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PARTICIPACIÓ i TRANSPARÈNCIA 

Programa participatiu 

El programa de govern que teniu al davant és, com tots els nostres programes i actuacions, 

el resultat d’un procés de participació pública i del treball de moltes persones que vivim i 

estem implicades en el nostre poble. És, igualment, el resultat de la nostra experiència en el 

govern i, abans, en l’oposició. En la seua elaboració han participat membres d’associacions 

de mares i pares, associacions de veïns, clubs esportius, comunitat educativa, i associacions 

culturals. També han participat comerciants, artistes plàstics, músics, poetes, mestres, 

professionals, treballadors del sector de la salut i els membres i simpatitzants de Coalició 

Compromís. 

En primer lloc, els membres de la candidatura volem donar les gràcies a tota aquesta gent, a 

tots vosaltres, perquè, vosaltres feu Godella. Sense vosaltres, sense cadascú dels veïns i 

veïnes del poble, Godella no seria la mateixa. La nostra voluntat, individualment i 

col·lectivament és la que defineix el nostre futur.  

Empoderament 

Hem de ser conscients que Godella és un poble, un projecte que hem de compartir entre 

totes i tots. Som tots nosaltres els que hem de decidir com volem que siguen les Pedreres i 

l'horta, les nostres zones verdes, l’ oferta cultural i l’esportiva i també, en què cal invertir 

prioritàriament els esforços i els diners de l’Ajuntament que, al cap i a la fi, són nostres. En 

definitiva, dia a dia, hem de decidir quin futur volem per al nostre poble, per a nosaltres i per 

als nostres fills. Ho hem de fer des de la participació ciutadana, donant més competències i 

capacitat de decisió al Consell de participació i als Consells sectorials, i reunint-los amb una 

periodicitat regular. Però no només això, la participació ha d’estar present en la vida diària 

de l’Ajuntament: l’accessibilitat dels càrrecs, dels tècnics i del personal en general ha de ser 

real perquè al cap i a la fi estan al servici dels ciutadans. 

Pressupostos participatius 

Tot i que la partida d’inversions no compromeses de l’Ajuntament no podrà ser molt gran, 

hem d’avançar en la gestió dels pressupostos participatius i millorar els mecanismes de 

participació. 

A més a més, treballarem per a que la participació en la decisió de les inversions no es limite 

a una partida concreta sinó que també s’aplique a les subvencions per a inversions que 

rebem d'altres administracions. Proposarem que siga el consell de participació ciutadana i 
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els consells sectorials de participació els que establisquen uns llistat de prioritats en la 

inversió que sigueren valorades econòmicament pel personal tècnic per a que quan isquen 

les convocatòries demanem aquelles coses que la ciutadania considera més urgent. 

Consultes obertes a la ciutadania 

Hem de posar en marxa un sistema de consultes obertes, mitjançant aplicacions mòbils 

(app) o plataformes web i procediments participatius presencials estandaritzats. La 

utilització de les noves tecnologies amb esta finalitat resulta molt eficient i ja hi ha pobles on 

Compromís ho ha posat en marxa (per exemple, Ontinyent), però no podem oblidar la forma 

presencial ja que molta gent no pot accedir a Internet per no disposar de connexió o per no 

tindre els coneixements necessaris. 

Desenvolupament de la Carta de Participació Ciutadana vigent 

La carta de Participació ciutadana, ha estat i és un instrument positiu per a donar veu a la 

societat civil en els assumptes municipals i pensem que encara li queda un llarg recorregut, 

per eixe motiu treballarem per acabar de desenvolupar la carta actualment vigent. 

Cal garantir que a l’inici del mandat, es constituisquen de nou, tots el Consells sectorials 

existents. No hem d’oblidar els consells de cultura, esports i joventut, que quedaren fora 

d'ordenació després de l'extinció de l'OAM i que cal regularitzar.  

Proximitat i corresponsabilitat en la gestió 

Ja hem demostrat en les àrees que hem gestionat la nostra aposta per la participació. Hem 

treballat des de la regidoria d’esports amb l’objectiu de fer partícips a tots i totes les 

ciutadanes de Godella, especialment als i les alumnes de les Escoles municipals, als i les 

membres dels Clubs esportius i els usuaris de les activitats esportives, en la gestió diària de 

la regidoria i en totes les activitats que hem organitzat. 

Hem posat en marxa una pàgina web: http://esportsgodella.wordrpress.com on tots els 

Clubs i responsables d’Escoles esportives municipals poden entrar i publiquen les notícies, 

calendaris, triomfs i derrotes relacionades amb els esports de Godella. Pensem que ha estat 

una bona manera de donar una imatge corporativa dels esports que promociona 

l’Ajuntament i és un gran pas per a la implicació en la gestió dels i les ciutadanes. 

Des de la Regidoria d’Educació també s’ha treballat molt en la participació, en la implicació 

dels agents educatius de Godella. Als pocs mesos de prendre possessió, la regidora de 

Compromís va instar la creació del Consell sectorial d’Educació, que ve funcionant de forma 

regular. A més a més, el dia a dia de la gestió de l’Escola de Persones Adultes i del 
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Conservatori, s’intenta fer d’una manera participativa, implicant els usuaris i professionals 

en la gestió diària. 

En l’àrea d’agricultura, el màxim exponent ha estat el Consell Agrari, on els llauradors 

participen de forma activa i on es consulten i s’informa de les actuacions que es faran en 

l’àrea, tot i les limitades poques competències municipals en el tema. 

Transparència i accés a la documentació 

Hem de treballar per la transparència en les decisions i gestió de l’Ajuntament. Les 

iniciatives, projectes, etcètera han de ser conegudes per totes les persones i entitats 

afectades. La gestió ha de ser transparent i per a això primer ha de ser eficient.  

La transparència ha sigut i és una màxima en el programa i gestió de Compromís. Som el 

primer grup polític que va donar publicitat als sous de tots els seus càrrecs públics, tant 

polítics (diputats, alcaldes i regidors), com assessors i personal de confiança. Hem posat en 

marxa un portal de transparència institucional en la pàgina web de l’Ajuntament, que, si be 

necessita ampliar i actualitzar els continguts (és necessari, abans, que tots els procediments 

estiguen pensats de tal manera que puguen ser transparents), és la primera pedra per fer 

dels murs de l'administració, murs de vidre.  

Però, potser, la iniciativa més original i que millor acollida ha tingut ha estat la posada en 

marxa d’un diari de l’Alcaldia. Una iniciativa que mostra clarament la nostra voluntat de 

transparència i que no te cap antecedent en esta administració. L’Alcaldessa, comunica i 

comenta les activitats, successos i motivacions del dia a dia de la seua gestió a tot el món 

que vulga a conéixer-lo: http://facebook.com/evasanchis2. 

Viure la política i NO VIURE DE LA POLÍTICA 

En les negociacions per a la formació d'un pacte de govern amb PSOE i EU en el 2011, des de 

Compromís varem defendre la limitació de la dedicació exclusiva a la figura de l’Alcaldia. Els 

altres regidors amb delegació haurien de dedicar-s’hi només de forma parcial. Ara bé, si al 

llarg del temps es posava en evidència una necessitat inajornable de major dedicació, la 

regidoria afectada hauria de plantejar una programació d’objectius i tasques a la comissió de 

seguiment del pacte, perquè n’avaluara la conveniència i hauria de retre comptes dels 

resultats aconseguits en acabar este període temporal. D’esta manera, pretenguérem 

impulsar el que ha d’ésser el fonament de la vocació política: la dedicació a la comunitat, 

sense que la política es convertisca en un «modus vivendi», on es retribuisca la dedicació a la 

política en funció al treball realitzat i prenent com a base de l’escala retributiva el salari 
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mínim interprofessional (SMI). Així hauria de ser sempre, perquè cal “viure la política, no 

viure d’ella”. 

També va ser objecte de discussió i negociació la inclusió d’Assessors/es en la plantilla de 

l’Ajuntament. Es va acordar i signar ”Suprimir els alliberats polítics i càrrecs de confiança”, en 

relació al personal assessor que cobra de l’Ajuntament i assessora als polítics i en referència 

als regidors que, amb dedicació exclusiva a l’Ajuntament, cobren d’este. 

Voluntariat polític 

La participació de la gent en la consideració i pressa de decisions és l’essència de la 

democràcia. 

Des de Compromís considerem que, donades les interpretacions restrictives en este sentit 

per part d’altres partits, cal redactar un estatut del voluntari o col·laborador polític, bé a 

nivell municipal, bé a nivell autonòmic, que permeta a la ciutadania participar de la vida 

política diària de l’Ajuntament, que garantisca la confidencialitat de les dades a les que 

puguen tindre accés i que prohibisca que realitzen funcions i tasques encomanades per la 

legislació al personal funcionarial o laboral de l’Ajuntament. 

L’accés a la informació municipal per part dels regidors electes, està delimitada per dues 

vessants: la intimitat personal i familiar i la seua protecció, per un costat, i, per altre, 

l’exercici de la funció de control i fiscalització política dels nostres representants polítics. Cap 

de les dos vessants ha de quedar desprotegida, i, en cas de conflicte1, ha de prevaldre la 

tasca de control i fiscalització política, ja que les activitats de l’Ajuntament estan finançades 

amb fons públics. 

Resulta evident, que un regidor, membre d’un grup polític legalment constituït, pot 

compartir amb els seus col·laboradors o amb la seua organització, la informació que 

considere necessària per a la formació de la seua voluntat i plasmar-la en un vot o una 

proposta. Altra cosa és que no es respecte el deure de sigil o es faça un ús indegut d’eixa 

informació, i en este cas, l’Agència de Protecció de Dades, o, fins i tot, la fiscalia en matèries 

classificades com a secret, pot actuar a iniciativa pròpia o mitjançant denúncia.  

