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Els pressupostos municipals del 2017 són fruit del con-
sens. Durant mesos tots els membres del govern van 
aportar propostes per a la seua elaboració. Fruit del 
treball col·lectiu, s’havia arribat a un acord que arre-
plegava les demandes dels grups que conformen el 
govern municipal i que complia el requisit legal d’es-
tabilitat pressupostària. Un pressupost també que 
complia les exigències que s’havíem marcat: no aug-
mentar els impostos, no acomiadar personal, mantin-
dre les subvencions i els serveis que ara es presten, 
apostar per polítiques socials i disposar d’un capítol de 
inversions, ajustat a les necessitats més immediates.

Amb els vots de Compromís, Partit Socialista,  CeT-Po-
demos i Esquerra Unida, el pressupost va ser apro-
vat en comissió de Governació i posteriorment pre-
sentat públicament a la població amb el recolzament 
dels mateixos grups. La sorpresa negativa, va sor-
gir quan 24 hores abans del plenari, el grup CeT va 
canviar d’opinió i va comunicar el seu vot en contra.

L’excusa era la sentència que obliga l’ajuntament a pagar 
l’expropiació d’una parcel·la per a zona verda en la partida 

del Bovalar (darrere de l’EPLA), fruit d’un procés judicial 
que ve de lluny. La comunicació de la sentència, quan en-
cara no era ni ferma, no pot paralitzar la gestió de l’ajun-
tament. Davant esta situació el grup de govern està fent el 
que toca, sentar-se amb els propietaris per a negociar les 
condicions de la seua execució i buscar la forma de fi nançar 
esta expropiació. A l’igual que en el procés de negociació de 
les monges, ara cal serenitat i valentia per afrontar el pro-
blema. CeT ha entrat en pànic i ha preferit baixar-se’n del 
tren en marxa, un tren que encara tenia un llarg recorregut. 

Rebutjar el pressupost i votar junt al PP i C’S es blo-
quejar l’acció del govern municipal, perquè sense pres-
supost no tenim capacitat de dur endavant la políti-
ca que volem. Al votar en contra, les regidores de CeT 
s’han autoexclòs del govern. Per acord unànime de la 
resta dels grups de govern (Compromís, PSOE i Esque-
rra Unida) se’ls ha retirat les delegacions que tenien. 
Els representants d’este grup ni tan sols es presenta-
ren a la reunió convocada a l’efecte, pels grups signants 
del pacte, per intentar salvar la situació. A partir d’es-
te moment es situen per voluntat pròpia en l’oposició

EL GRUP MUNICIPAL DE CANVIEM ENTRE TOTS VOTA EN CONTRA DELS 
PRESSUPOSTOS I S’AUTOEXCLOU DEL GOVERN MUNICIPAL

EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2017 FINALMENT APROVAT

El pressupost municipal de Godella per al 2017, que fi nal-
ment ha estat aprovat amb els vots a favor de Compromís, 
PSOE i EU i, és un pressupost equilibrat, amb un volum to-
tal de 10.386.008,19€ , que compleix la normativa fi scal i 
pressupostària de les entitats locals, marcada pel govern 
de l’estat.
Els ingressos procedeixen principalment de la contribució 
urbana i rústica (vora 4.500.000€) d’impostos (1.500.000€ 
de plusvàlues, vehicles, obres i activitats econòmiques) 
i de taxes (1.700.000€ de matricules, canons, entrades, 
interessos, multes...). Per la seua part altres institu-
cions com l’Estat, la Generalitat o la Diputació n’aporten 
2.690.000€ més.
Les despeses venen condicionades per les necessitats de 
funcionament de l’administració. Les partides majors són 
les de personal i la de manteniment, reparacions i factu-
res diverses, així com les activitats socioculturals. Es de 
destacar que s’ha rebaixat el consum elèctric, gràcies al 
canvi a enllumenat de baix consum, la qual cosa ens per-
met millorar l’enllumenat d’altres zones del poble amb 
defi ciències.
Per una altra part les subvencions a  entitats culturals, 

esportives, educatives, festeres o socials, puja a 133.450€ 
i el pagament dels crèdits bancaris: 480.000€ . 
Les partides d’ajudes socials, el pla d’ocupació de per-
sones aturades i el pla de prevenció contra la violèn-
cia de genere, es mantenen amb els criteris marcats 
des del Departament de Serveis Socials i adequats 
a la despesa real realitzada en l’exercici anterior.
Les inversions, un total de 850.000€, aniran destinades a 
diverses obres d’asfaltat de carrers, senyalització, parcs i 
jardins, l’obertura del Parc de la Devesa, treballs de pre-
venció d’inundacions i pressupostos participatius. A més 
comptarem amb les aportacions del Fons de Cooperació 
municipal (Generalitat ) i del Pla d’obres i Serveis (Dipu-
tació), que no fi guren encara com ingressos en el pressu-
post i que ajudaran a fi nançar estes inversions.

