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INTRODUCCIÓ 
El programa de govern que teniu davant és el resultat d’un procés de participació 

pública i del treball de moltes persones que vivim i estem implicades en el nostre 

poble. En la seua elaboració han treballat membres d’associacions de mares i pares, 

associacions de veïns, clubs esportius, membres de la 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 del Bloc-Iniciativa-Verds, coalició Compromís. 

 

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

gent, a tots vosaltres, perquè, com sabeu, vosaltres sou Godella. Sense vosaltres, 

sense cadascú dels veïns del poble, Godella no seria la mateixa. I això ho hem de tindre 

molt clar. La nostra voluntat, individualment i col·lectivament és la que defineix el 

nostre futur.  

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 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 
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nostres. En definitiva, dia a dia, hem de decidir quin futur volem per al nostre poble, per 

a nosaltres, per als nostres fills i per a aquells que alguna vegada viuran ací. 

Però no només hem de decidir què fer, o en quin ordre, hem de decidir també com fer 

eixes coses. I nosaltres ho tenim molt clar. Ho hem de fer entre tots.  

Ho hem de fer des de la participació ciutadana, donant més competències i capacitat 

de decisió als consells de participació, en cada àrea, i reunint-los amb una periodicitat 

curta en el temps. 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. A més a més, hem d’avançar en el sistema de pressupostos 

participatius, i així fer consultes populars sobre la part d’inversions no compromeses 

de l’Ajuntament, i si cal, sobre altres aspectes necessaris. 

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

decisions, projectes, etcètera han de ser coneguts per tothom que li afecte i, en 

principi, ens afecten a tots. La gestió ha de ser transparent i per a això primer ha de ser 

eficaç i eficient.  

Cal urgentment millorar els mitjans de gestió de l’Ajuntament i reduir els tràmits. 

Cal modernitzar la gestió, elaborant una carta de serveis, una mena de guia de tots els 

serveis, procediments, competències, normatives, terminis per a contestar, 

possibilitats de queixa, … que afecten cadascuna de les àrees.  

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.  
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Hem d’optimitzar els recursos, i això implica tant el control de les despeses com el 

control dels ingressos. Hem de 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. Però també cal controlar els ingressos, cal controlar que les taxes i impostos 

s’apliquen de forma legal, cal perseguir el frau fiscal, les activitats econòmiques 

il·legals i les infraccions urbanístiques. Cal aplicar el criteri de progressivitat i 

proporcionalitat en els impostos que ho permeten. 

 

 

 

• Apostem per la participació ciutadana, per això donarem més contingut als 

consells assessors i es reuniran amb una periodicitat estable. 

• Impulsarem la gestió coordinada de totes les àrees municipals per una millor 

atenció a la població. 

• Treballarem per un pacte de totes les forces polítiques en matèries 

fonamentals com urbanisme, cultura, esport i educació, perquè les necessitats 

de la població estan per damunt dels interessos partidistes. 

 

 

A continuació, presentem, dividit per àrees de gestió, el programa electoral d’objectius.
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COMERÇ i OCUPACIÓ 
Davant l’actual situació econòmica tant en l’àmbit públic com privat, cal fer, més que 

mai, polítiques actives d’ocupació des de l’àmbit local. Estes polítiques han d’esser 

capaces 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, sense oblidar la formació per a 

l’ocupació tant en habilitats com en competències. 

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. Els comerciants i 

professionals són els gestors de serveis i els proveïdors de la ciutadania, tant a 

nivell de necessitats bàsiques com l’alimentació, com a nivell de necessitats no tan 

bàsiques com l’oci, noves tecnologies, etcètera.  

Els comerciants i els professionals són imprescindibles en qualsevol organització 

social i també ho són a Godella. Han de ser cuidats i tractats com a tals. Cal recolzar 

fermament els comerços existents i procurar que se n’òbriguen de nous. S’ha de 

fer un estudi de necessitats comercials i professionals del poble que permeta 

promocionar amb més interès els sectors més desafavorits. A més a més cal estudiar 

la pressió dels impostos que els afecten i graduar-los en funció de l’activitat. 

