara a la 
galeria.
 Probablement Godella no serà governada per cap partit amb majoria absoluta els 
pròxims anys, per eixe motiu, cal que les forces progressistes, revisem les nostres propos-
tes, resolguem les nostres diferències i fem un exercici de realisme, per connectar novament 
amb la realitat política, social i econòmica d’este poble. El pactes de progrés a Godella sem-
pre han funcionat, no canviem la història i continuem treballant pel poble.
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P G O U               

SOLUCIONEM PROBLEMES HERETATS: REVISEM EL PGOU PER EVITAR
EL PAGAMENT DE NOVES EXPROPIACIONS

UNA APOSTA PER L’ESTABILITAT DE LA PLANTILLA

PERSONAL 

 L’execució de les sentències del Bovalar i de la Devesa, ens obliga 
a modifi car el vigent Pla General (PGOU) de 1990 i redistribuir les dota-
cions que falten per adquirir, sobretot en zones verdes. Si no ho fem, ens 
vorem obligats a afrontar noves sentències expropiatòries desfavorables 
sobre els terrenys pendents d’adquisició. La proposta del grup de govern 
és fer-ho mitjançant la gestió urbanística, ubicant enfront del Centre d’ofi -
cials Reina Sofi a, la zona verda que hem suprimit en la Devesa i canviant 
alguns paràmetres d’edifi cabilitat per obtindre les dotacions que ens fal-
ten, sense necessitat de desemborsar uns diners en efectiu, que no tenim.
 La informació sobre esta pla s’ha fet arribar a tots els grups polí-
tics, s’ha discutit en el consell d’Urbanisme i Medi ambient, s’han organit-
zat reunions amb els redactors per consultar aspectes tècnics. Fins el mo-
ment, només els partits polítics d’esquerres s’han defi nit. PP i C’s no han 
presentat cap alternativa. El temps corre, perquè la moratòria  per a les 
«expropiacions rogades», aprovada per la Generalitat, té un termini de fi -
nalització i qualsevol modifi cació urbanística ha de ser aprovada pel ple, exposada al públic i posteriorment revisada i aprovada per la 
Conselleria de Territori. La responsabilitat de Compromís i del grup de govern, era preparar este document, busquem el màxim consens 
i acceptarem esmenes que el milloren i en faciliten l’aprovació, però arribat el moment el portarem al ple municipal, perquè no estem 
disposats a assumir la responsabilitat d’una nova sentència d’expropiació desfavorable, que duria este poble a la intervenció judicial.
 Esta proposta que fa el grup de govern, canvia la distribució i la tipologia de la construcció, però no in-
crementa un m2 la superfície urbanitzable. Tots els que demanen desclassifi car sol urbà i no permetre més cons-
truccions, hauran de saber que això suposaria pagar noves indemnitzacions i dir alhora com es pagarien: aug-
mentant l’IBI a tots els veïns de Godella? urbanitzant altres àrees ara rústiques? Fent un nou polígon industrial?
 Amagar el cap, com fan alguns, no enfrontar-se als problemes i deixar que passe el temps, no solucio-
na els problemes. Compromís i este grup de govern tenen la voluntat de trobar una solució raonable als contencio-
sos judicials, que Godella ve arrossegant des de fa més de 25 anys i deixar-los liquidats abans del fi nal d’esta legislatura.

  L’actual RPT (Relació de llocs de treball) adoleix d’un defecte fonamental, només contempla a 65 treballa-
dors en plantilla, entre funcionari i personal laboral, quan mensualment es paguen més de dos centenars de nòmines.
 La voluntat de l’equip de govern es regularitzar la situació d’estos treballadors, personal laboral a temps complet o parcial, 
que des de fa anys (en alguns casos més de 25) venen prestant servei com a guarda rural, ADL, monitors esportius i juvenils, pro-
fessors de l’escola d’adults i del Conservatori, etc. Incorporar-los a la plantilla, � xar una mateixa escala retributiva que la resta de 
personal i donar estabilitat al seu treball. Estos treballadors han passat un procés selectiu previ i en tot cas, sempre seran temporals 
en el seu lloc de treball i ocuparan interinament les seues places, � ns que es convoquen oposicions per cobrir-les amb caràcter � xe.
  Amb la RPT també pretenem dotar-se d’un organigrama organitzatiu adaptat a la realitat actual, de-
� nir clarament les funcions i la responsabilitat de cada treballador, regularitzar els conceptes salarials per 
productivitats, actualment existents, i en alguns casos millorar el grup o el nivell, dins l’escala salarial.
 Con� em que estos objectius, siguen assumits per la resta de grups polítics i tancar este capítol de relacions laborals, que s’ha 
negociat amb els sindicats en la “mesa”de negociació i que considerem bàsic per al bon funcionament de l’administració municipal.
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NO VOLEM MÉS, SINÓ QUE VOLEM ALLÓ QUE ENS CORRESPON
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 Els passat mes d’abril les Corts Valencianes van fer 
una declaració institucional davant la marginació dels va-
lencians en els pressupostos gene-
rals de l’Estat del 2017, que va ser 
aprovada per tots els grups polítics.
 Enguany la inversió estatal pre-
vista en el PV no arriba al 7% del total, 
malgrat que el pes de la població valen-
ciana suposa vora l’11% de l’estatal. Més 
de 200 milions menys que l’any 2016. 
Cada valencià rep 119€ per càpita d’in-
versió, quan la mitja de l’estat és de 185€, 
una situació que es repeteix any rere any, 
fet que incompleix l’Estatut d’autonomia.
 El dèfi cit d’inversions i un sistema 
de fi nançament injust, caducat des de 2015 i pendent de revisió, 
condemnem a la Comunitat Valenciana a un dèfi cit permanent, que 

com una bola de neu, s’ageganta cada any. La valenciana es l’única 
autonomia, que malgrat ser més pobra que la mitjana estatal, paga 

com si fora rica. Cada any rebem 1.000 mi-
lions d’euros menys del que ens corres-
pondria, la qual cosa impedeix invertir i 
millorar la sanitat, l’educació, la cultura, 
la dependència, les infraestructures...  
 Desgraciadament la unanimitat mani-
festada en les Corts, s’ha esvaït al poc 
de temps, quan el Partido Popular de la 
CV, ha rebut ordres de Madrid i tot seguit 
s’ha desmarcat de la mobilització. Este 
és el partit que diu defensar els interes-
sos dels valencians i les valencianes?
L’ajuntament de Godella s’ha adhe-

rit a la campanya, amb el suport de Compromís, Partit socialis-
ta, EU, Canviem entre tots, C’s i el vot en contra del PP .  

   Nova seu de Compromís

 Us esperem per a qualsevol consulta
                                                         

Carrer Lauri Volpi, 37
Burjassot