S’ha atès la petició dels grups de l’oposició per assignar 
més pressupost a la promoció del comerç local i l’agricul-
tura. No s’ha atès la petició del Partit Popular de retallar 
el pressupost de cultura i festes, que haguera suposat re-
duir al mínim la programació musical, artística, teatral i 
lúdica d’este poble. 

Grup Municipal Compromís Godella
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EXPROPIACIONS

Dins el capítol d’inversions del pressupost, 
està previst el pagament anual de l’expro-
piació del Parc de la Devesa per sentència 
judicial (enguany 457.142€ + interessos). No 
obstant s’està negociant amb la Congrega-
ció, una millora en les condicions de paga-
ment del deute pendent.  
L’altra expropiació que es pagarà enguany, 
de mutu acord amb els propietaris, per a la 

compra del solar del carrer Constitució, un 
espai destinat a zona verda segons el PGOU 
de 1990.
Finalment s’han iniciat les negociacions amb 
«Edifi caciones Ferrando», propietaris de 
la parcel·la del Bovalar, objecte de l’última 
sentència d’expropiacions, per tal d’arribar 
a un acord de pagament de la forma menys 
perjudicial per als interessos del municipi.

Solar El Tercio Solar Bovalar 
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INUNDACIONS

LA SOLUCIÓ AL PROBLEMA DE LES INUNDACIONS EN GODELLA, MÉS PROP

Durant anys, tots els grups polítics municipals, ve-
níem demanant a la Conselleria de Territori, en mans 
del Partit Popular, la realització de les obres de con-
nexió del barranc dels Frares amb el Palmaret i el Ca-
rraixet, un projecte vital per a donar eixida a les aigües 
pluvials de Godella.
Els alcaldes de Burjassot, Godella i Rocafort presen-
taren al·legacions al projecte de pressupostos de 2014 
i es reuniren amb els responsables de la conselleria 
en 2015, però el governs del Partit Popular ignoraren 
estes demandes.  
Ha estat el govern progressista de PSOE-Compromís 
en la Generalitat Valenciana, el primer en atendre 
la reivindicació i incloure en els pressupostos per al 
2017, una partida econòmica per a l’expropiació dels 
terrenys i per a la realització de les obres de canalit-
zació, al llarg dels tres pròxims anys. 
En total són més de 14 milions d’euros, destinats a la 
connexió del Barranc dels Frares amb el Palmaret Alt i 
que afecta els termes de Burjassot, Godella i Rocafort.

Per la seua part l’ajuntament de Godella, entre els anys 
2006 i 2016, ha destinat 417.980€ per a la realització 
d’obres de millora del drenatge en algunes zones con-
fl ictives del municipi. Així per exemple, es va ampliar i 
millorar l’evacuació d’aigües en la baixada de la Quar-
tella, que s’acumulava en Ramon i Cajal, a la porta del 
poliesportiu o es va modifi car el pendent del carrer de 
l’Escorxador, per evitar la inundació del carrer Major. 
L’Ajuntament de Godella ha col·laborat i ha posat tota 
esta informació a disposició, tant del Sindic de Greu-
ges de la CV, com del «Defensor del Pueblo», a reque-
riment dels mateixos. L’ajuntament també preveu 
realitzar les obres que li pertoquen, dins el seu àmbit 
competencial per solucionar este problema, coordi-
nant la seua actuació amb els ajuntaments de Burjas-
sot i Rocafort, per buscar, si cal, fi nançament europeu 
per a l’execució dels projectes. 
Confi em en que fi nalment es puguen superar tots els 
entrebancs i es puga dur endavant el projecte.           