És imprescindible que hi haja una regidoria directament responsable i totalment 

accessible que hi faça d’interlocutora. La relació d’esta amb l’Associació de 

comerciants i professionals de Godella ha d’ésser contínua i fluïda, ha de canalitzar les 

solucions als problemes i recolzar-ne les iniciatives. L’Ajuntament ha de ser un 

exemple i consumir en els comerços locals i utilitzar els serveis dels nostres 

professionals. 

Cal fer un urbanisme que afavorisca el comerç mitjançant el disseny dels carrers, el 

foment dels baixos comercials, la construcció de vivendes VPO a les quals puga 
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accedir la gent jove, l’habilitació de zones d’aparcament i de càrrega i descàrrega. A 

més a més, cal agilitzar les tramitacions de les llicències d’activitat i reforma. 

Hem de promoure la valoració i el coneixement dels comerciants i professionals 

locals amb campanyes que posen de manifest els avantatges del seu ús; amb l’edició 

d’una guia comercial de Godella tant a la pàgina web de l’Ajuntament com en versió 

impresa; reprenent la Fira de comerç anual on puguen exposar les activitats i 

productes; fent dels comerços punts de visita obligada per tal d’obtenir la versió 

impresa de les guies de programació de l’Ajuntament; i senyalitzant els comerços 

amb la cartelleria dels carrers o amb panells, al polígon. 

Cal estudiar una ubicació definitiva per al mercat municipal, que permeta disposar 

de més espai. Com a alternativa al quasimonopoli dels grans distribuïdors hem 

d’apostar per promoure un comerç directe i just entre els llauradors de Godella i els 

seus habitants. Cal posar en marxa un mercat ecològic i de producció pròpia amb 

periodicitat setmanal que siga compatible amb l’actual del divendres. 

La seguretat dels comerciants i professionals també és imprescindible. Hem de 

treballar amb l’ajuda de la policia local per tal que puguen ser com una policia de 

barri que passege pels carrers i dissuadisca els delinqüents. 

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. 

Millorarem l’Agència de desenvolupament local i farem que es constituïsca en un 

òrgan transversal de coordinació de les polítiques d’ocupació i de promoció i 

suport del comerç i demés activitats econòmiques. A més a més ha de ser capaç 

d’assumir el paper d’observatori de l’ocupació, del comerç i de les activitats 

econòmiques i d’exercir les tasques d’assessorament laboral genèric i en especial a 

emprenedors i de coordinar les gestions de les diverses àrees al respecte. També 
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caldrà establir els mecanismes necessaris per tal de garantir la participació, tant en la 

presa de decisions com en l’execució. 

Elaborarem 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.  

També incrementarem les places de formació d’adults per tal de fer front a estes 

necessitats i possibilitar el reprendre els estudis a aquelles persones que no els van 

acabar. 

Farem un estudi de generació d’ocupació respecte totes aquelles activitats de 

l’Ajuntament per a poder adequar-les i que cada activitat respercutisca el més 

possible en el poble. Posarem en marxa unes borses de treball que respecten els 

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, apostant per les noves tecnologies on siga 

possible. 

Cal impulsar de nou els projectes de formació i ocupació conjunts, com 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. 
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• Farem un pla de comerç local per coordinar les necessitats d’este sector tant 

important per a la vitalitat de Godella. 

• Promourem un pla de formació i ocupació per baixar les xifres de l’atur a Godella. 
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URBANISME i MEDI AMBIENT 
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 la concessió i 

seguiment de les llicències d’obra com en el control de les infraccions 

urbanístiques i expedients de ruïna. No es pot permetre que es facen 

contractacions d’empreses perquè encareixen el cost i atempten contra la 

independència, fonamental en estos temes. 

L’eix principal de l’Àrea d’urbanisme és el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), i, 

a Godella, continua vigent l’aprovat al 1990. No podem continuar tramitant 

modificacions parcials del Pla perquè qui hem de decidir els usos i actuacions que 

volem que es facen a Godella som la gent que hi vivim, no les constructores. Cal 

actualitzar el PGOU de Godella actualitzant els criteris referents al medi ambient, 

al patrimoni històric i paisatgístic i a l’evolució demogràfica. 