                                                           
1
 Com diu el Tribunal Constitucional en la Sentència  5/83, “Els partits polítics, tal i com estableix l’article 6 de la 

constitució, exerceixen funcions de transcendental importància en l’Estat actual, en quant expressen el 

pluralisme polític, concorren a la formació i manifestació de la voluntat popular i són instrument fonamental 

per a la participació política”, i , per tant, com contenen moltes resolucions de l’Agència Espanyola de Protecció 

de Dades, la limitació en l’accés a la documentació no pot limitar ni la funció de control que tenen encomanada 

per la llei els regidors, ni limitar la participació política a través dels partits polítics.  
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Des de Compromís reclamem una reforma profunda de la legislació en matèria de 

participació i transparència, que permeta ampliar els mecanismes participatius i que aprope 

els Ajuntaments i totes les Institucions als seus propietaris: la ciutadania. 
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MODERNITZACIÓ  

Carta de Serveis i Procediments 

Cal millorar els mitjans de gestió de l’Ajuntament i reduir-ne els tràmits. Cal modernitzar la 

gestió, elaborant una carta de serveis, una guia de tots els serveis, procediments, 

competències, normatives, terminis per a contestar, possibilitats de queixa, que afecten 

cadascuna de les àrees municipals. Una administració viva necessita estar contínuament 

adaptant-se a la societat a la qual serveix. 

Coordinació d’àrees 

Una de les millores en la gestió diària de l’Ajuntament l’hem implementada en l’any en què 

hem tingut l’Alcaldia. Ha estat la posada en marxa de reunions quinzenals per àrees amb el 

personal tècnic i polític, per tal de coordinar les actuacions pendents. Continuarem 

treballant per millorar la coordinació de les àrees de l’Ajuntament. 

Implicació del Personal 

Tot i el camí recorregut, la modernització de l’administració municipal continua tenint temes 

pendents. És un problema que necessita un acord ampli entre grups polítics i treballadors, 

que permeta que les modificacions que s’ introduisquen, se senten com a pròpies. Si no es fa 

així, cap canvi serà possible. La bona voluntat és condició necessària per a això i nosaltres 

hem treballat, amb aquesta màxima, en totes les àrees que hem gestionat, tant en l’àrea de 

personal, especialment poc agraïda, com en les d’educació, agricultura, urbanisme, serveis 

municipals, esports i agermanament.  

Recursos humans al servei de la ciutadania 

Especialment satisfets estem de la gestió feta en l’àrea de personal, on hem introduït coses 

bàsiques per a un bon funcionament del recursos humans d’una administració pública. Tant 

la gestió dels torns i guàrdies en els serveis on són necessaris, o la implantació d’un sistema 

de control horari i gestió de permisos, o la distribució del personal per càrrega laboral i àrea 

en l’organigrama de l’Ajuntament. Estem treballant, amb la participació de tot el personal 

afectat, en la modificació de la Relació de Llocs de Treball per catalogar tots els llocs de 

treball de l’Ajuntament i aclarir-ne les funcions. 

Elaborarem una guia de personal de l’Ajuntament on la ciutadania puguem consultar a qui 

hem d’adreçar-nos o a qui telefonar. 
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Personal tècnic responsable per Àrees 

Les àrees de l’Ajuntament no poden dependre únicament del polític de torn, cal crear unes 

places per a personal tècnic que tinguen assignades les funcions de direcció i control de 

cadascuna de les àrees que tinguen encomanades, cosa que ja vàrem proposar fa 4 anys. No 

obstant això, limitacions pressupostàries i legals, imposades pel govern central, ens han 

impedit també completar aquest organigrama, amb la creació d'una sèrie de places, al 

nostre entendre necessàries per al bon funcionament de l'administració local. Faltarien per 

crear i dotar, almenys, el cap de servei de comunicació i premsa, el cap d’obres i serveis i el 

cap de personal.  

Noves tecnologies 

Hem de fer de la pàgina web de l’Ajuntament una casa virtual per a tota la gent de Godella. 

Una casa on puguem inscriure’s a cursos i tallers, demanar permisos i resoldre’ls, gestionar 

els impostos i ajudes, rebre avisos i comunicacions, i on puguem participar i assabentar-nos 

de les programacions culturals, esportives i lúdiques. 

Cal també facilitar l’accés a Internet a tota la gent creant xarxes obertes públiques. 

Millorarem la web de l’Ajuntament fent-la accessible per a les persones amb diversitat 

funcional. 

Si be les àrees de modernització i comunicació no les ha gestionades Compromís, sempre 

hem estat darrere dels responsables de les àrees, proposant millores generals o de les 

nostres àrees (hi ha coses de modernització i comunicació que afecten a totes les àrees), 

especialment durant l’any de l’Alcaldia de Compromís. 
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SERVEIS MUNICIPALS 

Com a serveis municipals entenem tots aquells serveis comuns a tota la ciutadania de 

Godella que gestionem de forma coordinada des de l’Ajuntament. El cicle integral de l’aigua 

(des de l’abastiment fins al clavegueram), subministrament elèctric, recollida de residus, 

neteja de carrers, manteniment de jardins, reparacions d’obres, elèctriques i de fontaneria, 

són els principals exponents. 

Estudis de gestió pública dels serveis 

En l’actualitat els serveis que presta l’Ajuntament de forma directa i parcial són els serveis de 

manteniment i reparació d’obres, fontaneria i electricitat. La resta estan gestionats per 

empreses concessionàries. 

Treballarem per a fer un estudi del cost que implicaria la gestió pública directa de tots els 

serveis, tenint en compte tant els costos directes com les inversions necessàries. 

Millorarem la prestació de tots els serveis municipals 

Independentment de la gestió pública o privada dels serveis, és evident que cal millorar la 

seua prestació i controlar les empreses concessionàries. 

Articularem sistemes de control de les especificacions del contracte de prestació, fent un 

seguiment continu de les necessitats i incidències que s’ocasionen en cada àrea i obrint els 

expedients sancionadors que calguen. 

Implantarem un sistema de comunicació d’incidències eficient 

El control sobre la prestació només es pot fer si hi ha un diàleg continu entre els receptors 

del servei i els controladors. Implantarem un sistema, aprofitant les noves tecnologies, que 

permeta una comunicació immediata d’incidències entre la ciutadania i l’Ajuntament de tots 

els serveis municipals i que garantisca el seguiment. 

Promourem la creació d’un lloc de cap d’obres i serveis 

Cal garantir el bon funcionament de l’àrea amb la inclusió de la figura d’un cap d’obres i 

serveis, que coordine el seguiment dels serveis externalitzats i els propis i que, de forma 

responsable, supervise les tasques i funcions del personal. 
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Establirem un Cicle integral de l’aigua urbana que garantisca l’exercici del dret humà 
a l’aigua i el sanejament  

Promourem un estudi del model actual de concessió i de les possibilitats de la seua reversió 

a un sistema públic de gestió, eficaç, transparent i participatiu. 

En tot cas, promourem la reducció del consum d’aigua amb la reparació i control de la xarxa 

d'abastiment d'aigua per a evitar fuites i la millora del sanejament, eliminant punts negres. 
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HISENDA i TRESORERIA 

Els recursos econòmics de l’Ajuntament de Godella en els darrers anys de govern de progrés 

han estat força ben gestionats amb resultats d’estabilitat financera i equilibri pressupostari 

malgrat les dificilíssimes condicions legals i monetàries imposades pel govern del PP a 

Madrid. 

Una perspectiva diferent 

Per als propers exercicis, però, afrontem una perspectiva ben diferent marcada per dos 

circumstàncies rellevants: per una banda l’exigència del compliment de la sentència de 

l’expropiació del Parc de la Devesa que genera un pagament de més de mig milió anual i la 

possibilitat que hi haja més sentències en breu, i per altra banda, en sentit contrari, la més 

que probable modificació legislativa i financera que ha de derivar del resultat de les 

eleccions nacionals i estatals, alliberant-nos de les limitacions competencials i dels retalls 

financers i l’austeritat imposada. 

Racionalització de les despeses 

Caldrà optimitzar els recursos, i això implica tant el control de les despeses com el control 

dels ingressos. Caldrà vigilar que totes les despeses de l’Ajuntament estiguen ben ajustades, 

des del control de l’activitat de les empreses concessionàries de la neteja i manteniment de 

jardins fins el temps de dedicació i retribucions de cada regidoria. Cada regidoria ha de ser 

responsable de no gastar més enllà de les seues partides i complir amb el procediment 

establert. 

Major rigor als ingressos 

Però també caldrà prestar més atenció a l’abast i la gestió dels ingressos, garantint que les 

taxes i impostos s’apliquen de forma justa, perseguint el frau fiscal, les activitats 

econòmiques il·legals i les infraccions urbanístiques.  

Caldrà, amés a més, aplicar el criteri de progressivitat i proporcionalitat en aquells impostos 

que ho permeten. Encara que la legislació fiscal no siga de competència municipal, un 

govern local de progrés pot, fins i tot deu, formular iniciatives de millora de l’actual 

estructura impositiva en tant que administració més propera a les necessitats, però també 

les potencialitats, dels contribuents.   
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Revisió de criteris impositius 

A través de la FVMP., la Diputació, mancomunitats, mocions conjuntes als diferents 

ajuntaments... és possible portar al debat social l’avinença de bonificar les activitats que 

generen més llocs de treball, que més respecten i posen en valor el medi ambient, així com 

la necessitat de suprimir totes les situacions de privilegi que han generat la indignació i la 

desmobilització de una gran majoria dels contribuents. En aquest sentit, caldrà enllestir un 

inventari rigorós dels bens immobiliaris de les institucions religioses en ordre a la previsió 

d’una nova regulació legislativa, més pròpia d’un país aconfessional, que restituisca llur 

obligació de contribuir a l’erari públic en condicions d’igualtat i justícia.  