EL NOSTRE DIPUTAT JOAN BALDOVÍ 
EN RADIO GODELLA

CREIX EL COL.LECTIU DE COMPROMÍS PER GODELLA         

Fruit del bon treball dels nostres representants en ajuntaments, dipu-
tacions i la Generalitat, s’ha registrat un increment de les afi liacions al 
nostre col·lectiu. Persones joves i compromeses amb el projecte, que 
amplien la nostra base social i aporten noves propostes cara el futur. 
Pròximament inaugurarem nova seu al carrer Lauri Volpi (Burjassot), 
compartida amb els nostres companys i veïns de Burjassot, des d’on 
vos podrem atendre personalment.

Barranc dels Frares
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SERVEIS SOCIALS

PER A COMPROMÍS ELS SERVEIS SOCIALS SÓN SERVEIS ESSENCIALS

Amb la llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat 
de l’administració local, el govern de Rajoy, va buidar de 
competències els ajuntaments, atribuint a les Comuni-
tats autònomes les competències de salut, educació i 
serveis socials, però sense dotar-les de recursos mate-
rials i humans per a fer-ho possible. Davant esta situa-
ció la Generalitat Valenciana va decretar amb caràcter 
provisional (Decret 4/2015), que els ajuntaments valen-
cians mantindrien per delegació estes competències, 
mentrestant l’estat no regule esta situació, ni transfe-
risca els recursos econòmics corresponents. Es tracta 
d’evitar que cap col·legi es quede sense manteniment 
i que cap persona amb carències econòmiques quede 
desatesa.

Per eixe motiu el nou Grup de Govern de Godella, va por-
tar al plenari del passat 26 de gener una proposta per 
declarar Serveis Socials com a «servei essencial» per al 
municipi, ja que actualment és una funció delegada i de 
no fer-ho, podem tindre problemes a l’hora d’accedir a 
les noves subvencions que des de la Conselleria de Be-
nestar s’estan habilitant 
per als ajuntaments.

L’any 2016 Godella va re-
bre 73.000€ com a sub-
venció de la Generalitat 
per fi nançar el personal i 
els programes de Serveis 
socials. Enguany 2017 es-
tan previstos 219.000€, 
amb els quals es podria 
ampliar la plantilla i l’ac-
tual dedicació parcial 
d’alguns treballadors. Açò 
milloraria l’atenció al per-
sonal benefi ciari dels pro-
grames socials, agilitzaria 
els tràmits administra-
tius, es podria augmentar 
la partida d’emergència 
social i en defi nitiva re-
percutirà en un millor ser-
vei a la població i sense cap cost afegit per al municipi.

La proposta va estar rebutjada amb els vots en contra 
del PP, Ciudadanos i les dos regidores de Canviem entre 
Tots.

Que el PP estiga en contra, ho entenem perquè durant 
20 anys en el govern de la Generalitat, mai varen voler 
fer-se càrrec dels Serveis Socials, és més, els retallaren 
i desmantellaren a poc a poc, deixant a persones amb 
diversitat funcional, dependents, aturats, dones mal-
tractades, immigrants, etc. amb subsidis i ajudes so-
cials mínimes. El PP menteix, perquè ampliar la plantilla 
i accedir a esta subvenció no condiciona en absolut, el 
que puga esdevindre en el futur. Si fi nalment la Genera-
litat es fa càrrec de les competències d’educació, salut i 
benestar Social, el pressupost i el personal actualment 
existent (conserges, professorat de l’EPA, psicòlegs o 
treballadors socials) passarien a integrar-se en l’admi-
nistració autonòmica.

Que Ciudadanos estiga en contra, també ho entenem 
perquè mantenen la mateixa política que el PP i actuen 
a toque de «silbato», quan des de València els han or-
denat votar NO, obligats pels seus pactes amb ells, tot 
i que en altres pobles s’han abstès o han votat a favor. 

Però no comprenem, el 
vot en contra de les dos 
regidores de CeT, quan 
uns dies abans l’havien 
votat favorablement en 
comissió. Podemos a 
València recolza el go-
vern PSOE-Compromís 
en la Generalitat, el seu 
pressupost i les seues 
actuacions i ha avalat 
esta proposta. En ajun-
taments com Rocafort, 
Guanyem-Podemos l’ha 
presentada i l’ha votada 
favorablement. Dotar dels 
recursos necessaris l’àrea 
de Serveis Socials i donar 
prioritat a l’atenció de les 
persones desfavorides o 
amb problemàtica social, 
és un dels nostres com-

promisos electorals. Pel benestar de tots i totes, con-
fi em en que refl exionen i rectifi quen a temps.


