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Cultura

Festes

Festes

Comunicació

Cartel leria mensual amb la programació d'activitats i agenda setmanal en àudio per Ràdio
Godella

Instalació de tòtems electrònics per publicitar les activitats de les diverses regidories

Mantenim les relacions amb Bail ly i Noisy Le Roi i iniciem contactes
amb Encamp (Andorra) i amb Lanuvio (I tàl ia)

Agermanament

Transparència

Comencem el procés de constitució del Consell Assessor de
Cultura com a òrgan de participació ciutadana

Mil lorem la comunicació amb els veïns amb l’edició d’una agenda
cultural de periodicitat bimensual

Coordinem les activitats amb les associacions culturals, mitjançant
reunions periòdiques, per preveure els recursos humans i
materials necessaris per desenvolupar-les i evitar duplicitat en les
programacions

Consolidem les activitats que funcionen i ampliem la programació,
recuperant el cinema al Capitol i , el teatre, el circ, la dansa,
activitats per a xiquets, per mantindre una programació cultural de
qualitat tot l ’any

Obrim la junta local de Festes a nous col· lectius i fer-la partícip de la contractació
d’activitats i espectacles a càrrec del pressupost municipal

Treballem per unes festes més innovadores i creatives, sense augmentar el
pressupost ni les subvencions

Recuperem elements tradicionals de la festa, com les “mascletaes” al carrer
Major, així com els sopars i els bal ls populars al 9 d’Octubre

Policia
Incrementem la presència policial en actes públics i en les zones i
horaris més confl ictius
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Creem noves borses de treball per a
personal tècnic i monitors

Completem el processos selectius pendents
de personal funcionari i laboral

Apostem per la negociació sindical

Modernització de l 'àrea amb l'adquisició de
programari per a la gestió directa de la
nòmina del personal empleat públic

Modernització

Mil lorem l'administració amb la definició de
procediments de la seu electrònica, la
preparació d'un sistema de gestió d'incidències
de serveis, l 'agi l ització dels pagaments amb la
firma electrònica de factures

Adhesió tècnica al Portal (web) de la
Transparència de l 'Estat i actual ització dels
indicadors en els diferents procediments

Donem més participació al Consell d’Urbanisme i de medi ambient en la política urbanística
municipal

Col· laborem amb les altres administracions (Govern central, General itat Valenciana i
Diputació de Valencia) per a desenvolupar projectes d’interès comú

Busquem suport dels municipis veïns i d’altres administracions, per a la solució del problema
de les inundacions que periòdicament afecten algunes zones del municipi

Busquem solucions als contenciosos d’expropiació forçosa pendents, amb una redistribució
dels equipaments previstos, per evitar sentències judicials adverses i el pagament
d’indemnitzacions

Ens oposem a macroprojectes de fort impacte mediambiental com el de Puerto Mediterráneo
de Paterna

Urbanisme

Serveis Municipals
Agil itzem la resolució de les queixes dels veïns i visita periòdica dels barris per detectar
deficiències i actuar sobre elles

Potenciem l 'estalvi energètic amb la instal· lació de l luminàries de baix consum.
Mil lorem el contracte de jardineria i recuperem zones verdes, com el bosc de la Devesa

Contractació
Incrementem el control sobre les empreses que presten serveis municipals,
com la contracta de neteja de carrers i retirada de residus sòlids

Introduim criteris socials i no només econòmics en les l icitacions

Personal

Transparència
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www.facebook.com/compromisgodella www.godella.compromis.net

www.youtube.com/blocgodella

EL NOU GOVERN DE LA GENERALITAT COMPLEIX
ELS SEUS COMPROMISOS I TREBALLA PER AL
BENESTAR DELS VALENCIANS I LES VALENCIANES

RECONEIXEMENT A LES VICTIMES DEL
METRO: Un acte de justícia i una reparació
pública per a les víctimes de l’accident del
metro de jul iol del 2006. Les Corts
Valencianes han reobert la comissió
parlamentaria sobre l ’accident de la línia 1
del metro, amb declaracions de tècnics i
polítics per esbrinar possibles
responsabil itats polítiques.