Des del Bloc-Coalició Compromís per Godella proposem vàries actuacions concretes 

que haurien de plasmar-se al PGOU: 

 Foment de la urbanització dins de la trama urbana mitjançant 

les ajudes a la rehabilitació, en detriment de les reclassificacions 

de sòl. Afavorir l’ocupació de vivendes buides en el casc urbà 

mitjançant la promoció dels contractes de lloguer. 

 Cal planificar les necessitats educatives, de vivendes de 

protecció oficial, aparcaments, zones esportives, zones verdes, 

etcètera.. per tal d’incloure-les al PGOU, i donar solució a 

contenciosos històrics com el de la zona verda de l’Eixereta. 

 Realització d’un estudi en col·laboració amb el Taller d’Història 

Local per tal de sol·licitar la incorporació de diferents edificis i 
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conjunts urbans com a Béns d’Interés Cultural (Capella del Crist, 

Ermita del Salvador, Vil·la Eugènia, Conjunt Sèquia de Montcada -

Parc del Molí…) i aprovar el catàleg d’edificis i paisatges 

protegits  

 Cal decidir els usos per als edificis de propietat municipal com 

són: antic Mercat, casa Santíssima Trinitat, Vil·la Teresita. 

Cal desenvolupar el Pla especial de Les Pedreres i estudiar la protecció dels vestigis 

arquitectònics existents i adoptar fórmules que fomenten el seu coneixement físic i 

etnogràfic (Museu, visites escolars,...). S’han de 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. 

Hem d’abordar de forma clara i decidida el futur del Pla d’actuació integrada dels 

sectors 25-26 – Lloma dels frares–  tenint en compte les conseqüències jurídiques, 

mediambientals i urbanístiques de l’aprovació o desestimació definitiva. 

Cal renegociar la ubicació de les vivendes previstes al PAI dels sectors 31-32 per 

tal de preservar la lloma on estava situada la Torre del Pirata.  

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 oposem totalment 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 del BLOC- Coalició compromís, ja va presentar al·legacions al 

Pla General de València. Els partits polítics hem de ser capaços, com hem fet fins ara, 
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d’oposar-nos conjuntament a este projecte i que ningú no es venga a interessos 

privats. L’horta ha de continuar amb el seu nivell de protecció. 

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

transport públic, ordenant el trànsit rodat i ampliant els carrils bici d’una forma 

consensuada i meditada per tal de crear una xarxa que ens mantinga comunicats amb 

la resta de pobles i València. 

 

 

• Reformarem el pla general d’ordenació urbana per donar solucions a les 

necessitats de la població: ampliació de dotacions, vivendes vpo, catàleg de 

protecció, etc… 

• Executarem el pla especial de les pedreres per convertir-lo en el pulmó verd de 

Godella i de la comarca 

• Ens continuarem oposant al projecte de via parc nord i a totes aquelles 

infraestructures que amenacen l’horta. 

• Executarem el pla de mobilitat urbana sostenible per descongestionar el trànsit i 

habilitarem zones d’aparcament 

• Treballarem pel soterrament de les vies del metro sense agressions ni a l’horta ni 

als propietaris. 

• Continuarem treballant per un poble accessible per a totes les persones. 
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AGRICULTURA 
El camp valencià ha estat abandonat pel 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, posen de manifest que alguna cosa no s’està fent gens bé. 

A Godella, la problemàtica no és diferent. A banda dels generals, en trobem altres 

problemes de particulars, com són: la falta d’una regulació dels usos permesos a 

l’horta; l’excessiu trànsit de vehicles a motor pels camins agrícoles; i la falta de 

convocatòria del Consell agrari que ha dut a una falta de diàleg entre llauradors i 

Ajuntament . 

Front esta problemàtica, proposem una sèrie de mesures que giren en torn a 3 eixos: 

facilitar el treball de les terres; promoure la valoració, el coneixement de l’horta i 

el treball que hi comporta; i crear possibles alternatives de comerç directe i just 

entre els llauradors i els consumidors del poble. 

