
Compromís vam assumir l’Alcaldia de Godella i encapçalem 
un govern de progrés gràcies a un pacte signat en 2015 amb 
PSOE, CET’s i EUPV. Un pacte que continua vigent, però sense 
Canviem entre Tots.

Està sent un mandat difícil, per les constants retallades del 
govern de Rajoy a l’autonomia municipal, la reducció de com-
petències, la insufi ciència de fi nançament, la manca de per-
sonal... Tot açò afecta al dia a dia dels serveis que prestem, 
perquè sense recursos econòmics i humans no podem aten-
dre degudament les nostres obligacions i els nostres compro-
misos.

Difícil també per les sentències expropiatòries, que ens impe-
deixen destinar més recursos a inversions.

Difícil, perquè malgrat compartir objectius bàsics, no és fà-
cil gestionar la pluralitat dins d’un govern, ni és fàcil treballar 
amb una oposició absent, que no presenta alternatives i que 
s’oposa a les del govern per sistema.

Els regidors i regidores de Compromís, estem implicats en 
prestar un bon servei a la ciutadania i millorar la qualitat de 
vida dels nostres veïns i veïnes. Amb esforç personal i amb 
treball en equip, suplim les defi ciències i tractem de donar 
solucions als problemes que cada dia se’ns plantegen en les 
nostres àrees de treball. En els temps que ens queda fi ns les 
properes eleccions municipals, continuarem treballant per 
Godella, amb la mateixa força i amb la mateixa il·lusió.
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// EVA SANCHIS

Alcaldia, Personal, Agricultura, Urbanisme i Serveis Municipals

ALCALDIA

Les tasques fonamentals de l’alcal-
dia són, l’ordenació de la vida polí-
tica i l’organització i bon funciona-
ment del conjunt de l’administració 
municipal.

S’ha treballat per millorar la coor-
dinació del grup de govern entre 
si, amb els funcionaris municipals 
i amb els portaveus dels diversos 
grups polítics.

L’agenda de l’alcaldia és pública, la 
seua tasca es pot visualitzar en el 
diari de l’alcaldessa i diàriament rep 

a qualsevol persona que ho sol·licite 
prèviament.

A més a més, l’alcaldia fa acte de 
presència institucional en la major 
part dels actes que es fan al poble, 
fent costat a la tasca dels regidors 
i es reuneix amb altres alcaldies i 
institucions, per a sol·licitar més fi -
nançament o per tractar temes que 
afecten a Godella i/o la comarca.

Cadascun dels grups polítics muni-
cipals, compta amb un despatx, així 
com una subvenció, proporcional 

a la seua representació, per poder 
desenvolupar el seu treball, do-
tar-se de material i publicar els seus 
propis butlletins informatius.

Eva Sanchis amb Maria Josep Amigó
Vicepresidenta de la Diputació de València



InfoCompromís www.godella.compromis.net Gener 2018

EXPROPIACIONS

URBANISME

AGRICULTURA SERVEIS MUNICIPALS

PERSONAL

El principal objectiu que 
ens hem marcat és posar 
punt i fi nal als processos 
d’expropiacions que teníem 
pendents i deixar Godella 
neta de contenciosos judi-
cials.

Les negociacions, amb la 
«Congregacion del Sagra-
do Corazon», pel bosc de la 
Devesa i amb «Edifesa», per 
la parcel·la del Bovalar, han 
acabat amb acords, que han 
estat ratifi cats pel Jutjat 
i que s’estan pagant pun-
tualment. El que proposem 
per evitar noves sentències 
condemnatòries, és revisar 
el Pla General d’Ordena-
ció Urbana i redistribuir els 
equipaments de sòl pen-
dents d’adquirir. En qualse-
vol cas Compromís no som 
partidaris d’augmentar el 
sòl urbanitzable.

Tots els temes urbanístics, 
s’informen i es discuteixen 
prèviament al CUMA (Con-
sell d’urbanisme i medi 
ambient) amb presència de 
tècnics, partits, veïns i as-
sociacions. 

Alhora des de la Regidoria 
d’Urbanisme es treballa en 
una ordenança reguladora 
dels edifi cis de més de 50 
anys d’antiguitat, en la de-
claració de caducitat del 
PAI del sector 31-32 (Can-
yada de Trilles), en la regu-
lació de les antenes de te-
lefonia per cobrir les zones 
fosques de cobertura i en 
la problemàtica d’inunda-
bilitat d’algunes zones de 
Godella, on hem presentat 
a la Conselleria, una alter-
nativa conjunta amb Bur-
jassot i Rocafort per solu-
cionar-la.