PORTES OBERTES: Obertura del edificis
públics de la General itat als ciutadans que
vulguem visitar les seus de l’administració
valenciana. També l’Ajuntament de
Valencia, presidit per Joan Ribó
(Compromís) ha obert al públic les sales
del museu i el balcó des d’on les
autoritats presideixen els actes de festes.

SUPRIMIT EL COPAGAMENT: El Consell
el iminarà el copagament farmacèutic als
discapacitats i als pensionistes amb rendes
inferior s a 1 000€ mensuals. També està
pagant 28,5 mil ions d’euros en atrassos
d’ajuda a la dependència. Per a eliminar el
tapó actualment existent en les sol· l icituds
d’ajuda per dependència (45.000
reclamacions) seran el Serveis Socials
municipals, els qui faran l ’avaluació. Es
restabliran les prestacions existents en
201 2, quan varen ser retal lades pel PP.

PER UN FINANÇAMENT JUST:
Demanda unànime de les Corts per
canviar un sistema de finançament injust.
Reclamem al govern central no ser
discriminats i que els valencians reben el
finançament necessari, per a mantindre
els serveis públics transferits i de
competència autonòmica com són sanitat,
benestar social i educació. També es
reclama un augment de la inversió
pública de l’estat, per escometre
infraestructures paral itzades durant anys
pel govern central, com són el corredor
mediterrani, el parc central o l ’ampliació
del museu San Pius V de Valencia.

GRATUITAT DELS LLIBRES DE TEXT: Les
famíl ies dels alumnes de Primària i
Secundaria de centres públics i concertats,
rebran este curs, una ajuda màxima de
200€ per a la compra de ll ibres i material
escolar: 1 00€ a la presentació de les
factures a principi de curs i 1 00€ més si
tornen els l l ibres en bon estat en final itzar el
curs.

LA DIPUTACIÓ AL COSTAT DELS
MUNICIPIS: La Diputació sempre ha estat
al servei dels municipis, especialment dels
mes menuts i amb menys recursos, però
sotmesa a criteris discrecionals i
cl ientelars. Ara tots els municipis seran
tractats per igual, independentment del
color del seu govern i s’assigna una
quantitat fixa per habitant, per finançar
projectes d’inversió local. A Godella hem
augmentat considerablement els
ingressos per a inversions procedents de
la diputació.

TERRA D'ACULLIDA: Ajuda humanitària i
suport a l ’acol l ida refugiats de la guerra
del Pròxim Orient. El PV la primera
comunitat en oferir-se a acoll ir-ne
refugiats per raons humanitàries,
habil itant centres d’acoll ida en edificis
públics i un transport marítim directe des
de les zones d’arribada (Grècia i Turquia)

fins Valencia. Mentre el govern de Rajoy l ’ha
rebutjada, el representant d’ACNUR (agencia de
la ONU per als refugiats) ha fel icitat el govern
valencià pel seu oferiment.

201 6 ANY PINAZO: El ple de les Corts
Valencianes ha sol· l icitat formalment i per
unanimitat al Consell de la General itat, la
consideració del 201 6 com a any Pinazo,
donat que eixe any es compleix el centenari
de la mort del pintor de Godella (1 849-1 91 6)

TVV: El ple de les Corts valencianes ha
aprovat una proposició de l lei per derogar
dues l leis aprovades pel PP i recuperar el
servei públic de radio i televisió
valencianes. Posteriorment es redactarà una nova llei que
regularà l ’organització i funcionament de l’ens públic. Amb esta
iniciativa Compromís i els grups polítics del PSPV i de Podemos
compleixen una altra de les seues promeses electorals.

@CompromisGOdLLA