Per tal que l’Horta continue viva cal facilitar-ne el treball i així ajudar a reduir els 

costos. Cal donar llum a la normativa d’usos permesos de l’horta per a facilitar, per 

exemple, la instal·lació d’infraestructures de reg. L’ajuntament s’ha d’implicar en 

l’organització de la guarderia rural i col·laborar en les guàrdies i en l’obertura i 

tancament dels camins. Cal que la policia local tinga més presència i que es limite 

el trànsit de vehicles a motor pels camins rurals. S’han d’agilitzar i rebaixar els 

tràmits per al condicionament de les parcel·les. A més a més , caldria estudiar 

seriosament la possibilitat d’adquirir i condicionar un magatzem al camí vell de 

Godella per al seu ús comunitari com a dipòsit de maquinària, planters i adobs, tot i 

respectant les normatives d’emmagatzematge i ús de fitosanitaris. També cal donar un 

impuls a les competències del Departament Agrari municipal i estudiar fórmules 
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per a l’assessorament tècnic agrícola i fitosanitari que no suposen cap violació del 

dret de competència. 

Hem d’apostar per promoure l’estima per l’horta i fomentar-ne el coneixement. Cal 

recolzar i fomentar la iniciativa d’horts urbans que s’ha encetat en esta legislatura 

per tal d’apropar la gent a l’horta i al seu treball. Cal estudiar una ubicació estable per 

al Museu Agrari municipal com, per exemple, la Torreta de Misildo. 

Recuperarem les sendes antigues de ferradura i les habilitarem com a itineraris de 

passeig i coneixement de l’horta. 

 

• Protegirem l’horta i al llaurador atenent les demandes del consell agrari per una 

major seguretat a l’horta que impedisca els robatoris. 

• Continuarem apostant pels horts urbans, el comerç directe entre llauradors i 

consumidors, el departament agrari municipal, i la reubicació del museu agrari 

en unes noves instal·lacions dedicades a l’horta. 
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CULTURA  
Godella és un poble amb un alt grau d’inquietuds culturals, que van des de la música, 

la història i les arts plàstiques fins el cinema, el teatre i la fotografia. Malgrat que s’han 

dut a terme projectes il·lusionants, no és menys cert que també s’ha produït la 

desatenció d’altres aspectes de la programació/ gestió cultural de l’Ajuntament. 

Durant la present legislatura s’ha realitzat la rehabilitació de Vil·la Eugènia com a sala 

d’exposicions, s’han fet diversos concerts de músics propis i foranis, s’ha aconseguit el 

Conservatori de grau mitjà i s’han realitzat activitats culturals específiques per a joves. 

Tanmateix, s’han deixat de banda aspectes tan importants com la programació 

estable de teatre i cinema al Capitolio, la promoció de l’ús del valencià; la 

Ludoteca; i, fins i tot, s’ha desconvocat el Premi Pinazo i la Beca d’investigació 

històrica. 

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. No obstant, la gestió cultural de l’Ajuntament ve 

deixant, legislatura rere legislatura, molt que desitjar. Cal professionalitzar la gestió 

cultural i de la resta d’àrees 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. A més a més, cal que les àrees 

estiguen ben coordinades i que totes tinguen capacitat resolutiva i que no es marege 

a la ciutadania enviant-la d’un lloc a un altre. Tota esta aposta per la 

professionalització de la gestió ha de ser capaç d’omplir de continguts propis i aliens 

els diferents espais de què disposem (Vil·la Eugenia, Xicranda, Capitolio, 

Conservatori,...), d’encetar polítiques d’edicions i publicacions que servisquen 

d’aparador de les activitats culturals que es fan. 
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Hem de donar una bona publicitat tant de les activitats de l’Ajuntament com de les 

associacions i elaborar una programació cultural estable i planificada amb temps. 

Cal repensar el Butlletí d’Informació Municipal (BIM) i transformar l’actual resum de 

les activitats fetes en un tauler d’anuncis de la programació cultural que es farà en 

un determinat període. Cal, també, elaborar miniguies de programació per tal de 

repartir-les a domicili o en punts de distribució per tot el poble (per exemple, els 

comerços). No podem oblidar Internet: moltes persones l’utilitzen com a mitjà 

d’informació i comunicació. Hem de crear programacions més dinàmiques i 

accessibles, que estiguen actualitzades diàriament i a les que es puga accedir des de 

la pàgina web de l’Ajuntament i des de les xarxes socials (facebook, twitter,...). 