Una altra iniciativa normativa interessant de sotmetre a la consideració d’un ample debat 

ciutadà és l’establiment d’un criteri de progressivitat  en les multes i sancions en funció de la 

renda de l’infractor. És una possibilitat que ja s’aplica a Finlàndia i que, independentment 

d’un potencial increment recaptatori, introdueix un nou factor d’eficiència correctiva i de 

justícia social ja que no ha de tindre el mateix efecte 50 € conseqüència d’un mal 

aparcament per a un aturat de llarga durada que per al cap de la llista Forbes. 
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OCUPACIÓ i ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

Plans d’ocupació 

La situació econòmica no és millor que la de fa 4 anys i, tant en l’àmbit públic com privat, cal 

continuar fent, més que mai, polítiques actives d’ocupació des de l’àmbit local. Estes 

polítiques han de posar en marxa programes i mesures concretes elaborades i consensuades 

amb els diferents sectors implicats i orientades al recolzament d’iniciatives noves i al suport 

a les existents. Un exemple en estos 4 anys ha estat el pla d’ocupació que hem fet en l’àrea 

de serveis municipals, a banda dels plans mixtes i l’EMCORP que s’han vingut fent i que cal 

mantindre.  

També s’ha actuat coordinadament amb altres municipis, a traves del PACTEM NORD, del 

qual Godella ha ostentat la vicepresidència durant aquestos últims 4 anys, posició des d'on 

s'han promogut accions mancomunades entre diferents pobles, com la guarderia rural, els 

bancs de terra i la sol·licitud de projectes comuns d'ajudes per a l'ocupació, entre d'altres. 

Agència de Desenvolupament local 

Cal dotar de més recursos l’Agència de desenvolupament local i que exercisca d’òrgan 

transversal per a la coordinació de les polítiques d’ocupació i de promoció i suport del 

comerç i demés activitats econòmiques. Com a observatori de l’ocupació, del comerç i de les 

activitats econòmiques , ha d e continuar exercir les tasques d’assessorament per a la cerca 

de treball i per a emprenedors.  

Formació per a l’ocupació 

Les polítiques actives d’ocupació no poden oblidar-se de la formació per a l’ocupació, tant 

per a persones desocupades com per a col·lectius específics. Cal elaborar programes 

municipals d’orientació i formació que milloren les competències i ajuden a adaptar-se a les 

noves exigències del mercat laboral considerant l’edat, la formació i les expectatives dels 

participants, amb un tracte personalitzat i professional. 

Cal impulsar de nou els projectes de formació i ocupació conjunts, com cooperatives, 

Escoles-Taller, Cases d’Ofici o Tallers d’ocupació en totes les àrees que en siguen 

susceptibles, com per exemple la rehabilitació del patrimoni municipal, els serveis d’atenció 

a la dependència o l’atenció del medi ambient. Especial interès pot tindre una Escola-Taller 

de jardineria que cumplisca l’objectiu de la formació i el condicionament del nou Parc de la 

Devesa. 



 
 Godella - 2015

  
 

godella.compromis.net 17-45 facebook.com/blocgodella 

Borses de treball per a Administració Pública i Empreses privades 

Cal fer un estudi de generació d’ocupació respecte totes aquelles activitats de l’Ajuntament 

perquè cada activitat respercutisca el més possible en el poble. S’ha de seguir ampliant les 

borses de treball, amb respecte als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, actualitzades per 

activitats i sectors per tal de poder utilitzar-les per part de l’Ajuntament i les empreses en 

totes aquelles activitats que ho requerisquen (publicitat, noves tecnologies, jardineria, 

ludoteca, animació cultural, monitors esportius, atenció a la dependència...). Estes borses 

han d’estar, preferentment, centralitzades en l’Agència de Desenvolupament Local que les 

haurà de gestionar d’una manera eficaç i eficient. 

Beques de pràctiques formatives 

Cal continuar amb la convocatòria de beques de pràctiques formatives amb finançament 

propi o extern, que possibiliten una formació professional més acurada dels nostre joves i 

que, en cap cas, suposen substitució de personal funcionari o laboral. L'experiència en 

aquestos darrers 4 anys, en els quals s'han ampliat el número de beques signant convenis 

amb universitats i centres de formació, ha sigut extremadament positiva, i cal continuar en 

aquest camí. 

Comerciants i professionals: gestors de serveis i proveïdors de la ciutadania 

La vitalitat dels comerços i dels professionals d’un poble és un indicador imprescindible per 

valorar el grau de desenvolupament i autonomia, tan important com l’urbanisme, les 

infraestructures i els serveis municipals. 

Cal recolzar fermament els comerços de proximitat existents i afavorir la implantació de 

nous establiments. Cal revisar l’actual taxa de fem , sempre buscant incentivar l'adopció de 

la recollida selectiva per part de les empreses. A més, hem d'establir noves zones de càrrega 

i descàrrega per a vehicles industrials i de repartiment, amb l'objectiu de facilitar l'activitat 

comercial al nostre poble. 

Pla de Negocis Urbà 

S’ha de fer un Pla de Negocis Urbà, com a estudi de necessitats comercials i professionals del 

poble que permeta promocionar amb més interès els sectors més desafavorits, i facilitar 

l’obertura dels negocis necessaris. 
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Mapa Comercial 

Reeditarem una guia o mapa comercial de Godella (a Internet i en paper), on figuren 

actualitzats, tots els comerços del nostre municipi, perquè els ciutadans i ciutadanes 

coneguen on trobar allò que necessiten, fomentant d'aquesta manera el consum local. 

Fira de comerç Anual 

Quan vàrem gestionar la delegació d’activitats econòmiques (el primer pacte de govern), la 

regidora Eva Sanchis va posar en marxa una Fira del comerç, que va tindre molt bona 

acollida. Cal estudiar la seua recuperació per a fomentar el consum de proximitat i el 

coneixement de totes les activitats econòmiques que es fan al poble. 

Associació de comerciants 

La relació de l’administració municipal amb l’Associació de comerciants i professionals de 

Godella ha d’ésser contínua i fluïda. Cal recolzar i donar visibilitat a les iniciatives de 

l'Associació de Comerciants de Godella, no només econòmicament sinó també, per exemple, 

cedint espai al Butlletí d'Informació Municipal (BIM) i a Ràdio Godella. 

Mercat municipal 

Cal encetar un procés participatiu per a debatre la destinació de l’edifici de l’antic mercat. 

Mercat ecològic i de venda directa 

Cal recolzar fermament i ampliar el mercat ecològic i de venda directa que es fa els 

dissabtes. Este mercat ha esdevingut un referent a la nostra comarca i a tot el País. Cal 

estudiar la reubicació en un lloc més visible (per exemple la pujada de l’ermita) i l’ampliació 

amb iniciatives d’autoocupació i empreses del be comú. 

Cal un control més estricte de la venda irregular, tant en el mercat i domiciliaria, perquè no 

reuneix unes mínimes condicions sanitàries i suposa una competència deslleial. 

Foment d'iniciatives d'autoocupació i de persones emprenedores basades en 
l'economia del be comú. 

Les iniciatives d’autoocupació, emprenedores, han de recolzar-se decididament, 

especialment aquelles que es basen en l’economia del be comú, aquelles que posen en valor 

i aporten coses a la societat en general (igualtat, energies renovables, benestar social, 

sostenibilitat,...). 
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Mantindrem la convocatòria d’ajudes al cooperativisme i estudiarem la creació d’un viver 

d’empreses concentrades en un edifici del municipi per a fomentar l’activitat empresarial de 

joves emprenedors. 

Consolidació de la recollida selectiva de residus de grans productors 

Hem de ser conscients de la necessitat de fer una millor recollida selectiva dels residus que 

generem i hem d’implicar els comerciants i els professionals en este objectiu. Cal distribuir, 

en funció dels residus que genera cada activitat, els espais per a contenidors i el nombre 

d’estos sense oblidar l’existència del veïnat. 
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BENESTAR SOCIAL I SALUT 

El Benestar social engloba tota una sèrie d’aspectes relacionats amb la qualitat de vida i 

autonomia de la ciutadania, una qualitat de vida i autonomia que es considera mínima i que 

tot el món ha de tindre garantida. No obstant això, l’àrea de Benestar Social no només s’ha 

de dedicar a garantir està qualitat i autonomia mínimes directament sinó que també ha de 

satisfer les necessitats d’orientació i formació de la ciutadania per tal que aquells aspectes 

que no puguen ser resolts pels Serveis Socials municipals els resolguen les instàncies 

competents. 

Cal millorar les prestacions municipals en relació a l’atenció a les persones dependents, a les 

víctimes de violència domèstica, a la tercera edat, a la drogodependència, a la integració dels 

immigrants.  

Carta de serveis i procediments 

Cal elaborar una carta de serveis de l’àrea de benestar, on hi consten detalladament tots els 

procediments, tràmits i ajudes que es gestionen per l’Ajuntament i el termini per a 

resoldre’ls. No obstant això, no podem oblidar que moltes de les ajudes i prestacions no 

depenen de l’Ajuntament, pel què caldrà complementar els serveis de gestió municipal amb 

un servei d’assessorament quan la competència corresponga a una altra administració. 

Només una política integral permetrà conscienciar a la ciutadania de la importància de la 

salut com a estadi físic i mental ideal per a la realització personal i col·lectiva. 

Programa pacient expert 

Instaurarem el Programa del Pacient Expert en col·laboració amb el Centre d’Atenció 

Primària, pel qual formarem pacients de malalties cròniques com la diabetis i la hipertensió 

perquè puguen transmetre tota la informació en condició d'experts a altres malalts en la 

seua mateixa situació, fomentant l'empoderament d'aquest grup vulnerable. 

