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El conflicte del parc de la Devesa: ja hi ha Sentència 
El passat dia 11 de setembre, la 
secció 6a de la sala contenciós 
administrativa del Tribunal Suprem va 
dictar sentència en la qual xifra com a 
preu d’expropiació dels 26.087’42m2 
de zona verda pública del Parc de la 
Devesa que havia instat la 
Congregació de Monges del Sagrat Cor 
en 11.716.482’27.€ més els interessos 
de demora.  
Hem de recordar que la declaració de 
zona verda pública es va aprovar en el 
Pla General d’Ordenació Urbana 
(PGOU) de 1990 votat a favor pel 
PSOE, regidors d’AP (antic PP en 

contra del criteri del seu partit) i pel 
regidor d’EU (en contra del criteri del 
seu partit). El representant d’ Unitat 
del Poble Valencià va votar en contra.  
L’error inicial d’este PGOU, mantingut 
al llarg d’estos 22 anys, ha sigut no 
assignar l’adquisició del sòl a cap 
desenvolupament urbanístic, de 
manera que la seua expropiació 
només estava prevista que es pagara 
amb diners i no amb càrrec a altres 
actuacions urbanístiques.  
En este Ajuntament ha hagut des 
d’aleshores governs de tots el colors i, 
per tant, tots tenim una part de 

responsabilitat, encara que uns més 
que altres. El BLOC (aleshores UPV) ni 
recolzarem el PGOU, ni hem ostentat 
mai la responsabilitat en l’àrea 
d’urbanisme, cosa que no poden dir la 
resta de partits. 
Ara però toca estudiar alternatives per 
a l’execució de la sentència sense 
hipotecar el futur d'este poble i fer 
front a un pagament que suposa quasi 
dues vegades el pressupost anual de 
l'Ajuntament.  
Esperem comptar amb la bona 
voluntat de totes les parts. 

Aprovat el pressupost per al 2013  
El plenari del 26/11 va aprovar el pressupost per a 2013, 
amb els vots del grup de govern (PSOE, Compromís i EUPV). 
Són uns pressupostos fruit de la crisi, realistes i ajustats 
a la situació que vivim. D’un costat, han baixat els 
ingressos per  les aportacions de l’estat i per la recaptació 
d’impostos i tributs municipals. D’una altra banda, les 
despeses de personal estan congelades per llei i s’han 
retallat les despeses ordinàries. El grup de govern és 
conscient de les dificultats econòmiques que estem 
patint el conjunt dels ciutadans i ha renunciat a ingressar 
més a costa d’incrementar els impostos que paguem 
(IBI,vehicles,IAE,obres…), com han fet altres ajuntaments. 
El pressupost per a l’any actual era de 9.267.000,00€ i per 
a 2013 descendirà a  8.962.000,00€. 
Les despeses més importants corresponen als serveis 
bàsics que presta l’ajuntament als seus veïns: 

• Recollida fem i neteja viària….......................866.000,00€ 
• Enllumenat públic..……………......................345.000,00€ 
• Jardineria…………………………..................206.800,00€ 
• Neteja d’edificis…………………....................190.000,00€ 
• Manteniment d’instal·lacions..........................170.800,00€ 
• Transport urbà………………….............…….140.000,00€ 
• Rec. Select., desinsect., escombraries, etc.....73.500,00€ 
Les activitats culturals, esportives, juvenils, educatives i 
lúdiques s’han reduït a 364.800,00€ en conjunt, així com 

les subvencions a les diverses entitats i associacions del 
municipi, que rebran en total: 160.000,00€.. 

• Activitats culturals……..............….50.000,00€ 
• Activitats joventut…........................30.000,00€ 
• Activitats esportives…...............….24.000,00€ 
• Tallers Serveis Socials…………....11.000,00€ 
• Educació…………………….…......19.500,00€ 
• Festes………………………......…..98.000,00€. 
Una conseqüència directa de les retallades del govern, 
l’escassesa d’ingressos i la reducció de les subvencions 
de la Generalitat, ha estat la minva en inversions, que 
queda amb 176.500,00€, destinats al pla director de 
pluvials, a l’inici dels treballs de redacció del nou PGOU, a 
la compra de material per a la biblioteca, mesures 
d’estalvi en l’enllumenat i pressupostos participatius.  
L’endeutament municipal ha baixat i actualment se situa 
al voltant del 75% del pressupost ordinari: 

• deute 2011....................8.812.000,00€ 
• deute 2012....................8.194.000,00€ 
• deute  2013...................7.652.000,00€ 