Cal impulsar el teixit associatiu i la participació en l’àrea de cultura. Per definició, 

la cultura és un aspecte propi i important de les persones que viuen al poble, siguen 

productores, consumidores, o ambdues coses. Des d’este punt de vista, no entenem 

com poden planificar-se activitats sense tindre en compte els destinataris finals. 

Igualment, no entenem que es puguen planificar activitats sense tindre en compte a 

les persones que produeixen cultura a Godella. Tan important és tindre una 

planificació estable com que d’esta en formen part els artistes plàstics, grups 

musicals, cantants, historiadors, escriptors, ... de Godella. Cal impulsar les 

competències del Consell assessor de cultura –paral·lelament als altres consells- 

per tal que les associacions i la ciutadania puguen intervindre en el procés de presa 

de decisions i no siga només un òrgan passiu. D’igual forma cal potenciar les 

relacions entre les diferents persones i associacions que són productores de cultura, ja 

que moltes vegades es convertixen en compartiments estancs. 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. 
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Hem de posar en pràctica polítiques de protecció del nostre patrimoni històric, 

arquitectònic, etnològic i etnogràfic, en coordinació amb l’àrea d’urbanisme i, 

paral·lelament, fomentar-ne la difusió. 

 

 

 

 

 

• Millorarem la gestió de l’OAM dotant-lo de més autonomia i més participació. 

• Per una programació cultural estable i professional. 

• Per un major ús del valencià en tota la informació municipal. 

• Encetarem una política d’edicions, publicacions i comunicació per a donar una 

millor informació als veïns. 

• Potenciarem les relacions entres les diferents entitats del pobles per a fer una 

programació variada que òmpliga de vida el nostre poble. 
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EDUCACIÓ 
Malgrat que els ajuntaments no tenen moltes competències respecte a educació, 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. 

Els col·legis públics de Godella estan 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 reivindicar 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 

xiquets.. Per un altre costat, l’Ajuntament ha de contribuir al manteniment dels 

col·legis sense dilacions ni excuses, afrontant els problemes i donant solucions 

eficaces i immediates. 

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 

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.  
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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 dels mateixos. 

Este trànsit ha de ser regulat a l’eixida i entrada dels xiquets a les escoles, però, 

donada la quantitat d’escoles, caldria estudiar si esta tasca pot ser realitzada per 

Protecció Civil o per voluntaris i no per la Policia Local. També s’haurien d’habilitar 

zones d’aparcament en els carrers propers als centres per evitar el mal aparcament 

dalt de les voreres. A més a més, cal fomentar l’ús de transports alternatius al cotxe 

i posar els mitjans necessaris per a que la campanya de sensibilització tinga efecte.  

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. 

En Novembre, el Consell va aprovar el conveni entre la Generalitat Valenciana i 

l'Ajuntament de Godella per a la creació del 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. Amb este conveni, el 

Conservatori, que compta amb una capacitat per a 185 estudiants, queda adscrit, a 

efectes administratius, al Conservatori Professional de Música nº2 de Valencia. 

Les places ofertades estan lluny de cobrir-se. Caldria fer alguna actuació perquè el 

Conservatori siga viable, be a través de convenis amb els Col·legis de Godella per 

a que els seus alumnes vagen al Conservatori, be fent convenis amb Burjassot o 

Rocafort per a convertir el Conservatori en el centre de referència d’estos pobles. 

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

de les persones adultes, especialment en estos moments. L’Ajuntament ha de 

col·laborar perquè es puguen fer aquelles activitats que la gent més demanda.. En 
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estos moments hi ha més demanda que oferta i la formació és una eina fonamental i 

imprescindible per a eixir de la crisi.   

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.  

Cal obrir les portes de les nostres escoles a la ciutadania. Cal coordinar les 

activitats culturals, esportives, etc... amb les escoles. S’han de 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.  

 

 

• Exigirem a la conselleria que adeqüe el CP el Barranquet a la nova normativa i 

contribuirem al manteniment de les escoles públiques de Godella. 

• Negociarem amb la Conselleria la instal·lació en l’Institut Comarcal del 

Batxillerat i mentrestant facilitarem l’accés dels alumnes als centres promovent 

carrils bici o transport públic. 

• Atendrem les necessitats del nostre sector educatiu perquè és un potencial que 

hem d’aprofitar. 