Xarxa de Circuits saludables 

Lluitarem contra el sedentarisme dels nostres ciutadans i ciutadanes creant una xarxa de 

circuïts al llarg del terme municipal per passejar i córrer, ampliant el número de fonts d'aigua 

i marcant els recorreguts amb fites que indiquen la distància, el consum calòric i 

recomanacions pels esportistes, i també condicionant els camins de l'horta amb punts de 

descans. 
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Potenciació i coordinació del voluntariat social 

Potenciarem i coordinarem amb altres Administracions l'acció de voluntariat per mitigar els 

perjuís que sofreixen els grups més vulnerables del nostre poble, com aturats de llarga 

duració, immigrants i persones majors. 

Inclusió d’informació de salut i benestar social al BIM 

Inclourem al Butlletí d'Informació Municipal (BIM), incloent consells i articles útils en el camp 

de la salut i del benestar social, com una de les mesures del pla integral contra els mals 

hàbits alimentaris. 

Promoció d’hàbits saludables a les Escoles 

Promocionarem hàbits saludables en les nostres escoles, tant públiques com concertades i 

privades, a iniciativa pròpia i en col·laboració amb altres administracions. 

Renda de garantia 

Treballarem per garantir a la ciutadania una renda mínima que li permeta cobrir les seues 

necessitats bàsiques. 

Menjador social 

Potenciarem la inclusió de menús econòmics i saludables a Villa Teresita per eradicar la 

malnutrició dels grups més vulnerables del nostre poble, i promourem iniciatives de “menjar 

a casa” pels ciutadans i ciutadanes amb mobilitat reduïda. 

Vida independent 

Fomentarem la vida independent de les persones amb diversitat funcional potenciant la 

figura de l’assistent personal. 

Centre de dia polivalent per a majors  

Treballarem per millorar les instal·lacions municipals existents, creant una gran zona 

polivalent perquè les persones majors de Godella puguen gaudir millor d'un centre de dia 

propi, on desenvolupar un fum d’activitats en benefici propi i de tot el poble. 

Gimnàs de rehabilitació a l’abast públic 

Dotarem les instal·lacions del gimnàs municipal amb equipament específic per a rehabilitació 

i exercicis per a majors, per garantir el dret a la salut dels nostres ciutadans i ciutadanes. 

Estudiarem la possibilitat de conveniar el centre amb la conselleria de Sanitat. 
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Serveis i tallers de proximitat per als majors 

Mantindrem i treballarem per millorar els servei de proximitat que existeixen actualment 

per als nostres majors (perruqueria, callista, tallers de memòria,...). Mantindrem un diàleg 

continu amb les persones destinatàries per a detectar necessitats i implantar-ne de nous. 

Consells en l'àrea de Salut i Benestar Social 

Cal impulsar la constitució del consell de salut local, eina de participació ciutadana en l'àmbit 

de la salut, del que formaran part representants d'associacions ciutadanes, l'Ajuntament i el 

Centre de Salut, de manera que es puguen conèixer millor els problemes locals i/o generals, 

traslladar inquietuds i necessitats, i promoure iniciatives. A més, crearem un Consell de Gent 

Major, de manera que existisca una via organitzada i permanent de comunicació entre 

aquest col·lectiu i l'Ajuntament, i es puguen conèixer directament les seues necessitats i 

donar-los una millor atenció integral. 

Godella Solidària 

No podem desatendre tampoc la solidaritat internacional. Hem de tendir a reservar el 0,7 % 

del pressupost de l’Ajuntament a projectes de solidaritat internacional que també 

repercutisquen en les nostres consciències i en la nostra educació. 

Cal que tots els projectes subvencionats per l’Ajuntament es facen visibles a totes les 

persones de Godella. És necessari que, anualment, es faça una exposició pública conjunta o 

particular de cada projecte . 

Sanitat Pública 

Defensarem la gestió pública dels serveis sanitaris com a garantia d’atenció a la totalitat de 

la ciutadania i reclamarem davant la Conselleria l’adequació de la plantilla i l’increment de 

l’eficàcia i els serveis del Centre d’Atenció Primària. 

Ambulàncies 24 hores 

Seguirem reclamant a la Conselleria de Sanitat la reinstauració a Godella del servei 

d'ambulàncies les 24 hores, ja que entenem que és fonamental per garantir l'accés a salut de 

tots i totes. 
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URBANISME 

L’urbanisme és una de les àrees essencials per a la planificació del futur del nostre poble, 

d’un territori sobre el que totes les persones de Godella hem de decidir, perquè a tots ens 

afecta la programació urbanística, directa o indirectament.  

Continuïtat del Consell Assessor d’Urbanisme i Medi Ambient (CUMA) 

Des de Compromís treballarem per la continuïtat de tots els consells sectorials de 

participació ciutadana, com ho és el CUMA, i per ampliar les seues competències.  

Reestructuració orgànica i funcional del Departament d’Urbanisme  

L’urbanisme és una part molt important de les competències municipals i és una de les àrees 

paradigmàtiques per a explicar la diferència entre interès públic i interès privat. És una àrea 

que ha de tindre una gestió impecable, amb un Responsable Tècnic clar i una plantilla 

pública i independent, adaptada a les competències municipals, que repercutisca tant en la 

millora de l’eficàcia en el planejament i la gestió urbanístiques, en les obres i serveis 

municipals així com en la concessió i seguiment de les llicències d’obra i en el control de les 

infraccions urbanístiques i expedients de ruïna.  

Pla General d’Ordenació Urbana 

Actualment es troba en redacció la Modificació del Pla General para la Redistribució de  les 

Dotacions Públiques, que permetrà materialitzar els canvis de planejament derivats de 

l’acord sobre l’expropiació de La Devesa, evitarà noves expropiacions costosíssimes al 

Bovalar i a la zona de Les Pedreres, i permetrà reubicar la reserva de terrenys per a l’institut 

públic d’educació secundària i altres equipaments i espais verds.  

Des de Compromís considerem molt urgent i de gran transcendència aquest document que, 

amb un cost raonable ja pressupostat, dona solució als problemes que avui afronta la 

població i deslliura les possibilitats d’una nova política de progrés en la creació de nous 

equipaments i zones verdes, així com la generació de patrimoni municipal de sòl que 

permetrà la gestió d’una política pública de vivenda. 

La Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), vigent des de 1990, és l’objectiu 

primordial per a la definició del futur de les condicions d’habitabilitat i qualitat de vida de 

Godella. És una empresa, però, que requerirà un estudi i una programació importants, i un 

nivell de consens molt exigent, tot i que suposa una inversió econòmica no inferior al mig 
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milió d’euros, una tramitació que excedirà el mandat de la propera corporació, a més d’una 

ben difícil coordinació dins l’àmbit comarcal. 

Protegirem els espais naturals 

Pla especial de les Pedreres 

Ens proposem enllestir el tràmit amb l’aprovació definitiva del Pla Especial de les Pedreres i 

la posterior gestió de les seves determinacions en ordre a la protecció dels vestigis 

etnològics i arqueològics existents i adoptar fórmules que fomenten el seu coneixement físic 

i etnogràfic (Museu, visites escolars,...), determinar els usos i delimitar les diferents zones 

possibles, amb un procés tècnic i participatiu. Mentrestant, s’ha de vigilar que l’espai es 

mantinga lliure de fem i escombraries i que es respecte la legalitat en tots els usos i en totes 

les activitats econòmiques que hi puguen haver. 

Protecció de l’horta 

La protecció de l’horta no ha d’ésser només una declaració d’intencions, cal adoptar les 

mesures necessàries per tal de possibilitar la supervivència d’aquelles persones que la 

mantenen i treballen. Cal estudiar diferents mesures, com ara limitar el trànsit pels camins 

tradicionals per tal de facilitar les activitats productives. 

Ens oposarem frontalment al projecte de Via Parc Nord, perquè, a banda de restar terrenys 

d’horta, incrementaria els problemes de trànsit, l’abandonament de terres i, sobretot, la 

pressió de constructores per urbanitzar-la. L’Ajuntament de Godella, amb el suport de 

Coalició Compromís, ja va presentar al·legacions al Pla General de València. Els partits 

polítics hem de ser capaços, com hem fet fins ara, d’oposar-nos conjuntament a este 

projecte i que ningú no ens venga a interessos privats. L’horta ha de continuar amb el seu 

nivell de protecció. 

Protecció del secà 

Cal revisar la normativa aplicable al terreny de muntanya de Godella, si fora el cas amb una 

Modificació del Pla General similar a la feta sobre l’Horta, per tal de garantir la pervivència 

dels conreus i, a través d’ells, de les característiques paisatgístiques i edafològiques del 

territori. 

Viabilitat al PDAI sector Lloma dels frares 

El Sector de la Lloma dels Frares (Sectors 25 I 26) és el programa (PDAI) de desenvolupament 

urbanístic en que conflueixen la pràctica totalitat de les oportunitats urbanístiques de la 
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Godella actual : el gran parc urbà en la pineda existent, la reubicació òptima de l’institut 

públic, la integració dels barris de Camp Olivar i Santa Bàrbara omplint l’espai vacant i 

matisant la barrera que forma el distribuïdor comarcal. A més a més, constitueix l’opció més 

immediata i millor ubicada de creixement sense noves expansions i una segura font de 

recursos patrimonials per a l’Ajuntament. 

Proposem, doncs, fer viable la promoció del sector urbanitzable, amb edificabilitat i usos 

integrats a l’entorn i sempre que queden garantides les condicions d’accessibilitat, 

connexions infraestructurals i supressió dels rics d’inundabilitat al propi sector i als barris 

ubicats aigües avall del curs del barranc dels Frares que allí té l’origen. 