En està legislatura volem concloure 
la RPT (relació de llocs de treball mu-
nicipal) on es detallen les funcions i 
retribucions de tots i cadascun dels 
treballadors municipals. Este catàleg, 
s’elabora d’acord amb els sindicats 
presents en la mesa de negociació, 
que es reuneix periòdicament. En esta 
plantilla s’incorporen els monitors 
esportius, el professorat de l’Esco-
la d’adults i conservatori i els moni-
tors de temps lliure. L’accés als llocs 
de treball es fa a traves de processos 
públics on es valora mèrit i capacitat 
dels candidats. Malgrat les limita-
cions que el govern de Rajoy ens im-
posa als ajuntaments per contractar 
nou personal o simplement per cobrir 
baixes i jubilacions, tenim voluntat 
de posar en marxa una nova i àmplia 
oferta d’ocupació pública i renovar les 
borses de treball.

No hi ha agricultura, sense 
persones que treballen la 
terra, per eixe motiu el cen-
tre de la nostra política, és 
donar-los suport, formació i 
assessorament: a traves del 
Consell Agrari municipal i 
de la nova ofi cina d’atenció 
al llaurador/a (dijous matí), 
bonifi cant del 75 al 90€ de 
l’IBI rústic als propietaris 
que reunisquen determi-
nats requisits, mantenint i 
millorant els camins rurals, 
vigilància de l’horta, fomen-
tant l’autogestió dels horts 
socials de La Coscollosa, 
promocionant el mercat de 
venda directa dels dissab-
tes.

Godella s’ha adherit al pac-
te de Milà, ha estat seu de 
les Jornades Agroecològi-
ques i està adherida a la 
celebració de València com 
a capital mundial de l’ali-
mentació.

El diversos treballs de jardineria, retirada 
de ramatges, fem i escombraries, asfaltat 
de carrers i voreres, camins rurals, enllu-
menat, semàfors, cementiri, etc. absor-
beix més d’un milió d’euros del pressupost 
i ademes es destinen més de 400.000€ a 
reparacions i manteniment d’instal·la-
cions i vehicles municipals i de la resta 
d’espais públics.

     Per agilitzar les peticions dels ciutadans 
s’ha posat en marxa una APP municipal on 
es poden comunicar les defi ciències i en-
viar fotos o missatges, que es passen di-
rectament a la persona responsable. Som 
conscients que encara queda molt per mi-
llorar, entre altres causes per la manca de 
personal i la insufi ciència de pressupost, 
però estem treballant per reduir el temps 
de resposta i millorar la comunicació amb 
els ciutadans que ens informen.
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// TATIANA PRADES

Regidora de Cultura, Festes i Participació Ciutadana

CULTURA

FESTES PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

La regidoria de Cultura, compta 
amb la col·laboració destacada 
de les associacions culturals de  
Godella, que amb el seu treball i 
la nostra aportació, omplen bona 
part de l’agenda d’actes.

Hem recuperat el cinema, tant el 
d’estiu al Parc del Molí, com en el 
Teatre Capitoli, on amb una sub-
venció s’ha pogut comprar un nou 
projector més modern.

També hem introduït la dansa 
en la programació, gràcies a un 
conveni amb la Jove Companyia 
Gerard Collins, que imparteix di-
verses «màster class» i està en 
projecte establir a Godella, una 
escola de dansa estable.

La Regidoria compta un pressu-
post de 60.000€ i rep subven-
cions del programa CulturArts 
(6.500€) de la Generalitat Valen-
ciana i sobretot de la Diputació 
de València (18.500€).

A partir del 2016 hem canviat la 
gestió de les Festes de Godella.
La Junta Local de Festes s’ha re-
novat i  a més a més de les cla-
varies tradicionals, s’ha triplicat 
el nombre de penyes i cada volta 
amb més gent jove participant.

Les subvencions nominatives a 
cada col·lectiu, s’han transformat  
en un sistema d’autogestió en el 
que tots participen buscant pres-
supostos i aportant noves idees. 
La Junta Local de festes és la que 
decideix en que gastar els diners 
i coneix en tot moment el cost de 
cada acte festiu.

Augmentar la participació en les 
festes que celebrem durant tot 
l’any, era un altre objectiu que 
hem assolit. La Junta Local Falle-
ra col·labora també amb el 9 d’oc-
tubre i organitza festes en Nadal. 
En la Cavalcada de Reis d’enguany 
participen més 15 col·lectius (fa-
lles, moros i cristians, festers i 
penyes). La Regidoria fa costa 
també a les tradicions com la Set-
mana Santa o la festa de Sant An-
toni Abad.

