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100 DIES DE COMPROMÍS AMB EL GOVERN DE GODELLA
Després de les passades eleccions hem constituït a 

Godella un govern de progrés entre els regidors de 

CompromísCompromísCompromísCompromís, Esquerra Unida i el PSOE. 

L’acord de govern és públic i el podeu trobar a la 

nostra pàgina web i ja estem donant els primers 

passos per a posar-lo en marxa.  

Els principis mai no són fàcils, i ara menys, donada 

l’actual situació econòmica en la que ens trobem 

totes les administracions, també els ajuntaments. 

Això ens obliga a gestionar amb més eficàcia els 

recursos públics dels quals disposem, uns ingressos 

i un recursos que cada vegada són menors front a 

unes necessitats socials cada vegada creixents.  

Les regidories responsabilitat de CompromísCompromísCompromísCompromís són: 

Educació, Personal i Presidència del Consell Agrari 

(Eva Sanchis), Esports i Agermanament (Genís Ruiz). 

No obstant això, ens sentim corresponsables de la 

gestió dels nostres companys. Treballem per tindre 

un grup de govern estable i cohesionat, amb gent 

implicada en el funcionament eficaç i en la bona 

gestió de totes i cadascuna de les àrees.  

La nostra valoració d’estos 100 primers dies és 

positiva perquè hi ha un bon ambient de treball i 

molta il·lusió per traure endavant els projectes pels 

quals la gent ens ha votat. Projectes que han gaudit 

del recolzament d’una majoria dels nostres 

ciutadans i ciutadanes. 

 

ELECCIONS AL PARLAMENT ESPANYOL

 

El dia 20 de novembre se celebren eleccions a les 
Corts Espanyoles. Per primera vegada en la història, 
des de la II República els valencianistes estem en 
situació de tindre veu i vot al parlament espanyol per 
defensar una vertadera política de progrés.  

El BlocBlocBlocBloc hem reafirmat la nostra coalició electoral 
amb Iniciativa, els Verds i Equo reeditant de nou 
Compromís per sumar esforços i trencar el 
bipartidisme que els partits majoritaris pretenen 
imposar.  

Volem donar veu a les persones que fins ara han 
sigut invisibles per als polítics.  

Hem fet un procés obert de tria de candidats, que 
finalment ha elegit a Joan BaldovíJoan BaldovíJoan BaldovíJoan Baldoví (regidor de Sueca 
i ex alcalde d’esta localitat) per a encapçalar la llista 
al Congrés dels Diputats per València i que, entre 
altres, també ha incorporat a la llista a Diego Diego Diego Diego 
GómezGómezGómezGómez, expresident d’Escola Valenciana. 

La nostra candidatura està feta amb gent que 
treballa i treballarà pels valencians i les valencianes. 
Gent que coneix els seus problemes i que buscarà 
les solucions i els recursos per a resoldre’ls.
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genis.ruiz@bloc.ws 

ESPORTS I AGERMANAMENT
Respecte l’àrea d’esports, es troba en marxa amb el començament de la temporada esportiva 2011-2012.  
Destaquem a continuació els objectius per a l’any 2012, 
 

• Estem normalitzant el 
funcionament de les escoles 
esportives municipals amb la 
formació dels grups i la 
contractació de monitors, 
intentant que, malgrat la gran 
demanda i les limitacions del 
pressupost, ningú, ni xiquets ni 
adults, no es queden sense la 
possibilitat de fer aquella 
activitat esportiva que desitgen. 

• Col·laborarem amb les AMPES de 
les escoles per ampliar l’oferta 
esportiva extraescolar i renovar 
l’equipament esportiu dels 
col·legis públics Cervantes i 
Barranquet. 

• Reposarem el material sanitari i 
esportiu per a la temporada 
2011-2012,  

• Repararem les deficiències de les 
instal·lacions. Posarem llums en 
el nou carrer de pilota, renovarem 
els vestidors en el poliesportiu, 
aigua calenta i xarxes protectores 
del camp de futbol,  paviment del 
terra davant del bar poliesportiu, 
manteniment gespa artificial de 

pàdel i tennis, fonts d’aigua 
públiques, pintura instal·lacions, 
etc. 

• Per a la temporada 2012-13 
traurem contractació la piscina, 
tant coberta com d’estiu i la 
direcció de l’escola de futbol. 

•  

• Posarem en marxa el procés de 
participació ciutadana per a 
renovar el Consell Assessor 
d’Esports, com a òrgan de 
col·laboració amb la Regidoria en 
el disseny de la política esportiva. 