Política de vivenda, foment de la Rehabilitació i el Lloguer 

El creixement de la població, les vivendes que necessiten els joves en edat d’emancipar-se i 

gent que vinga de fora no han de fer-se en noves ocupacions extensives de sòl rústic; hem de 

créixer sobre la pròpia ciutat existent, millorant l’espai que ja tenim. L’Ajuntament ha de 

contribuir  a generalitzar el dret a una vivenda digna i assequible per a tots donant totes les 

facilitats al seu abast  a les iniciatives d’ocupació de vivendes buides, de rehabilitació i de 

foment del lloguer. Per altra banda, a partir de l’obtenció de patrimoni municipal de sòl, 

l’Ajuntament ha d’intervindre de manera directa en la promoció pública de vivenda que 

complemente les anteriors iniciatives en els sectors socials més desfavorits. 

Revisió del Catàleg de protecció arquitectònica 

Cal realitzar un estudi, en col·laboració amb el Taller d’Història Local, per tal d’actualitzar i 

complementar el catàleg d’edificis i paisatges protegits que conté el Pla General d’Ordenació 

Urbana i sol·licitar la adscripció a les figures legals de Bé d’Interés Cultural (BIC) o Bé de 

Rellevància Local (BRL) dels edificis i conjunts urbans que compten amb les condicions 

requerides 

Execució del Pla de Mobilitat urbana Sostenible 

Desenvoluparem les determinacions del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). Hem de 

donar un major impuls als mitjans de transport ecològics, fomentant l’ús del transport públic 

i els desplaçaments a peu, ordenant restrictivament el trànsit rodat i ampliant la xarxa de 

carrils bici, millorant els seu disseny i manteniment, d’una forma consensuada i meditada 

per tal de crear una xarxa que ens mantinga comunicats amb la resta de pobles i València. 
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Eliminació de barreres arquitectòniques. 

Estudiarem la plena accessibilitat de tot el medi físic urbà, especialment les voreres i passos 

de vianants, els edificis públics i les infraestructures singulars com ara l’estació del metro, 

per fer de Godella un poble amable amb les persones amb problemes de mobilitat. 

Lluitarem per millorar la freqüència del metro per la nit i matinada 

Treballarem per millorar la franja horària de vesprada i nocturna de funcionament del 

METRO, parlant amb les instàncies competents. Incrementant la franja horària de 22.00-

24.00 hores tots els dies facilitaríem el retorn de treballadors i ampliarem les opcions d’oci. 

Fent que el Metro funcione dijous, divendres i dissabte, fins a les quatre de la matinada, amb 

una freqüència moderada a partir de les 24 hores, evitaria en bona part dels casos l’ús del 

cotxe què cada cap de setmana molts joves utilitzen per a desplaçar-se des de Godella als 

indrets d’oci del centre urbà (València). 

Soterrament de les vies del metro 

Coalició Compromís manté el recolzament de la reivindicació ciutadana del soterrament de 

les vies de FGV. a càrrec de la Generalitat Valenciana. La desaparició de la barrera de ferro 

que divideix el nostre poble no ha de fer-se  en cap cas a costa de l’ocupació de terrenys 

d’horta ni de la ruïna de l’Ajuntament; el soterrament haurà de fer-se amb un traçat 

consensuat pels ajuntaments de Burjassot, Godella, Rocafort, Massarrojos (VLC) i Montcada i 

amb la tecnologia ferroviària adient, probablement en sistema de tuneladora, assolint la 

màxima eficiència i rendibilitat a termini mitjà en cercar la ubicació de les estacions als 

centres de gravetat poblacional. 
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MEDI AMBIENT 

Protegir el medi natural i evitar la seua degradació és un dels principis de treball de la 

Coalició Compromís per Godella. Cal que adoptem mesures per tal de minimitzar els 

impactes dels humans en el medi i establir límits en el creixement per tal de deixar a les 

generacions futures una Godella el menys degradada possible. 

Protegirem els espais naturals 

Pla especial de les Pedreres 

Ens proposem enllestir el tràmit amb l’aprovació definitiva del Pla Especial de les Pedreres i 

la posterior gestió de les seves determinacions en ordre a la protecció dels vestigis 

etnològics i arqueològics existents i adoptar fórmules que fomenten el seu coneixement físic 

i etnogràfic (Museu, visites escolars,...), determinar els usos i delimitar les diferents zones 

possibles, amb un procés tècnic i participatiu. Mentrestant, s’ha de vigilar que l’espai es 

mantinga lliure de fem i escombraries i que es respecte la legalitat en tots els usos i en totes 

les activitats econòmiques que hi puguen haver. 

Protecció de l’horta 

La protecció de l’horta no ha d’ésser només una declaració d’intencions, cal adoptar les 

mesures necessàries per tal de possibilitar la supervivència d’aquelles persones que la 

mantenen i treballen. Cal estudiar diferents mesures, com ara limitar el trànsit pels camins 

tradicionals per tal de facilitar les activitats productives. 

Ens oposarem frontalment al projecte de Via Parc Nord, perquè, a banda de restar terrenys 

d’horta, incrementaria els problemes de trànsit, l’abandonament de terres i, sobretot, la 

pressió de constructores per urbanitzar-la. L’Ajuntament de Godella, amb el suport de 

Coalició Compromís, ja va presentar al·legacions al Pla General de València. Els partits 

polítics hem de ser capaços, com hem fet fins ara, d’oposar-nos conjuntament a este 

projecte i que ningú no ens venga a interessos privats. L’horta ha de continuar amb el seu 

nivell de protecció. 

Protecció del secà 

Cal revisar la normativa aplicable al terreny de muntanya de Godella, si fora el cas amb una 

Modificació del Pla General similar a la feta sobre l’Horta, per tal de garantir la pervivència 
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dels conreus i, a través d’ells, de les característiques paisatgístiques i edafològiques del 

territori. 

Parc de la Devesa 

Encetarem el procés de condicionament del Parc de la Devesa, una vegada s’adquirisca 

formalment per l’Ajuntament, respectant el medi i el bosc mediterrani. Buscarem fórmules 

de finançament extern que permeten utilitzar mecanismes que fomenten l’ocupació i 

permeten a Godella utilitzar una zona de gran valor ecològic. 

Promourem la creació de sendes verdes 

Cal promoure la creació de sendes verdes i saludables municipals (a peu i bicicleta) que 

comuniquen els punts d’interès ambientals dins de Godella (L'horta, Les Pedreres, el secà, La 

Devesa,...). A més a més cal extendre estes sendes verdes a nivell comarcal i comunicar els 

diversos punts d'interès anbiental. 

Control mediambiental  

Foment d’activitats econòmiques netes i control de les existents. 

A més a més del control de les indústries i activitats potencialment contaminants i aplicació 

de la legislació vigent, fomentaren iniciatives per desenvolupar activitats econòmiques més 

netes. 

 Control de plagues 

Planificarem i executarem les campanyes de control de plagues necessàries per garantir una 

salubritat pública òptima (mosquit tigre, panderoles, ...) . 

Control de la contaminació atmosfèrica, execució del Pla de Mobilitat urbana 
Sostenible. 

Desenvoluparem les determinacions del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). Hem de 

donar un major impuls als mitjans de transport ecològics, fomentant l’ús  el transport públic 

i els desplaçaments a peu, ordenant restrictivament el trànsit rodat i ampliant la xarxa de 

carrils bici, millorant els seu disseny i manteniment, d’una forma consensuada i meditada 

per tal de crear una xarxa que ens mantinga comunicats amb la resta de pobles i València. 
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Controlarem i limitarem la contaminació acústica i lumínica. 

Cal realitzar estudis de contaminació acústica i lumínica en totes les zones de Godella, i 

posar en marxa, sota esta base, un pla de control i limitació de la contaminació acústica i 

lumínica. 

Campanyes de sensibilització 

Residus 

Promourem campanyes de sensibilització amb el problema dels residus, orientades a 

fomentar les tres 'R': la Reducció de residus, la Reutilització i el Reciclatge, aclarint els costos 

dels sistemes de recollida. Godella ja és pionera en la recollida selectiva a grans productors 

però hem de continuar millorant i avançant en este aspecte. 

Energies renovables i consum energètic responsable 

Realitzarem campanyes de coneixement d'energies alternatives eficients i dels seus beneficis 

i promourem l'estalvi energètic i el consum responsable. 

Aigua 

L'aigua serà el be més preuat en un futur no molt llunyà. Cal que aprenguem a utilitzar-la de 

manera eficient i que no la malbaratem. Promourem campanyes de sensibilització. 

Pla municipal de Reducció – Reutilització - Reciclatge 

Avançarem en el pla municipal de reducció, reutilització i reciclatge de residus: 

- Ampliant els grans productors de residus adherits al sistema de recollida selectiva i 

estudiant una possible bonificació impositiva.  

- Ampliant la recollida selectiva de la matèria orgànica en origen. 

- Millorant el sistema de recollida de vidre, cartró i altres residus. 

Establirem un Cicle integral de l’aigua urbana que garantisca l’exercici del dret humà 
a l’aigua i el sanejament  

Promourem un estudi del model actual de concessió i de les possibilitats de la seua reversió 

a un sistema públic de gestió, eficaç, transparent i participatiu. 

En tot cas, promourem la reducció del consum d’aigua amb la reparació i control de la xarxa 

d'abastiment d'aigua per a evitar fuites i la millora del sanejament, eliminant punts negres. 
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AGRICULTURA 

L’agricultura a Godella, és més que una activitat econòmica, manté un determinat entorn 

ambiental, territorial i social, però també una base alimentària, un paisatge i una cultura 

pròpia. 

A Godella, la problemàtica no és diferent a la del camp valencià, que continua abandonat per 

les polítiques del govern de la Generalitat des de ja fa algunes dècades. L’elevat preu de la 

terra, el descens progressiu dels preus de compra als llauradors, el continu abandonament 

de terres, els freqüents robatoris a xicoteta i gran escala i la impossibilitat de contractar 

assegurances agràries per la manca de beneficis, continuen siguent problemes generalitzats. 

Compromís, com a alternativa a l’actual model agrari i ramader, aposta per un model propi, 

diferenciat, autònom i respectuós amb el medi ambient i el benestar animal. Per això, 

proposem incentivar l’agricultura i la ramaderia ecològica i de proximitat. 