La única partida que creix és la destinada a Serveis Socials, 
que atén a 150 famílies de Godella amb necessitats 
d’emergència social i que rebran 135.000,00€, a més a més 
de l’ajuda domiciliaria dotada amb 97.300,00€.
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Regidoria de Personal
La regidora de personal, Eva Sanchis, està treballant 
colze a colze amb els representants sindicals, per a 
mantindre a tots els treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament i OAM, per a no reduir la jornada al interins o 
temporals i per a garantir el drets que la llei els atorga. 
Per això no s’ha acomiadat a cap persona i intentem 
cobrir els mateixos serveis, amb les limitacions que tots 
els decrets de retallades del Sr. Rajoy ens imposa.  
Hem signat convenis amb les universitats públiques 
valencianes i amb les escoles de formació professional 
per a tindre estudiants en pràctiques que col·laboren amb 
els nostres departaments i alhora cobren la seua 
oportuna borsa d’hores. Hem sol·licitat i, per ara, hem 
aconseguit gairebé totes les subvencions de la Diputació 
per a la contractació d’estudiants en pràctiques, i així 
també ajudem a formar als nostres joves.  
Estem vetllant pel compliment de les jornades laborals 
establertes per la llei, i s’estan racionalitzant els horaris i 
l’organització dels departaments per tal de reduir a la  

mínima expressió les hores extraordinàries. Totes estes 
accions estan aconseguint que el pressupost de personal 
s’execute de manera eficaç, sense que els veïns i veïnes 
de Godella patisquen, en excés, les retallades que també 
en matèria de personal i en autonomia local patim. 
 

 

Regidoria d’Educació
A l’àrea d’Educació, també gestionada per Eva Sanchis, 
estem orgullosos de la tasca feta, encara que sempre és 
millorable. Godella és un poble amb un gran potencial en 
l’àrea d’Educació, que gestiona:  
• El Consell Escolar i la Comissió d’escolarització on hi 
ha escolaritzades més de 8.000 persones i on el treball 
ben fet permet que la l’escolarització es resolga, 
generalment d’acord entre totes les parts.  
• L’Escola Permanent d’Adults, amb vora 800 usuaris, 
ha incrementat enguany la seua amplia oferta formativa, 
adaptant-la a les necessitats actuals. La redistribució de 
les taxes i l’increment de les subvencions, fan d’este 

servei una proposta sostenible, gràcies a la gestió i el 
treball constant que fem .  
• El Conservatori de Música, on any rere any anem 
implantat nous cursos i noves especialitats, és una de les 
apostes fortes de la regidoria. La sostenibilitat del centre 
està garantida, mentre mantinguem el nivell d’ingressos 
actuals i mentre controlem la despesa. Treballem pel 
futur del Conservatori com a centre de referència musical, 
no només de Godella, sinó també del pobles del voltant. 
• Les escoles matineres es mantenen amb més de 60 
usuaris, afavorint la compatibilitat de la vida familiar i 
laboral. El servei de Ludoteca deixarà de prestar-se a 
principis de 2013, perquè només compta amb 3 usuaris, 
però es tornarà a ofertar el proper curs. Això sí, amb 
l’exigència d’un mínim d’usuaris que el faça sostenible.      
• Altres activitats de la regidoria, són les ajudes per a 
material escolar que enguany hem incrementat vista la 
gran demanda existent, les subvencions a les AMPEs dels 
centres públics, el Consell d’Educació i la realització 
d’activitats dirigides a escolars.  
Per tant, solament una gestió eficaç: augment d’ingressos 
via subvencions i via redistribució de taxes, el control de 
la despesa i una oferta educativa de qualitat que atenga 
les necessitats de la població ens garanteix el futur 
d’estes iniciatives. 

Agricultura
Encara que les competències municipals en esta matèria són poques, tractem d’atendre les necessitats que es 
plantegen des del Consell Agrari, com són: guarderia rural i control dels camps per la policia; posada novament en 
marxa del Museu Agrari; habilitació d’un local per als llauradors; neteja de la parcel·la de les basses com a lloc de 
transferència dels productes agraris; modificació del PGOU pel que fa a les activitats permeses a l’horta; manteniment 
de camins rurals, etc. 
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Regidoria d’esports
Les retallades imposades pel govern central als 
ajuntaments no ens deixen créixer amb noves activitats, 
ni contractar més personal. Per eixe motiu, ens hem 
marcat com a objectiu millorar, no la quantitat,  però sí la 
qualitat dels nostres serveis i les nostres activitats: 
l’atenció a l’usuari, el manteniment de les instal·lacions, 
els serveis complementaris, la formació dels monitors, 
etc. Un altre dels objectius és l’equilibri pressupostari i 
sols millorant els ingressos, amb una revisió de les taxes i 
reduint al mínim despeses accessòries, és possible 
aconseguir-ho. 
Gràcies al treball del Diputat provincial de Compromís i 
regidor de Burjassot, Emili Altur, hem aconseguit una 
subvenció de la Diputació per a la compra de material 
esportiu. Tot i això, l’Ajuntament continuarà 
subvencionant els usuaris de Godella, joves i adults, una 
part significativa del cost de l’activitat. Donem prioritat a 
les activitats esportives per a joves, tant aquelles que es 
fan en les instal·lacions municipals com les que es fan a 
les escoles en col·laboració amb la Direcció i les AMPES 
dels centres escolars.  
Davant “l’espantada” de la Generalitat Valenciana, 
l’Ajuntament ha assumit en solitari l’organització dels 
”Jocs esportius de la CV”, que impliquen una trentena de 
centres de Godella,l’Horta i el Camp de Túria. 