• Renovarem els convenis anuals 
de col·laboració amb les entitats i 

clubs esportius de Godella: 
Societat de Colombaires, penya 
ciclista El Cantonet, C.B,l’Horta, 
Godella C.F., Club Waterpolo, 
Club de pilota valenciana 
Godella,  Club d’atletisme a les 
Nou,  

• Firmarem convenis amb la 
Universitat i instituts per a la 
utilització de les instal·lacions 
esportives en horaris de baixa 
afluència, pràctiques 
d’estudiants, etc. 

• Donat que més d’un 30% dels 
usuaris de les nostres 
instal·lacions procedeixen de 
poblacions veïnes com Burjassot, 
Rocafort, Montcada, Bètera o 
Paterna, volem mancomunar 
algunes activitats amb estos 
ajuntaments especialment el 
més propers: Rocafort i 
Burjassot, L’objectiu és ampliar 
l’oferta esportiva i compartir 
escoles i activitats, ampliant 
també la seua difusió sense 
incrementar recursos humans ni 
econòmics. 

Els objectius de l’àrea d’agermanament són: ampliar el coneixement  mutu, fomentar l’aprenentatge de 

llengües, el coneixement de formes de vida diferents, i establir llaços d’amistat més enllà de les nostres 

fronteres. Per això, 5 anys després de signar l’agermanament amb les poblacions de Noisy-le-Roi i de Bailly, 

en què han participat especialment joves, tant de centres escolars com músics, volem ampliar esta 

participació a nous sectors socials, escoles públiques i concertades, mestresses de casa, EPA, parròquia, 

etc. Animem a la gent amb interès per compartir esta experiència a dirigir-se a esta regidoria i a participar 

de les activitats del comitè d’agermanament de Godella. 

CARRER DE PILOTA 
Finalment s’ha inaugurat el carrer de Pilota al costat 
del Pavelló Poliesportiu, una demanda del Club, 
jugadors i aficionats del nostre esport tradicional, 
que, fins ara, havien d’anar a entrenar i jugar les 
partides oficials a l’Eliana. Ens congratulem d’haver 
aconseguit una de les nostres demandes en matèria 
esportiva i cultural. No obstant això, continuarem 
treballant per la millora d’eixa infraestructura, 
instal·lant l’enllumenat per a poder entrenar i jugar 
durant tota la temporada i fomentant el seu ús en 
col·laboració amb el Club de pilota.  
Us animem a què apunteu els vostres fills a la 
pràctica del nostre esport. Els horaris de l’Escola els 
teniu disponibles a l’OAM. 
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EDUCACIÓ, PERSONAL I CONSELL AGRARI 
Des de la regidoria que ostenta Eva Sanchis Bargues anem a intentar posar en pràctica el nostre programa 
gestionant amb eficàcia el recursos públics i acostant el nostre treball a les necessitats de la gent:  
 

Educació 
• Ofertarem a les escoles una 

amplia programació cultural 

• Buscarem solucions als 

problemes de transport, dels 

alumnes als centres educatius, 

mancomunant este servei amb 

els pobles veïns 

• Potenciarem l’Escola permanent 

d’adults com una eina per la 

formació de les persones que ho 

necessiten. També per a millorar 

les seues expectatives laborals i 

com una educació per al temps 

lliure.  

• Crearem el consell assessor 

d’educació i de menors, per a 

coordinar l’extens sector 

educatiu del que gaudim i per 

iniciar als xiquets en la 

participació ciutadana.  

• Treballarem pel manteniment i 

millora dels centres públics 

• Posarem en marxa polítiques per 

afavorir la conciliació de la vida 

familiar i laboral.  

•  

eva.sanchis@godella.es 
Personal 

• Dissenyarem una vertadera 

política de recursos humans 

basada en atendre les 

necessitats dels ciutadans.  

• Crearem borses de treball per 

garantir transparència en els 

processos de selecció. 

• Apostarem per l’estabilitat en el 

treball convocant les places 

vacants a oferta pública, després 

de catalogar clarament les seues 

funcions i competències, 

• Exigirem el requisit lingüístic per 

a l’accés a l’administració. 

 

Consell agrari 
 

• Restablirem el museu agrari per 

a que més gent puga conèixer el 

treball a l’horta i els seus aparells 

i ferramentes.  

• Estarem al costat dels llauradors 

per defensar l’horta com a sector 

econòmic productiu. 

• Tractarem de conscienciar a les 

persones del valor de l’horta 

intentant que la respecten i 

l’estimen com a part del nostre 

legat cultural i econòmic. 

• Apostarem per un vertader pla 

d’actuació territorial que 

protegisca el territori, però que 

també faça viable el treball al 

camp. 