Participació i proximitat en la gestió: El Consell Agrari 

Una política agrària sostenible, ecològica i de proximitat no es pot fer sense les iniciatives, 

col·laboracions i responsabilitat dels principals agents agraris, els llauradors. Continuarem 

fent del Consell Agrari Municipal l'ens de participació, assessorament, consulta i organització 

del sector agrari de Godella, on s'escolten les necessitats i es planifiquen les solucions. 

Fomentarem l’agricultura ecològica i de proximitat 

 Horts Urbans 

Cal recolzar-la i fomentar-la iniciativa dels horts urbans perquè és essencial en tant que és 

capaç de promoure l’estima per l’horta, fomentar el coneixement, valorar el treball i el cost i 

afavorir el consum ecològic i de proximitat. 

 Mercat de venda directa 

Cal recolzar fermament i ampliar el mercat ecològic i de venda directa que es fa els 

dissabtes. Este mercat ha esdevingut un referent a la nostra comarca i a tot el País. Cal 

estudiar la reubicació en un lloc més visible (per exemple la pujada de l’ermita) i l’ampliació 

amb iniciatives d’autoocupació, empreses del be comú i tallers de formació agraris, forestals 

i ambientals. 
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 Formació alimentària 

En la societat actual hi ha una gran quantitat d'aliments precuinats, elaborats a base de 

productes naturals modificats i amb una gran quantitat d'additius naturals i sintètics.  A més 

a més,  hi ha productes que els nostres avis no havien vist mai perquè venen de llocs exòtics 

o aliments que es poden trobar tot l'any als supermercats. 

Cal que siguem conscients del que mengem per a poder decidir lliurement. I Això només ho 

podem fer informant-nos. Promourem la formació alimentària en col·laboració amb els 

agents locals, organitzant xerrades i debats tant a les escoles com per al públic en general.  

Millorarem els regadius tradicionals, els camins rurals i recuperarem les antigues 
sendes 

Millorarem el manteniment dels camins rurals i promourem la conservació i recuperació de 

les  sendes i camins tradicionals.  

Aquesta millora de sendes i camins no pot suposar un increment del trànsit a motor per 

l'horta, sinó més be al contrari, un augment del trànsit a peu i amb mitjans de transport 

ecològics. 

La millora del regadiu tradicional és una actuació necessària i inajornable que permeta 

l’estalvi d’aigua i la prevenció de la sequera, garantint els sistemes tradicionals de regadiu de 

l’horta, que també impliquen una sèrie d’ecosistemes únics. 

Normativa d'usos permesos de l'horta 

Des de l'Ajuntament hem d'incentivar la modernització de les explotacions agràries i el 

desenvolupament rural, garantint el seu futur amb la incorporació de llauradors i llauradores 

joves en condicions d'igualtat. Això no serà possible si no acabem el procés que ja hem 

començat i adaptem la normativa d’usos permesos de l’horta per a facilitar, per exemple, la 

instal·lació d’infraestructures de reg.  

Foment de la guarderia rural mancomunada 

Tot i que la reforma de la llei de bases de règim local aprovada pel govern del PP, ha llevat 

les competències a la policia local i l'ha donada a les forces i cossos de seguretat de l'estat en 

matèria de guàrdia rural, promourem el desenvolupament de servei de Guarderia rural de 

forma mancomunada, per tal d'abaratir costos i incrementar horaris i presència.  
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Destinació de l'IBI rústic a polítiques agràries 

Almenys, la recaptació de l'impost que grava els immobles situats en zona rústica hauria de 

destinar-se al desenvolupament de polítiques agràries en el medi rústic i no en l'urbà. 

A més a més treballarem conjuntament amb altres administracions per a reformar el marc 

de desenvolupament d’aquest tipus d’Ibi, per a que en casos de crisi sistèmica del camp 

puga bonificar-se o declarar la seua exempció. 

Fomentarem el consum de productes de km0 o de proximitat 

A banda del mercat de venda directa cal encetar un procés participatiu multidisciplinar entre 

diversos agents de Godella (llauradors, comerciants, consumidors,...) per tal de 

desenvolupar polítiques polítiques de Kilòmetre zero al consum i a l’activitat comercial 

lligada a l’agricultura, possibilitant als agricultors i agricultores arribar al consumidor de la 

forma més directa possible, a través del comerç de proximitat, o establint xarxes amb el 

sector de la restauració i oci. 

Promoció del Museu Agrari municipal 

Promocionarem del Museu Agrari municipal, ubicat en la Torreta de Misildo i en l’antic 

escorxador, per a fer visites escolars i obertes al públic en general, en col·laboració amb el 

Consell Agrari. 
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CULTURA I COMUNICACIÓ  

Hi ha pobles que són rics per ser un destí turístic, hi ha d’altres que la seua indústria els ha 

convertit en capdavanters...i hi ha d’altres, com Godella, que som rics culturalment.  

Tenim  músics extraordinaris que dirigeixen orquestres dins i fora de les nostres fronteres, 

tenim artistes plàstics que han exposat en les millors galeries, tenim cantants que porten 

treballant per la música tradicional tota la seua vida, tenim directors de teatre, tenim 

actors...i totes aquestes grans persones han fet que Godella siga rica culturalment. Aquest 

dur treball no el podem oblidar i hem de recolzar-lo absolutament, perquè aquesta riquesa 

cultural fa de Godella un poble més lliure i més conscient. 

La quantitat i la qualitat de les inquietuds culturals de Godella fan necessari repensar la 

gestió cultural de l’Ajuntament com un tema transversal, que estiga present en totes les 

àrees de gestió de l’Ajuntament, com un signe identitari del poble. Les polítiques de 

benestar, educació, esport, urbanisme, joventut,... han de tindre una vessant cultural clara i 

planificada. 

Programar professionalment i atenent a la diversitat 

És necessari comptar amb una programació i planificació de totes aquelles activitats 

culturals que es desenvolupen al nostre municipi, intentant que els actes no se solapen en 

l’agenda local, per tal de garantir que les activitats que es programen tinguen un gran 

nombre d’assistents.  

Cal professionalitzar la gestió cultural de l’Ajuntament perquè hi ha coses que depenen del 

programa del partit polític en el govern però la majoria depenen, en major grau, d’una 

planificació i gestió estable i professionalitzada. 

Cal una programació més diversa, que tinga en compte i atenga les diferents sensibilitats del 

veïnat: teatre, música, dansa, pintura, cinema. 

Xarxa de teatre i Cinema 

Cal reclamar la posada en marxa del circuit de teatre valencià al Teatre Capitolio i afegir-nos 

d’una manera assequible per a les arques municipals. 

Igualment cal estudiar la possibilitat de programar cinema, especialment en la nostra 

llengua, d’una manera assumible per l’Ajuntament. 
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Comunicació pròxima i eficient. Promoció de Ràdio Godella. 

La comunicació que es realitza des d’aquesta àrea és fonamental per tal que els nostres 

veïns coneguen quines són les activitats que hi ha programades. La comunicació mitjançant 

les xarxes socials i la pàgina web de l’ajuntament són una ferramenta útil però no suficient. 

Cal dissenyar un model comunicatiu que la gent puga obtindre de forma senzilla i fàcil, que 

no supose l’elevada despesa de cartells que es publiquen hui en dia.  

Contem al nostre municipi amb Radio Godella, una canal perfecte de comunicació per tal 

que els nostres veïns pogueren assabentar-se de la programació d’activitats. La nostra Radio 

necessita d’un recolzament municipal, mitjançant tallers i activitats, per tal que els 

programes que allí s’elaboren tinguen ressó, per tal que els joves coneguen com es fa radio. 

Volem continuar amb una radio de Godella amb música, programes d’actualitat, debats 

politics i en valencià.  

Consell assessor de Cultura, consell assessor del BIM 

Al llarg de la legislatura hem estat reclamant la creació del Consell Assessor de Cultura 

(recordem que al desaparèixer l’OAM, en desaparegué el consell Assessor), però des de la 

regidoria no s’han iniciat els tràmits per fer-ho. 

Pensem que és completament necessari la creació del consell de Cultura, perquè com 

demostra l’experiència en les regidories que hem gestionat, un consell assessor format per 

entitats de l’àrea i representants dels partits, és una eina necessària per tal de consensuar i 

informar  de les decisions que s’han de prendre, a banda de rebre iniciatives i contestar a les 

preguntes i inquietuds que s’expressen. 

Volem destacar en aquest punt que ens sentim molts contents de la posada en  marxa 

durant aquesta legislatura del consell assessor del BIM, ja que d’aquesta manera la 

comunicació que els nostres veïns han rebut a les seues cases han estat consensuades per 

tots els partits politics, evitant donar informacions sesgades. 

Pla d’ocupació d’espais culturals municipals 

El nostre municipi compta amb diversos espais destinats a les activitats culturals i, 

malauradament, no tots tenen la mateixa ocupació. Hem de gaudir de tots els espais públics 

que hi ha a Godella. Cal establir un pla d’ocupació d’espais que permeta el seu ús i la seua 

explotació de forma eficient. Tindre espais tancats i ajornar activitats no dóna cap benefici al 

veïnat. 
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Programació específica en valencià 

Volem una programació en valencià. Hem de fer un esforç per promocionar i dignificar l’ús 

de la nostra llengua i cultura. Hem de recolzar i apostar per les iniciatives en la nostra 

llengua, i per ampliar el seu ús en els sectors culturals més difícils d’accedir.  

Aposta per la producció cultural pròpia 

Godella compta amb una quantitat d’associacions grandíssima, una xarxa de persones amb 

inquietuds culturals desaprofitades ja que des de la regidoria de Cultura no se’ls han 

demanat propostes culturals a desenvolupar. Moltes de les activitats que s’haurien de 

programar al nostre poble podrien sorgir de les associacions, dinamitzant el seu programa 

d’activitats i ajudant a què seguiren en el seu treball.  