Entre les novetats d’enguany en l’àmbit esportiu 
destacaríem: el canvi en la direcció de l’escola de futbol, 
l’obertura de la piscina d’estiu, amb passes bonificats per  
a residents i gran afluència de públic, la renovació de 
l’adjudicació de la piscina climatitzada a l’empresa 
“Activitats Aquàtiques de l’Horta”, la cursa popular de 12 
km conjunta amb Rocafort, la pròxima celebració de la 
Sant Silvestre Rocafort-Godella, el canvi de gespa 
artificial en la pista de pàdel antiga, la renovació de 
serveis i vestidors en el poliesportiu, la nova direcció del 
CB. L´Horta-Albor, etc. 

Regidoria d’agermanament
Per a l’any 2013 hi haurà nous intercanvis d’alumnes dels 
col·legis Gençana i Sant Bertomeu amb els alumnes del 
“college J.B.de la Quintinye” de Noisy-Bailly. També 
esperem, per a la primavera, la visita de l’escola i del Club 
de tennis de Noisy-Bailly, un dels més nombrosos de 

França. Esta visita serà corresposta posteriorment amb 
una altra dels nostres tenistes a França. A l’estiu i en Villa 
Eugenia hi haurà una exposició gràfica, amb material 
facilitat pel “L 'Association Renaissance du Patrimoine de 
Noisy-le- Roi, Rennemoulin, Bailly”. 

Liquidació de l’OAM: garantia de continuïtat
L’Ajuntament ha decidit liquidar l’Organisme Autònom 
Municipal de Cultura, Joventut i Esports (OAM) i integrar-
lo a la gestió general a partir de l’1 de Gener. 
L’OAM va nàixer en un moment històric molt concret, que 
permetia models de gestió i administració més àgils 
respecte a la gestió municipal, sempre més burocràtica, i 
en el qual hi havia més possibilitats d’aconseguir 
autonomia financera amb aportacions privades. 
Però això ha deixat de ser així i, actualment, els òrgans 
rectors d’organismes autònoms i fundacions són una 
reproducció, a escala, dels plenaris i comissions de 
l’Ajuntament. El control administratiu, la contractació de 
personal i la gestió financera, es regulen sota les 
mateixes normes que l’administració municipal. D’una 
altra banda, amb la crisi, s’han anat reduint 
progressivament les subvencions públiques i el patrocini 
privat. Quin sentit té mantenir esta doble administració? 
La integració de les àrees de cultura, joventut i esports en  
l’Ajuntament permetrà estalviar recursos, sobretot en 
manteniment, i també permetrà una major seguretat en 
els ingressos i major agilitat en el pagament a proveïdors. 
Des de Compromís, hem demanat que la integració no 
supose cap perjudici per als treballadors de l’OAM i per a 

les entitats i associacions esportives, culturals i juvenils, 
que des de fa anys venen treballant amb nosaltres. Al 
contrari que altres ajuntaments, que han aprofitat la 
reordenació administrativa per fer reducció de personal i 
d’activitats, en el pressupost de Godella per al 2013, 
mantenim les activitats que veníem desenvolupant, 
mantenim la plantilla i mantenim el nombre de convenis 
amb clubs i associacions locals, si bé en quantia inferior. 
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Consell de redacció del Butlletí d’Informació municipal (BIM) 
En primer lloc, aprofitem estes línies per a felicitar els 
treballadors de l’àrea de comunicació de l’Ajuntament pel 
canvi d’imatge del BIM, l’encert en els continguts i l’ampliació 
de la presència de la nostra llengua. Pensem que s’estan 
assentant les bases per a una millora de la comunicació. 
En dates properes es constituirà el Consell de Redacció del 
BIM, i hem insistit i defenem que estiga integrat per totes les 
formacions polítiques, així com per diversos col·lectius, 
integrants de diferents Consells consultius Municipals. 
Malgrat la tardança en la constitució del Consell, esperem 
que ben aviat comence a funcionar. En este sentit, en les 
diverses reunions prèvies celebrades, des de Compromís hem 
insistit en la urgència d’escollir els seus membres, així com en 
la necessitat d’avançar en els continguts que hauria de 
tractar el Consell. La creació d’este consell forma part del 