 

CONFLICTE LABORAL AMB LA POLICIA
Durant este estiu ha estat noticia 

en premsa la decisió dels agents 

de la Policia local de Godella de 

no fer servicis extraordinaris. La 

causa d’esta decisió va ser  

l’impagament d’estos servicis des 

de mitjan de 2011 perquè ja 

s’havia sobrepassat la quantia 

màxima que per llei es pot pagar 

de manera extraordinària. Es un 

problema que ja s’arrossega de fa 

temps perquè a començament del 

2011 es va pagar quasi la meitat 

dels servicis del 2010 que no 

s’havien abonat, i així cada any la 

bola de neu es fa més gran. 

La distribució de la majoria dels 

efectius en tres torns fixos (matí, 

vesprada i nit) i el fet que 

treballen una setmana, de dilluns 

a diumenge i descasen la 

següent, també fa que en 

aquelles ocasions en què es 

necessita més efectius policials 

s’hagen de pagar els servicis de 

manera extraordinària. La 

regidora de personal Eva Sanchis, 

juntament amb l’alcalde, que es 

el màxim responsable de la 

policia, estan estudiant noves 

formes d’organització dels 

recursos humans, per trobar una 

solució a este conflicte, que 

respecte els drets laborals dels 

treballadors, però sobretot, que 

garantisca la seguretat 

ciutadana.  

 



  

 

MANCOMUNITAT
Com ja sabeu, un dels eixos principals del nostre 
programa i de les nostres reivindicacions en el pacte de 
govern, ha estat el començar a mancomunar serveis amb 
els pobles veïns.  
Els nostres regidors Eva Sanchis i Genís Ruiz, ja s’han 
reunit amb els responsables d’Educació i d’Esports dels 
pobles veïns, Rocafort i Burjassot per tal de començar 

optimitzar els recursos disponibles com ara les piscines, 
l’oferta esportiva, l’escola d’adults, l’escola de música, les 
carreres populars, etc. 
En temps de crisi és quan realment necessitem 
representants polítics amb ganes de treballar i 
imaginació per a gestionar amb eficàcia els escassos 
recursos disponibles.  

FESTES
L’experiència dels darrers anys ens ha portat a la gent de 
CompromísCompromísCompromísCompromís a proposar canvis a les festes: concentrar en 
menys dies els actes civils i religiosos i diversificar les 
activitats culturals, musicals, esportives, tradicionals, 
etc. Unes festes més participatives que es convertisquen 

en un punt de trobada amb els nostres veïns i veïnes; 
unes festes per a xiquets, per a adolescents i per a majors 
que facen compatible el dret a la festa amb els descans 
de les persones que no en poden gaudir.

  

PISCINA D’ESTIU
Per fi podem gaudir de la piscina d’estiu, una antiga 
demanda de la nostra població. La gent de CompromísCompromísCompromísCompromís 
hauríem desitjat, com tots els veïns i veïnes de Godella, 
haver-ne pogut gaudir des del principi de l’estiu. Va ser un 
error d’Alcaldia anunciar prematurament la seu 
inauguració, quan encara no estava llesta per entrar en 
funcionament. La piscina s’ha obert quan complia les 
condicions de seguretat i reunia els requisits legalment 
obligatoris per a l’ús públic.  
En general, als usuaris ens ha agradat la instal·lació 
encara que hi ha coses millorables com: major horari 
d’obertura, perxes als vestidors, més ombra, etc. 
Aprofitem esta publicació per a dir-vos que podeu fer-nos 
arribar els vostres suggeriments al nostre correu 
electrònic. Treballarem per a què la propera temporada 
totes les deficiències estiguen esmenades i per a què el 
servici de bar ja estiga en funcionament. 

 
 

  

OBRES DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT
Gràcies a la bona voluntat de tots els grups polítics, 

finalment hem donat una solució al problema de les obres 

de l’Ajuntament que, de fet, estaven aturades des del 

passat mes de desembre. El contracte s’ha rescindit 

perquè hi havia motius més que suficients per a fer-ho, ja 

que les modificacions introduïdes en el projecte original 

incrementaven el seu preu més d’un 40%, molt més enllà 

del legalment permès. Per això, tal i com el BLOCBLOCBLOCBLOC venia 

reclamant durant la passada legislatura i complint 

estrictament la legalitat, s’ha decidit per unanimitat 

tornar a traure a licitació les obres de l’Ajuntament. Des 

del BlocBlocBlocBloc----    CompromísCompromísCompromísCompromís hem proposat estudiar la viabilitat 

de demandar a l’equip redactor del projecte original pels 

defectes que contenia. Estem segurs que des de la 

Regidoria d’Urbanisme i la de Contractació es treballarà 

de valent per accelerar els tràmits per a la nova licitació i 

l’adjudicació de l’obra. Si tot va bé, d’ací a ben poc 

tindrem l’Ajuntament acabat. 

 