A més a més, Godella te una gran quantitat de professionals de la música, la pintura, el 

teatre. Volem que el nostre veïnat tinga el recolzament de l’entitat municipal i que no hagen 

d’anar-se’n fora per tal de ser reconeguts. 

Cal potenciar, per tant, les activitats culturals multidisciplinars. Cal, adquirir un compromís 

en la potenciació de l’associacionisme, no només amb recolzaments puntuals amb 

subvencions sinó facilitant-los les eines necessàries per a aconseguir una autonomia 

financera i organitzativa real. 

Biblioteca viva 

Per tots es conegut que les biblioteques són els contenidors en els que la cultura queda 

emmagatzemada, així doncs, volem que la nostra Biblioteca Municipal reviscole, oferint 

activitats d’animació a la lectura als mes menuts, adequant els seus espais per a que els 

nostres joves puguen realitzar treballs en grups, per a que els nostres menuts experimenten 

amb els llibres  ( bebeteca),  apropant els llibres a les cases d’aquells que no poden anar a la 

biblioteca.  

Protecció del patrimoni 

En col·laboració amb el Taller d’Història Local de Godella i coordinats amb l’àrea 

d’urbanisme, hem de posar en pràctica polítiques de protecció del nostre patrimoni històric, 

arquitectònic, etnològic i etnogràfic i, paral·lelament, fomentar-ne la difusió. 
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EDUCACIÓ 

Tot i que la reforma de l’Administració Local del PP ha intentat llevar totes les competències 

respecte a educació als municipis, el fet que a Godella hi haja un gran nombre de places 

escolars, fins i tot, més que xiquets residents, i el fet que el nivell de fracàs escolar continue 

augmentant fa que l'ajuntament haja d’implicar-se en tots els temes relacionats amb 

l'educació en Godella.  

A més a més no podem oblidar l’Escola per a Adults i el Conservatori professional de música, 

que són els grans exponents del sector educatiu de l’Ajuntament. 

Recolzament a l’Escola Pública, coordinació amb els serveis municipals 

Els col·legis públics de Godella continuen obtenint grans resultats acadèmics gràcies a la 

professionalitat de l'equip que tenen ja que les instal·lacions en les quals estan treballant 

deixen molt que desitjar. Cal continuar reivindicant que la Generalitat adeqüe el Barranquet 

a la normativa, ja que va ser construït quan encara s’impartia l’antiga EGB i no s’ha 

remodelat per a adaptar-lo a les necessitats del nou sistema d’Educació infantil i primària, a 

més d’haver incrementat el nombre d’unitats i, per tant, de xiquetes. 

Per un altre costat, l’Ajuntament ha de continuar contribuint al manteniment dels col·legis 

afrontant els problemes i donant solucions eficaces i immediates, com hem fet durant esta 

legislatura, i no abandonar-los a la seua sort. 

Hem de fer un seguiment, junt a la direcció dels Col·legis i els IES, del rendiment acadèmic i 

col·laborar en la integració de la gent que en tinga problemes. La coordinació amb els serveis 

socials, serveis sanitaris i la policia es fonamental en un poble amb una població escolar tan 

elevada, i cal posar els mitjans necessaris per tal que esta col·laboració siga real i eficaç. 

Batxillerat a l’IES Comarcal 

Tot i que l’IES Comarcal oferta l’Educació Secundària Obligatòria, quan els alumnes entren al 

Batxillerat han de desplaçar-se a l’IES Vicent Andrés Estellés i a l’IES Federica Montseny, de 

Burjassot, si volen continuar estudiant a un centre públic. Cal aconseguir que s’impartisca el 

Batxillerat en l’IES Comarcal ja que diversos estudis demostren la seua viabilitat. No obstant, 

no podem oblidar els problemes que se’ns plantegen amb esta situació i cal donar-los una 

solució. Com que els xiquets es desplacen a l’altre costat de Burjassot per tal de poder cursar 

el Batxillerat cal facilitar-ne l’accés i mobilitat des de Godella. S’han de plantejar diverses 

solucions com la possibilitat de crear un transport en autobús i crear una xarxa de carril bici 
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que unisca Godella amb els diferents Instituts (Comarcal, V.A.Estellés, Federica Montseny, i, 

fins i tot, els concertats). És imprescindible en este punt el diàleg i consens entre els 

diferents ajuntaments afectats.  

Millora i regulació de la mobilitat en hores punta escolars 

El trànsit és un dels problemes de Godella i l’afluència d’escolars contribueix en hores punta 

al col·lapse de carrers per l’excés de cotxes i el mal aparcament. Cal regular el trànsit a 

l’eixida i entrada dels i les escolars, però, donada la quantitat d’escoles, és un problema que 

cal afrontar i planificar d’una manera correcta. Cal posar en marxa les previsions del Pla de 

Mobilitat Urbana de Godella. 

Per tal de trobar una solució, no anem a oblidar-se d’aquells que estan majoritàriament 

afectats ( veïns, centres educatius, AMPES dels centres, associació de comerciants i 

l’ajuntament) perquè sols d’aquesta manera podrem cercar la solució que tots desitgem, 

però mentre aquesta gran taula redona es convoca treballarem per la seguretat vial, contant 

amb una major supervisió a les entrades i eixides del centres educatius, fomentant el 

transport públic, sostenible i saludable, reeducant als conductors i vianants per tal de 

respectar les zones d’aparcament i les senyals de trànsit, suggerint espais d’aparcament 

menys congestionats. 

Consell d’educació. 

Estem molt content de la posada en marxa del consell d’educació i volem continuar 

treballant en ell ja que ha estat una manera de treballar colze a colze amb els diferents 

centres educatius de Godella, escoltant quines són les seues inquietuds i necessitats, 

programant activitats que realment la comunitat educativa ha trobat profitoses i fent-los 

costat davant la complexa situació d’educar. 

Conservatori Professional de Música 

Des de novembre de 2010, està en marxa el Conservatori Professional de Música de Grau 

Mitjà ‘Pintor Pinazo’.  

Este centre impartix els ensenyaments contemplats en la LOE corresponents a les 

especialitats de grau professional de piano, violí, viola, violoncel , trompeta, trompa, clarinet, 

saxo i percussió, i durant esta legislatura hem acabat d’implantar els cursos que faltaven i 

hem sigut capaços de consolidar aquesta iniciativa.  
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Cal unificar esforços amb la resta de centres musicals de la comarca per aconseguir una 

major qualitat i especialització. 

Cal estudiar la possibilitat de posar en marxa l’especialitat de cant valencià , que ja s’està 

impartint en alguns conservatoris i que contant amb la tan arrelada tradició al nostre poble, 

de segur que moltes persones consideren aquesta modalitat molt interessant. 

Escola d’Adults 

L’escola d’adults ha complit i haurà de complir una tasca fonamental en la formació de les 

persones adultes, especialment en estos moments. 

Cal establir fórmules contínues d’avaluació i millora de continguts i docents.  

Pel que fa als tallers s’ha d’apostar pel seu manteniment i millora i per una matrícula única 

per a tots els tallers amb mensualitats diferenciades. 

Escoles vertebrades en Godella 

Cal obrir les portes de les nostres escoles, cal coordinar les activitats culturals, esportives, 

etc... amb les escoles. S’han de fer activitats que apropen les Escoles a la realitat social de 

Godella. Cal fer tallers de danses, horts escolars, productes de l'horta de Godella als 

menjadors, obertura de les seues instal·lacions esportives i moltes altres coses que només 

requereixen treball, dedicació i escoltar als especialistes dels centres. Un exemple realitzat ja 

en esta legislatura ha estat la jornada de menjadors escolars saludables en col·laboració amb 

l’AMPA del CEIP Barranquet i l’associació Centre d’estudis rurals i agricultura internacional 

(Cerai). 

 



 
 Godella - 2015

  

godella.compromis.net 39-45 facebook.com/blocgodella 

 

JOVENTUT 

La joventut dels nostres pobles necessita d’una atenció important perquè són el motor del 

nostre futur i la força del nostre present.  

El programa de joventut que presentem ha estat tractat amb cura i deteniment perquè està 

fet pels propis joves i per mares i pares preocupats pels seus fills més menuts. Treballarem 

per garantir un futur digne a tota la joventut de Godella. 

Espai jove AlMatadero 

AlMatadero és un projecte jove, que ha intentat oferir activitats i convertir-se en un punt 

d’encontre per als joves, però que no ha acabat de quallar. El projecte necessita d’un nou 

impuls, noves idees, més treball i, sobretot, la implicació de tots els sectors de joventut, 

tendint a l’autogestió. 

El personal tècnic ha d’estar en contínua formació, validar les seues competències i  

reciclant-se. 

A més a més, no podem viure aïllats de la resta del món, cal que ens adherim a consells de la 

joventut comarcals i a xarxes joves constituïdes de les que els joves de Godella podrien 

participar i beneficiar-se (per exemple joves.net). 

Conciliació d’oci i descans 

Volem deixar constància i som sabedors que les ubicacions d’ AlMatadero i El Molí han 

originat en el veïnat mes immediat molèsties per no respectar el temps de descans, i és per 

aquest motiu pel que les activitats que es programen dins del recinte tindran un horari 

compatible amb la convivència amb el veïnat. 

Millora de les instal·lacions 

Els nostre joves necessiten d’un espai de reunió adient, absolutament condicionat, perquè si 

des de les institucions municipals pensem que tindre quatre parets és suficient, som els 

primers que s’equivoquem. Els joves necessiten d’un espai net, amb prestatgeries, taules, 

cadires, amb més de dos ordinadors. 