pacte de govern i és un pas per a avançar en la objectivitat i 
seriositat de la comunicació municipal.  
Ja des de l'entrada del nou equip de Govern en l'Ajuntament, 
des de la Coalició Bloc- Compromís volguérem donar una 
nova orientació al Butlletí d'Informació Municipal. Eixe va ser 
el suggeriment que se'ls va fer a la resta d'integrants de 
l'equip de Govern. En eixe moment, vam encetar un calendari 
de reunions per a recopilar propostes sobre les quals 
s'assentaria la nova línia del BIM. Des de Bloc- Compromís 
incidírem en la necessitat de ser més objectius, actius, 
integradors i participatius, fent insistència en les noves 
tecnologies i en arreplegar les preocupacions actuals dels 
ciutadans. 
Des de Bloc- Compromís esperem que esta iniciativa 
prospere i es consolide i que servisca per a aportar una millor 
informació als ciutadans. 

Ara fa un any. Gràcies a totes i a tots © Joan Baldoví Roda Diputat al Congrés dels Diputats 

Ara fa un any que COMPROMÍS-Q va assolir una acta de 
diputat al Congrés. Va ser una nit inoblidable, plena de nervis, 
d'incertesa, fins que va acabar el recompte i a les pantalles 
dels televisors començà a eixir la careta taronja de 
Compromís rient-se. Era el premi a l'esforç col·lectiu de 
moltes dones i homes d'arreu del nostre País que, amb pocs 
mitjans, però amb el coratge que dóna la il·lusió, les 
conviccions i el compromís amb les persones i la terra havien 
fet possible el miracle. Sempre recordaré eixa nit com una de 
les més boniques de la meua vida. Recorde la cara de felicitat 
de moltíssimes persones, i per això en el meu primer discurs 
vaig intentar posar en boca meua allò que tantes persones 
havien desitjar dir des de feia tant de temps allí a Madrid.  
En un any de govern del PP les coses han anat, 
malauradament, a pitjor. Ha pujat l'atur, la pobresa, els 
desnonaments, la inflació i la prima de risc. I ha baixat el PIB i 
la borsa. I això que quan guanyara el PP tot aniria a millor.  
Durant este temps, amb un sol diputat i l'equip "amanoset" 
que em recolza i, malgrat les limitacions que ens imposen al 
Congrés (no donar grup a Amaiur i condemnar-nos a fer un 
Grup Mixt de 18 diputats i 8 formacions polítiques diferents, 
amb la conseqüent reducció de les intervencions i del temps, 
de vegades 2 minuts), hem intentat fer present la nostra veu 
com a ciutadans i com a valencians allà a Madrid ens els 
temes que ens afectaven. Vos deixe un xicotet resum:  
Hem demanat dos comissions d'investigació (crisi dels bancs i 
Bankia) i diverses compareixences (ministre d'Interior per la 
primavera valenciana, ministre de Justícia pel cas Carlos 
Fabra i el governador del Banc d'Espanya). 
Hem tramitat esmenes a les lleis de Tranparència, de Costes, 
a la de Mesures Urgents en Matèria de Medi Ambient i a la de 
Sostenibilitat  Energètica.  

Hem fet una interpel·lació i posterior moció sobre la destrucció 
i aprofitament dels aliments. Peticions de documentació (15); 
Esmenes als PGE 2012 (80); Esmenes als PGE 2013 (132); 
Proposicions no de Llei (30); Preguntes escrites al govern 
(208); Preguntes orals (5); Realització al Congrés, junt als 
companys d'Equo de la jornada sobre la Transparència i 
Participació en les comissions parlamentàries d'Agricultura, 
alimentació i Medi Ambient; Sanitat i Serveis Socials, 
Seguretat Vial i Mobilitat Sostenible i Comissió Mixta de RTVE. 
I moltíssimes intervencions orals, tantes com he pogut i m'han 
deixat i que heu pogut seguir a través de les xarxes socials. 
Hem treballat tan bé com hem sabut, intentant representar 
dignament els valencians i les valencianes que havien 
dipositat la seua confiança en nosaltres i seguirem fent-ho per 
tal de canviar aquells que s'han posat clarament del costat 
dels poderosos i han donat l'esquena a les persones. Gràcies 
per la vostra confiança.  
 

Oficina parlamentària de Coalició Compromís 
 

Fes-nos arribar les teues idees, propostes, denúncies,... a la web http://oficinaparlamentaria.compromis.ws/ i parla 
amb els teus representants, interactua. Volem conèixer el teu punt de vista i portar-lo a les institucions. Volem ser el teu vehicle 
de representació. T'escoltem i actuem. 
Enric Morera  Mònica Oltra     Mireia Mollà    Josep M Panyella  Juan Ponce       Fran Ferri           Joan Baldoví       Emili Altur  
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