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Per fi! l’Ajuntament de Godella compta 
amb una pàgina web, que ha costat molt 
d’esforç i de diners a l’erari públic . Ens 
alegrem que estiga en funcionament,  
perquè la societat de l’informació necessita 
d’estes noves eines per a la divulgació i fins 
i tot per servir de plataforma de tramitació 
d’assumptes davant l’administració que 
facen més còmoda la vida als ciutadans.

La llàstima es que siga tan poc útil: 
l’estructura està molt desorganitzada, no hi 
ha un fil conductor que ens ajude a trobar 
el que volem, l’ informació penjada és 
escassa i fins i tot caduca. Jutgeu vosaltres 
mateixos com són algunes de les traduc-
cions fetes en la versió en valencià (“Mi 
ciutat”, etc.. ) o busqueu si sou capaços la 
forma de respondre a l’enquesta sobre Les 
Pedreres.

El BLOC considera que en la web almenys 
hauria de figurar una guia dels serveis mu-
nicipals amb les persones que hi treballen 
i el regidor o regidora de l’àrea, l’adreça, el 
telèfon, els temes de la seua competència, 
així com els impresos per a la tramitació 
d’expedients i un resum de la normativa 
reguladora.

La web hauria de ser el principal canal 
d’informació de l’Ajuntament i no només 
de les activitats municipals,  sinó també de 
la feina que fan les múltiples associacions 
que treballen al nostre poble.

Els BiM s’haurien de poder consultar de 
manera actualitzada, i també podríem tenir 
informació puntual  dels principals òrgans 
de decisió local  (Consells Assessors, Co-
missions, Plenari, etc…)

La vertadera transparència passa per tenir 
una bona informació que ens anime a par-
ticipar i la nostra web no és útil, fins ara, 
per a acostar al ciutadà a l’administració.

Desitgem i esperem que la regidora de 
l’àrea, que ha tardat tres anys en arribar 
a este punt, aprofite millor els recursos 
material i humans (1 periodista, 1 allibe-
rat d’Esquerra unida, fruit del pacte, una 
tècnica informàtica que acaba d’arribar al 
nostre Ajuntament i una empresa externa 
que ha dissenyat la web) de que disposa, 
corregisca estes deficiències i posse al dia 
la nostra web municipal.

PAGINA WEBEL BLOC FRENA L’ INCREMENT DE TAXES 
ESPORTIVES DE l’OAM PROPOSAT PEL PSOE

El Partit Socialista va proposar un 
increment notable de les taxes per a les 
activitats esportives de Godella, regula-
des en l’ordenança  municipal de l’OAM 
(Organisme Municipal per a Esports 
Cultura i Joventut). L’increment proposat 
s’aplicava per igual als residents del muni-
cipi i de fora i suposava una mitja del 20% 
d’increment, encara que algunes activitats 
concretes com fútbol i bàsquet (les més 
nombroses) era del 25% i en la dança del 
ventre arribava fins un 100% d’increment.

Un exemple de com es podia 
millorar la gestió i els ingressos:

La Regidora responsable 
d’Urbanisme (PSOE) ha esta inca-
paç de gestionar l’obra de reforma 
del bar del poliesportiu, pressupos-
tada solament en 50.000€.

El tancament del bar durant més 
d’un any, ha suposat per l’OAM 
deixar d’ingressar  en este període 
més de 20.000€. Esta quantitat és 
superior a les retallades aplicades.

Més retallades en activitats 
esportives

Reduïda l’oferta del Campus multi 
esportiu d’estiu, (Juliol 2010,) els 
alumnes de fora de Godella són 
exclosos

El calendari d’activitats comença 
més tard, per evitar pagar els 
monitors i impedint que els equips 
de futból i de bàsquet puguen pre-
parar amb temps la competició

Pujada de taxes als usuaris

Pujada del preu d’ús de les 
instal·lacions

Reducció subvenció clubs i enti-
tats esportives.

La proposta va ser rebutjada en la Junta de 
Govern de l’OAM i posteriorment en la 
comissió informativa de Cultura i Educa-
ció convocada a l’efecte, amb els vots en 
contra dels regidors del BLOC i del PP. El 
regidor del BLOC Ginés Ruiz, que havia 
estat responsable d’esports, va advertir dels 
nombrosos errors que contenia la propos-
ta d’Alcaldia, que no venia avalada per cap 
estudi de costos i d’ingressos de cadascuna 
de les activitats, ni informada pel tècnic de 
l’àrea, ni pel Consell Assessor d’Esports 
com és preceptiu.