El pressupost de la Regidoria de 
Festes per al 2018 és de 70.000€ 
(un 25% inferior al de 2015) però...

En el capítol de pressuposts par-
ticipatius, del qual Godella és 
pionera, els ciutadans han pogut 
decidir una volta més, el destí de 
40.000€ del pressupost per a in-
versions. Com a novetat enguany 
s’ha introduït la votació telemàti-
ca, gràcies a la qual s’ha multipli-
cat x 7 la participació en les vota-
cions. 

Entre els projectes presentats per 
ciutadans i associacions, estaven:  
parcs infantils, enllumenat en 
Campolivar, millores en accessi-
bilitat, ..

També s’han organitzat unes jor-
nades formatives per a millorar el 
funcionament intern d’entitats i 
associacions de Godella.

Amb menys diners es fan més ac-
tivitats i amb més participació!!
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// FRANCESC ARÀNDIGA

// JOAN ALONSO

Regidor de Comunicació i Agermanament

Regidor de Modernització i Transparència

COMUNICACIÓ

MODERNITZACIÓ TRANSPARÈNCIA

AGERMANAMENT

La nova APP municipal per-
met estar informat al minut de 
l’activitat municipal, la progra-
mació cultural i esportiva, els 
horaris de metro i d’autobús, 
les farmàcies de guàrdia, els 
restaurants, etc. També es pot 
contactar amb l’administració 
comunicant incidències i re-
bent comunicacions.
S’han ampliat els canals mu-
nicipals de difusió: més de 
3000 entrades mensuals en 
Facebook, un miler de Twi-
ters i 150/70 entrades al canal 
Youtube, on es visualitzen els 
plens municipals.

Per al 2018 s’han multiplicat 
els intercanvis culturals i es-
portius de joves, amb els mu-
nicipis agermanats de Noisy le 
Roi i de Bailly. Amb la col·labo-
ració dels alumnes de col·legi 
Koynos s’han renovat els pa-
nells informatius, situats en 
els accessos de la població.

A nivell intern, hem posat 
en marxa l’Administració 
electrònica, per a la tra-
mitació i gestió de tots els 
expedients. També hem 
incrementat la seguretat 
i la efi ciència del sistema 
informàtic amb un servei 
d’atenció al usuari per re-
soldre incidències, am-
pliació de la xarxa de fi bra 
òptica a Xicaranda i Villa 
Teresita, nous antivirus, 
connexió electrònica amb 
altres administracions, 
etc.

A nivell extern, oferim un 
Punt de registre d’usuari 
per a la signatura electrò-

nica, que permet als veïns 
i veïnes, obtindre la seua 
signatura electrònica i po-
der presentar directament 
documents des de sa casa 
o sol·licitar diversos tipus 
de certifi cats. Volem donar 
a conèixer este servei, mi-
tjançant una campanya de 
promoció de la Seu electrò-
nica.

Amb la col·laboració de la 
Diputació de València, hem 
millorat la connexió de la 
xarxa wifi  de la Biblioteca 
i hem reduït costos del sis-
tema inclusiu per a facilitar 
l’accés a la web municipal 
de les persones amb diver-
sitat funcional.

Godella s’ha adherit al 
portal de Transparència 
de l’Estat. Hui en dia es 
pot consultar en la web 
municipal www.godella.
es quasi tota l’activitat 
municipal:

• L’agenda de l’alcal-
dia i del grup de go-
vern.

• Les retribucions de 
regidors i regidores

• Els contractes exis-
tents amb les di-
verses empreses de 
serveis i els procedi-
ments de contracta-
ció en marxa.

• Les convocatòries 
de sessions dels òr-
gans col·legiats (ple, 
Junta govern i co-
missions) així com la 

publicació de les 
seues actes.

• Els pressupostos 
municipals, tant 
d’exercicis pas-
sats, com l’actual. 
A partir de 2018 
es podrà fer el se-
guiment i evolució 
del pressupost de 
l’any.

• Les subvencions 
concedides a asso-
ciacions locals

S’ha fet un esforç per 
redactar models de 
plecs de clàusules ad-
ministratives, per agi-
litzar la contractació i 
per traure a concurs els 
contractes pendents de 
licitació, adequant-los a 
la nova llei de Contrac-
tes del Sector públic, 
aprovada en novembre de 
2017.