• Farem del Conservatori pintor Pinazo el centre musical de referència de la 

comarca. 

• Ampliarem l’oferta dels tallers i l’Escola d’adults per atendre a la major demanda 

de formació. 
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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. Per a aconseguir-ho cal 

elaborar, en primer lloc, 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. 

Continuarem i ampliarem les activitats de voluntariat que incideixen en sectors de la 

població desafavorits, apropant la ciutadania en general als problemes particulars i 

així crear una consciència de col·lectivitat. 

No podem desatendre tampoc la solidaritat internacional. Hem de continuar 

destinant 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. 

Hem de ser capaços de promoure uns hàbits de vida saludables i, en coordinació 

amb el centre d’atenció primària, posar en marxa campanyes de prevenció. Ens 

comprometem a invertir en prevenció per atendre les necessitats de la població en 
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les corresponents activitats, com, per exemple, exercicis de mobilitat per a adults fets 

per professional de Godella. Però no hem d’arribar només fins ací, hem d’incloure la 

salut com a eix de moltes altres àrees, com l’educació, l’urbanisme, els esports, la 

joventut i el benestar social. 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. 

Cal promoure campanyes de conscienciació perquè els passejadors de gossos 

arrepleguen els excrements, perquè tant adults com joves no embruten la via 

pública i perquè encertem en el color del contenidor. Al cap i a la fi, promoure 

campanyes per a fer de Godella una ciutat neta i sana. 

Realitzarem cursos que ens formen en salut, tant física com mental. Així cal 

potenciar la formació en habilitats socials i personals com l’autoestima, el treball en 

grup, tècniques per a afrontar l’estrès, assertivitat i empatia, etcétera.  

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. 

Posarem en marxa programes específics d’atenció i informació a malalts crònics, 

xiquets en edat escolar, joventut i tercera edat. Estos programes aniran des de 

l’explicació dels hàbits saludables necessaris fins a la prevenció de 

drogodependències o intoxicacions agudes.  

 

 

• Instal·larem a Godella un centre de dia per als nostres majors i promourem el 

“menjar a casa” per a les persones dependents. 
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JOVENTUT 
La participació de la joventut en la programació i execució de les activitats és 

imprescindible per al desenvolupament de Godella com a poble. La participació en la 

presa de decisions i l’assumpció de responsabilitats són, han sigut i seran dos 

conceptes fonamentals en el desenvolupament de les persones. Hem de ser 

capaços d’establir mecanismes per a que estos conceptes es materialitzen en la 

joventut de Godella, per a conviure amb ells i comprometre’ls en el passat i implicar-

los en el present i el futur del nostre poble. Cal capgirar la situació actual i impulsar 

fermament i sense dilacions el Consell de la Joventut en tant que ferrament 

participativa de la joventut del poble. Ha de ser un mitjà per a participar de la presa 

de decisions, no merament consultiu, se l’ha de dotar de mecanismes de co-decisió i 

de programació i execució. 

Cal donar-li continuat al projecte AlMatadero com a eix de les activitats adreçades a 

la joventut i com a Casal Jove o com a centre social, perquè les majors necessitats de 

la joventut del poble són la d’interconnexió, el disposar de punts de trobada, de debat i 

d’oci. Cal fer que la joventut participe del projecte. Ha de ser un projecte cogestionat 

entre l’Ajuntament i la joventut, amb alguna persona que siga responsable tècnica i 

gestione el dia a dia. Cal posar en marxa una programació estable on tinguen cabuda 

totes les franges d’edats i no s’oblide als joves més grans. S’han de programar des de 

tallers per als més menuts fins a concerts autogestionats, eixides de senderisme, 

campionats esportius, trobades multimèdia, etc. adreçats a tot tipus d’inquietuds i 

gustos i fent-los compatibles amb el dret al descans dels veïns. A més a més cal 

promocionar la producció pròpia afavorint les activitats fetes per gent de Godella. 

Cal, per tant tendir a l’autogestió del Casal Jove i plantejar-se diferents tipus de 

gestió: la gestió directa per associacions juvenils en torn rotatori, la gestió per un 

Consell multiassociatiu, etcètera. 