Davant aquest rebuig  Alcaldia va optar 
finalment per modificar la proposta inicial 
i deixar sense efecte la pujada als veïns de 
Godella; d’altra banda també va acceptar, 
en el propi plenari  les esmenes verbals del 
BLOC en el sentit de moderar l’increment 
per als no residents en activitats com pila-
tes i pilota valenciana.  Amb estes modifi-
cacions la proposta va ser aprovada amb 
els vots del PSOE i grup de no adscrits i 
l’abstenció del BLOC i PP.

El BLOC va manifestar la seua voluntat de 
col·laborar amb l’equip de govern aportant 
la seua experiència i el seu vot, per acon-
seguir l’equilibri financer en l’Organisme 
Autònom, però va reiterar la seua discre-
pància amb les formes. Abans de fer una 
pujada generalitzada i indiscriminada com 
la que proposava el PSOE, caldria haver 
fer un estudi acurat i ajustar la oferta i la 
demanda, augmentant la ràtio de partici-
pants i reduint si calia les activitats més 
deficitàries.   

El BLOC  considera que després  
d’invertir vora un milió d’euros i d’haver 
ampliat les instal·lacions esportives, i quan 
les economies domèstiques passen un mal 
moment, no és temps de retallades, sinó 
que cal centrar-se en la millora de la gestió 
i la qualitat de l’oferta esportiva, per als 
dos mil usuaris actuals de les instal·lacions, 
entre les quals es compten un 30% de 
veïns de poblacions limítrofs a Godella 
(Burjassot, Rocafort, Paterna...).
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Les organitzacions que conformem la coalició Compromís hem 
encetat una campanya de replegada de signatures per a tramitar 
una Iniciativa Legislativa Popular que portarem a les Corts 
valencianes per a crear una xarxa pública valenciana d’escoletes 
infantils, com  les que ja tenen altres comunitats autònomes. Hem 
de replegar 50.000 signatures a tot el País però estem convençuts 
que amb l’ajuda de tots vosaltres, açò serà possible. Hem de de-
mostrar que la veu de la ciutadania és important i que la vertadera 
conciliació de la vida familiar i laboral passa per accions com esta.

A Godella ens calen almenys  800 signatures, així que us farem 
arribar els fulls que heu de fer servir i una vegada emplenats  ens 
els feu  arribar a qualsevol  de les persones del col·lectiu i també 
podeu enviar-nos un e-mail i passarem a replegar-les.

Només vos demanem un xicotet esforç que pot significar un 
gran avanç.

ILP - PER L’ESCOLARITZACIÓ 
INFANTIL DE 0 A 3 ANYS 
MITJANÇANT LA CREACIÓ D’UNA 
XARXA VALENCIANA D’ESCOLES 
INFANTILS

GODELLA I EL BLOC ALEGUEN 
PER MILLORAR EL PLA D’ACCIÓ 
TERRITORIAL DE L’HORTA (PATH)

El Pla d’Acció territorial de l’Horta de Valencia es troba en 
fase d’exposició pública i l’ajuntament de Godella ha presentat 
al·legacions al respecte del seu contingut.

En concret contra la “Via Parc Nord” projectada en 2007 com 
una via d’alta capacitat i inclosa en el Pla d’Infraestructures de la 
CV.-Divisió carreteres. La construcció d’esta autovia no contri-
bueix a la protecció de l’Horta com estableix el Pla, sinó que pel 
contrari destrueix un ric sol agrícola, fragmenta l’espai agrari i 
crea un efecte barrera entre el municipi i l’horta.

A més a més hi ha previstes connexions vials per als desplaça-
ments comarcals, que travessarien el centre històric, augmentant 
el volum del trànsit rodat per l’interior del municipi en clara 
contradicció amb la protecció que atorga el PGOU i amb els 
objectius del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Godella. En 
definitiva que l’alternativa que proposa Godella és l’alternativa “0” 
es a dir la no construcció de la Via Parc Nord.

En les al·legacions se proposa també la correcció de varios errors 
de denominació, la inclusió de la Torreta de Misildo com a BIC, 
s‘amplia el catàleg de valors patrimonial de Les Pedreres, una 
nova redacció dels usos dels camins rurals i de la normativa sobre 
construccions i hivernacles en l’horta i la inclusió del “Balcó de 
l’Horta” entre els itineraris paisatgístics d’especial interès.

Estes al·legacions varen ser aprovades ple plenari de l’Ajuntament 
del passat Juliol i aprovades amb el vot favorable dels grups: 
PSOE, BLOC i no adscrits i l’abstenció del PP, sent el primer 
municipi de l’horta que ho feia.