Programació de baix cap a dalt 

La programació que es faça ha de prendre com a punt de partida el que els propis joves 

demandem, atendre les nostres inquietuds i, com no, recolzar-nos en les activitats 

innovadores que proposem. 
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Reiniciarem el Consell de la Joventut 

Una bona ferramenta per tal d’obtindre aquesta informació de forma fidedigna seria 

mitjançant el Consell de la Joventut, si funcionara de forma dinàmica. Però el Consell de la 

Joventut, necessita un canvi profund per tal que siga útil, ja que hui en dia és un consell amb 

una participació pràcticament nul·la i amb el qual els joves de Godella no es troben 

identificats. Cal encetar un procés participatiu per a redefinir el Consell i fer-lo útil i dinàmic, 

empoderant la joventut i donant responsabilitat en la gestió. 

Oci nocturn 

Seria molt interessant comptar amb un projecte d’oci nocturn els dissabtes a la nit com a 

alternativa a l’oci tradicional. Totes les persones que vivim a Godella, des de xiquets sabem 

que no hi ha activitats destinades al públic de 12 fins 16 anys en horari nocturn. Cal impulsar 

este projecte d’oci nocturn perquè siguen les diferents entitats municipals, fent-los partícips 

i responsables, els que proposen i es facen càrrec de diferents activitats (senderisme, 

cinema, jocs, xarxes, tallers,....), compatibles amb el veïnat. 

Activitats per als més menuts 

En coordinació amb l’àrea d’educació, cal realitzar una programació d’activitats per a xiquets 

menuts (0-11 anys), que fomente la implicació i coneixement dels pares i els xiquets. 

Presència a les xarxes socials 

Els joves donen molta importància a les xarxes socials, perquè suposen immediatesa i 

efectivitat. El personal tècnic ha de dominar el llenguatge 2.0 i tots els canals que els joves 

empren: facebook, Instagram, Pinterest, tuenti, twiter....perquè necessitem que vinguen a 

les activitats que se programen per tal d’aconseguir que la nostra joventut es desenvolupe i 

cresca de forma òptima. 

Font d’ocupació  laboral. 

Hem de continuar afavorint la gestió directa de les diferents escoles que es duen a terme al 

nostre municipi (Escola de Nadal, Pasqua i Estiu) així com facilitar la formació dels joves en 

aquest area organitzant de forma anual el cursos de MTL, AJ1 o Formador d’animadors. 

Accés a la vivenda 

Especial referència volem fer a l’accés dels joves de Godella a una primera vivenda al poble. 

El problema de la vivenda és un problema que no és nou, des de sempre els joves han tingut 

problemes per a accedir, i no només a Godella, sinó arreu. No obstant això, el nostre poble 
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presenta alguns problemes afegits com són l’urbanisme horitzontal predominant i l’elevat 

preu del m2. Cal fomentar la promoció pública de vivendes de protecció oficial en règim 

preferentment de lloguer i/o de lloguer amb opció de compra. Cal estudiar la possibilitat 

d’ajudar econòmicament als joves que es lloguen pisos a Godella.  
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ESPORTS 

L'esport està cada vegada més lligat a Godella en tot el seu abast. Tenim el millor bàsquet de 

la comarca, una excel·lent escola de futbol, un gran club d'atletisme i runners apassionats, 

tenim natació sincronitzada, natació, i un waterpolo de divisió d'honor. També comptem 

amb club de ciclisme, el Club Karate Kenyo (club format per monitors de l'Escola Municipal 

de Godella al qual pertanyen molts dels seus alumnes), escola de tennis i pàdel i, com no, 

mantenim la flama de la pilota valenciana, el nostre esport tradicional, i el més antic dels 

que es juga en equip. 

A més a més, tenim distintes activitats com són ioga, tai-txi, pilates, gimnàstica de 

manteniment, Batuka, aeròbic, defensa personal, karate, gimnàstica rítmica. 

Recolzarem a les entitats esportives 

Aquest lligam de Godella amb l'esport és fruit del treball de molta gent, de manera 

individual i en equip, que formen part de les juntes directives dels clubs esportius que 

formen la nostra xarxa esportiva. Continuarem recolzant la seua tasca i ajudant-los en les 

necessitats que tinguen. 

Escoles esportives municipals: gestió pública de qualitat 

Les escoles esportives de Godella són un exemple de quantitat i de qualitat esportiva. Des de 

l'Ajuntament i, concretament Compromís des de la regidoria d'esports, sempre hem 

treballat i treballarem per millorar, dins de les possibilitats, les instal·lacions, materials i cost 

de les escoles, recolzant les iniciatives dels responsables i afavorint-ne d'altres. Hem 

treballat per fer créixer el sentiment de col·lectivitat amb les presentacions de totes les 

escoles esportives de Godella, i per fer visibles les unes a les altres. Continuarem treballant 

per gestionar les escoles esportives municipals amb monitors esportius contractats 

directament des de l'Ajuntament. 

Responsabilitat i comunicació propera – http://esportsgodella.wordpress.com 

Promocionarem la web dels esports a Godella per a que continue sent el mitjà d'informació 

de les activitats i competicions esportives que es fan al poble. Aquesta web és un aparador 

de tot l'esport que tenim i que fem però també és una mostra de responsabilitat dels clubs i 

entitats en tant que beneficiaris de subvencions públiques. 
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L'esport com a promotor de salut pública 

L'esport no només ha de ser concebut com una pràctica competitiva. L'esport és una part 

important del nostre desenvolupament com a persones, tant a nivell psicomotriu com 

psicològic i social,és, a més a més, un hàbit molt saludable que ajuda el nostre cos i la nostra 

ment i que ha d'estar present a totes les franges d'edat de la població. Hem de fer polítiques 

municipals de promoció en l'àmbit de salut i benestar, estudiant les activitats més adients a 

cada franja d'edat i programar-les i fomentar-les. Reservarem un espai a la web d'esports 

per a continguts relacionats amb la pràctica de l'esport i la salut, on puguen haver continguts 

com itineraris saludables i adaptats (a peu, bicicleta, carro de xiquet, cadira de rodes,...). 

Manteniment de les instal·lacions esportives 

Una de les prioritats de l'àrea d'esports ha estat el manteniment de les instal·lacions 

esportives i així hauria de continuar siguent. Hem de mantindre i millorar les instal·lacions 

que tenim per a traure-lis el màxim rendiment possible abans de construir-ne de noves. Hem 

de conscienciar a la gent que les instal·lacions són de tots i que entre tots hem de cuidar-les. 

Coordinació d'activitats i instal·lacions esportives amb els centres educatius 

Cal, en col·laboració amb els centres educatius i les AMPES, planificar i programar activitats 

esportives extraescolars (pilota valenciana, bàsquet, etcètera.)  

A més a més, cal coordinar l'ús de les instal·lacions esportives dels centres públics i establir 

les condicions per a compartir l'ús en cas de necessitat. 

Estudi continu de necessitats 

Les activitats esportives que ofereix l'Ajuntament cobrixen moltes demandes dels veïns però 

estes necessitats van canviant amb el temps. Cal fer estudis de necessitats periòdicament 

per tal d'adaptar l'oferta d'activitats esportives, tot i mantenint criteris de recolzament a 

esports minoritaris i minoritzats (seccions femenines, pilota valenciana,...) 

Avaluació del servei 

S'ha d'establir un mecanisme periòdic d'avaluació dels serveis de l'àrea d'esports, que 

establisca uns indicadors i unes enquestes de satisfacció i que permeta detectar deficiències 

i programar millores. 
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Mancomunar serveis 

Hem d'avançar en la gestió compartida i complementària dels esports amb els nostres 

pobles veïns. Després d'alguna experiència com la San Silvestre Godella-Rocafort, hem 

d'avançar en este aspecte. Cal estudiar la creació d'escoles de les tres poblacions per a 

esports minoritaris i continuar col·laborant en l'organització d'esdeveniments esportius. 

Esdeveniments esportius 

Continuarem programant, sense o a un baix cost, esdeveniments esportius que servisquen 

per a fomentar la pràctica de l'esport a Godella, tant del més alt nivell com a nivell de 

competició escolar. Uns exemples han estat el partit de pretemporada del València Bàsquet - 

Nihzny Novgorod que vam poder gaudir setembre passat i el torneig de Bàsquet L'Horta de 

Pasqua on hem acollit gairebé mil jugadors des d'alevins a sènior, tant en masculí com 

femení. 

Continuarem col·laborant amb la volta a peu i la volta al terme. 

Gimnàs per a rehabilitació 

Estudiarem la viabilitat de conveniar amb la Conselleria de Sanitat la utilització del gimnàs 

per facilitar els pacients que han d'anar a rehabilitació un horari adequat i un equipament 

adequat..  
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FESTES 

Les festes estan conformades per un ampli ventall d’activitats que duen a terme confraries, 

comparses, clavaries, penyes, falles, associacions i l’Ajuntament al llarg de tot l’any.  

Recolzament de l’Ajuntament 

Estes activitats, que es fan al llarg de l’any i, especialment, a l’estiu, són el resultat final d'un 

treball intens de preparació i coordinació de molta gent implicada en la vertebració de 

Godella com a poble, i des del consistori hem de recolzar-les, garantint els drets de tota la 

ciutadania. 

Festes multigeneracionals 

Les festes s’han d’adreçar a totes les franges d’edat, tant als menuts com a la gent major, i 

l’Ajuntament ha de complementar l’oferta que oferisquen les entitats festeres.  

Reorganització de les festes 

Des de Compromís, iniciarem un procés de reflexió al voltant de les festes, orientat a dos 

objectius fonamentals: millora de les activitats festives, dins del que són les nostres 

tradicions i increment de la participació ciutadana.  

Participació de la ciutadania 

Impulsarem la participació de la ciutadania particularment i de forma associada en les festes. 

Cal fomentar que d’una manera lúdica i festiva totes les persones i associacions compartim 

les activitats i convertim Godella en el centre d’atenció, no només durant l’estiu sinó també 

durant la resta de l'any. 

 