Les comunicacions de l’àrea de joventut han d’apostar clarament per les noves 

tecnologies. Ja des de ben menuts la joventut d’avui en dia ha tingut accés a Internet i, 
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en la majoria dels casos, és la ferramenta que utilitzen per a informar-se, 

interrelacionar-se i i per a actuar. Hem d’apostar per Internet i en especial per les 

xarxes socials 2.0 (facebook, twitter, tuenti,...) tant en la difusió com en la 

realització de les activitats. 

Cal facilitar 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 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.  

 

 

• Instaurarem la cogestió del casal jove “Almatadero” apostant per una 

programació estable per a totes les franges d’edat, la producció pròpia i les 

noves tecnologies. 

• Dissenyarem i executarem un pla d’habitatge amb ajudes per als joves per a 

l’accés a la seua vivenda 
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ESPORTS 
Cal fer un pacte entre totes les formacions polítiques referent a la gestió i 

planificació de les activitats esportives i les infraestructures necessàries atenent a 

raons d’eficàcia i eficiència, considerant les necessitats futures de manteniment, 

el creixement de la població, la demanda per grups d’edat i gènere, l’urbanisme que 

volem i la nostra identitat. El manteniment de les infraestructures, les ofertes 

esportives consolidades i la política de preus públics i finançament no han de 

dependre del color de la regidoria, han de tindre una continuïtat en el temps. Cal, per 

tant, replantejar-se l’Organisme Autònom Municipal. No té cap trellat mantindre 

l’actual funcionament de l’OAM, ja que només entrebanca la fluïdesa en la presa de 

decisions i en la gestió diària. O bé apostem decididament per la seua major 

autonomia, creant una gerència real i eficaç amb capacitat organitzativa i 

autonomia financera, o bé, es modernitza la seua gestió i funcionament 

paral·lelament a les altres àrees de l’Ajuntament. 

El correcte manteniment de les instal·lacions que ja disposem ha d’ésser el punt de 

partida de la política d’infraestructures esportives. No té cap trellat construir altres 

instal·lacions si desatenem les que ja en tenim. No obstant, caldria reservar sòl per a 

noves instal·lacions esportives al Pla General d’Ordenació Urbana, sent conscients 

que les noves instal·lacions han d’estar pensades de tal manera que siguen viables. 

Cal buscar solucions temporals per a la manca d’infraestructures com poden ser 

convenis amb entitats públiques i/o privades (Col·legis, Instituts, Ajuntaments, Club 

de suboficials, Gimnasos i poliesportius  privats, ...) per tal d’utilitzar les seues 

instal·lacions i no ajornar el problema amb l’excusa de manca d’espais disponibles.  

Cal adaptar l’oferta esportiva a la demanda real. S’ha de fer un estudi de l’oferta 

esportiva existent i la demanda per grups d’edat i gènere. A més a més, cal corregir 

esta oferta en funció del col·lectiu al que s’adrece, bé per la seua menor autonomia 

(persones majors, xiquets), bé per ser un col·lectiu amb majors necessitats formatives 
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(infància, joventut) o per haver estat tradicionalment discriminat (esports femenins, 

esports minoritaris o minoritzats,...). 

Cal estudiar i raonar amb les poblacions limítrofs (Rocafort, Burjassot i Paterna) la 

possibilitat de gestió mancomunada de les instal·lacions esportives ja que moltes 

voltes intercanviem usuaris. El repartiment de despeses entre els ajuntaments pot 

millorar qualitativament i quantitativament la prestació del servei públic, tot i 

afavorint els esports més necessitats. 

Cal millorar la prestació del servei públic i apropar les funcions i deures del Personal 

polític i tècnic de l’Ajuntament als drets i necessitats de les persones 

usuàries/propietàries de les insfraestructures, dels procediments i dels serveis.  

Hem de buscar fórmules per tal que no repercutisquen tots els costos del sistema 

públic esportiu en les arques municipals ni en els usuaris. Molts dels espais 

esportius són polivalents i podrien admetre algun ús -no agressiu amb la instal·lació- 

que generara algun benefici que no fóra esportiu –concerts, actes públics,...-. 

 

 

• Hem de ser eficaços en la gestió dels recursos, per això apostem per 

mancomunar serveis amb els pobles veïns. 
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