El Consell comarcal de l’Horta Nord del BLOC per la seua 
part, tot i que valora positivament els objectius del PATH, ha 
engegat una campanya per recollir signatures i presentar també 
al·legacions respecte a:  la necessitat d’una moratòria de PAI’S i 
llicencies de construcció en l’horta, la creació d’un ens supramu-
nicipal d’ordenació amb poders efectius, un pla de viabilitat finan-
cera per al PATH,  un pla propi de mobilitat i d’infraestructures 
a l’Horta que limite les carreteres previstes, així com a propostes 
concretes per a la revitalització de l’activitat agrària en l’Horta 
(denominació d’origen, conreus ecològics, escoles agràries,…)
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Davant l’abandonament que les nostres societats musicals i ban-
des de música estan patint per part del govern del Partit Popular, 
manifestat en la retallada de més d’un 50% de la seua aportació 
econòmica, el BLOC ha encetat una campanya anomenada “mú-
sica i fets” que pretén conscienciar a la població de la demagògia 
del PP, el qual per una part tramita la seua declaració com a “Bé 
d’interès cultural” però per una altra les deixa morir per inani-
ció. Esta campanya també pretén que aquells Ajuntaments on el 
BLOC siga present augmenten la dotació destinada a esta partida 
per suplementar la baixada dels seus ingressos. Així el nostre 
regidor Ginés Ruiz ha votat a favor de la signatura del conve-
ni de creació del Conservatori Professional de Música de grau 

mitjà “Pintor Pinazo”, que es farà entre l’Ajuntament de Godella 
representat pel nostre alcalde i pel conseller d’Educació Sr.Font 
de Mora.

El conveni estableix les característiques del Centre: la denomina-
ció, la titularitat, els requisits mínims que deu acomplir, els instru-
ments que impartirà, el numero màxim d’alumnes (185), etc. El 
Conservatori queda sotmès a la inspecció de la Conselleria i en-
trarà en marxa el curs present 2010-2011. Això si les obligacions i 
els compromisos ho són per part del municipi i la Conselleria no 
assumeix cap compromís concret de caràcter econòmic.

BREUS
L’eixida del Bloc del govern municipal comença a donar els seus fruits i aquelles qüestions que reclamava insistentment el nostre 
regidor d’esports i que s’eternitzaven quan depenien de altres àrees en eixir-nos del govern es varen solucionar de seguida. Ens alegrem 
pels usuaris de les instal·lacions esportives que ja tenen aigua calenta als seus vestidors i dos bars (un al pavelló i altre al poliesportiu) 
que feien molta falta.

El projecte de construcció del carrer de pilota està presentat i aprovat. El procediment de contractació i la licitació de les obres ja s’ha 
iniciat i esperem que abans que acabe la legislatura els nostres jugadors puguen fer ús d’ells, en compliment de l’acord de govern que en 
el seu dia varem signar PSOE-Compromís.

El regidor del BLOC de Godella va votar en contra de 
l’aprovació del sobrecost de les obres de l’Ajuntament perquè 
este suposava un 40% més del preu inicial. Malgrat que respon 
a causes tècniques justificades, és evident que el projecte era 
molt deficient (manca de fonaments en l’edifici, excessiu pes en 
la teulada, pilars insuficients, etc.,) i ens sembla una temeritat 
adjudicar-ho directament a l’actual constructora, sense fer nova li-
citació. La llei de contractes fixa el màxim d’estos sobrecostos, en 
un 20% i per tant considerem que acomplir la legalitat es tornar a 
licitar les obres, per vore si aconseguim una rebaixa en el cost de 
les mateixes.

El BLOC té a la venda unes carpetes de serigrafies d’Andreu Alfaro, Artur Heras i Rafael Armengol per un preu de 600€ i que ens 
ajudaran a finançar les nostres campanyes, ja que nosaltres no tenim trames corruptes que ens paguen les nostres activitats com a partit 
com tampoc ningú hauria de tindre per no trair els principis de la democràcia

El BLOC demana als gestors dels diferents serveis municipals on hi ha un preu diferenciat entre els veïns de Godella i els de fora, que 
es consulte d’ofici el cens municipal per evitar que els ciutadans individualment hagen de sol·licitar el certificat d’empadronament i 
que els funcionaris l’hagen d’emetre un a un.  A l’àrea d’esports que gestionava el nostre regidor ja es feia així i continua fent-se, estal-
viant burocràcia administrativa.

http://www.bloc.ws/web/

	Botón 8: 
	Página 1: Off
	Página 3: 

	botón 3: 
	Página 1: Off
	Página 3: 

	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Página 2: Off

	botón 1: 
	Página 2: Off

	Botón 9: 


