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EL NOSTRE COMPROMÍS 
El regidor del BLOC- Compromís per Godella Genís Ruiz continua sent la veu del Compromís malgrat l’abandonament de 
la disciplina d’EU dels 2 regidors en l’Ajuntament. 

Al respecte dels articles de l’agrupació d’Esquerra Unida 
de Godella, publicats al Butlletí municipal, i en la mesura en 
que el Bloc es veu afectat, ja que ambdós partits 
conformàrem la coalició electoral de COMPROMÍS PER 
GODELLA, volem manifestar el següent: 
1.- Les dures crítiques que fa la direcció d’EU als seus 
articles, no es correspon amb l’actitud manifestada dins el 
govern municipal, pels, fins ara regidors d’EU. Els regidors 
Miguel Gago i Neus Marco, lluny de discrepar o qüestionar 
algunes decisions i polítiques del grup de govern, mantenen 
pel contrari i segons el nostre parer una posició totalment 
identificada amb el PSOE 
2.- Que la tensió interna entre els regidors i el col·lectiu 
d’EU ha conduit a Miguel Gago i a Neus Marco a fer públic 
el seu abandonament de la disciplina de partit. Des del 
moment que estes persones signaren l’acord electoral i ara 
EU ja no té regidors, considerem que este ha quedat trencat 
de facto. 
3.- Des del BLOC hem estat i som respectuosos amb la 
difícil situació per la qual està passant EU després les 
escissions i renúncies patides, però aquesta situació no pot 
allargar-se indefinidament. Cal prendre una decisió el més 
prompte possible i aclarir qui ostenta la representació d’EU 

a Godella i en quina situació queden els dos regidors 
electes. 
4.- Que el BLOC i el nostre regidor Genís Ruiz, continuen 
plenament identificats amb el programa amb el qual ens 
presentàrem a les eleccions municipals i que va rebre el 
suport de 1.300 electors. Tant a Godella com a les Corts 
Valencianes, s’ha vist que el BLOC era l’única força 
convençuda de la necessitat de consolidar un altre espai 
polític, que trenque l’empobridor bipartidisme del PP i el 
PSOE. 
5.- Que el BLOC manifesta la seua voluntat de continuar en 
l’actual govern municipal de progrés, sempre que la resta de 
grups polítics mantinguen també els seus compromisos pel 
que fa al programa electoral i al pressupostos necessaris per 
al seu compliment, així com el respecte a l’autonomia en el 
treball dels regidors i la distribució de les competències. 
6.- Que la gent del BLOC volem reafirmar que la fórmula 
que ens portà a valencianistes, progressistes i ecologistes a 
concórrer junts a les eleccions amb la coalició 
“COMPROMÍS PER GODELLA”  i “COMPROMÍS 
PEL PAÍS VALENCIÀ”, continua sent vàlida i des del 
Bloc continuarem treballant en la mateixa línia política, per 
totes aquelles persones que confiaren en esta opció. 

GODELLA CONDEMNA L’ATAC ISRAELÍ CONTRA 
GASA I ENVIARÀ AJUT HUMANITARI 
Els grups polítics del BLOC i del PSOE presentaren 
sengles mocions al plenari del passat mes de Gener, 
condemnant els atacs israelians sobre Gasa, que han 
produïts més de 1.300 morts entre la població civil. 
Godella es suma així a la petició d’un alto-el-foc 
permanent i reclama una solució definitiva al problema 
palestí amb el retorn del refugiats i el reconeixement 
internacional dels dos estats. L’Ajuntament s’ha 
compromès a contribuir amb 6.000,00 € del Fons de 
solidaritat Intern., que es distribuirà mitjançant les 
organitzacions de “Metges sense Fronteres” i la “Creu- 
Mitja Lluna Roja” que treballen en la zona.  

17-01-09: VALÈNCIA EN 
SOLIDARITAT AMB EL 
POBLE PALESTI.  
Més de 10.000 persones eixiren al 
carrer en València convocats per 
diverses organitzacions polítiques, 
sindicals i ONGs, en solidaritat amb la 
dramàtica situació del poble palestí, 
sotmès des de fa 40 anys a l’ocupació 
militar. La marxa que va eixir de Sant 
Agustí va acabar davant la delegació 
del govern. 
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NOUS EXPEDIENTS PER 
INFRACCIONS URBANÍSTIQUES 

L’Ajuntament de Godella 
continua obrint expedients per 
infraccions urbanístiques. La 
majoria d’ells són 
conseqüència d’obres 
realitzades per particulars 
sense la corresponent 
llicència, però també hi ha per 
tala d’arbres, moviments de 
terra i abocament de residus 
en parcel·les o per locals 
comercials sense insonoritzar.  
Desprès de realitzada la 
inspecció i l’informe tècnic 
corresponent, el Departament 
d’Urbanisme procedirà a 

establir la sanció i determinar si l’obra executada és 
legalitzable o pel contrari s’ha enderrocar. Exp.oberts: Av. 
Pinar: 1 exp.; Mimoses: 3 exp.; Ermita Nova: 2 exp.; Ample: 1 
exp.: Cervantes: 1 exp.; Pintor Pinazo: 1 exp.; Crta.Rocafort: 1 
exp. 
Igualment sense llicència, de la nit al matí, ha aparegut una 
nova instal·lació de telefonia mòbil, aquesta vegada en el 
polígon d’Obradors. Esta antena incompleix la reglamentació 
sobre telefonia mòbil que l’Ajuntament va aprovar el passat 
mes de setembre de 2008 i es objecte també d’un expedient 
d’infracció urbanística. 

ACTE EN COMMEMORACIÓ DE LA 
DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS 
DRETS HUMANS. 
En el saló d’actes de Villa Teresita tingué lloc el passat 18 de 
desembre un emotiu acte en commemoració del 60é aniversari 
de la Declaració Universal dels Drets Humans.  
L’acte havia estat convocat pel Consell de Participació 
Ciutadana de Godella i comptà amb la presència de dos 
representants d’Amnistia Internacional, així com de membres 
de les diverses associacions que es sumaren a l’acte i que 
llegiren públicament el contingut de la Declaració, aprovada 
per l’ONU el 10-12-1948. Finalment Tatiana acompanyada per 
varis músics interpretaren unes peces musicals. 

EL BLOC S’OPOSA A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA BENZINERA.

Tots estem convençuts de la necessitat d’escometre l’ampliació 
de la rotonda de la cruïlla Ramon i Cajal/Via Parc Nord i de 
millorar els accessos a Campolivar. Però tot no val per 
aconseguir estos objectius. Una empresa es va a oferir a pagar 

l’expropiació dels terrenys i la construcció de la rotonda a 
canvi de la llicència municipal per a instal·lar una benzinera 
sobre el jardí situat junt al semàfor i el camp de futbol. Segons 
els promotors l’activitat era innòcua, les molèsties per als veïns 
mínimes i molts els avantatges. L’oferta va ser ben considerada 
per la Regidoria d’Urbanisme que la va sotmetre a 
consideració de l’equip de govern municipal. Esta proposta va 
trobar el silenci discret del PSOE, la desconfiança dels regidors 
d’EU i l’oposició frontal del regidor del BLOC.  
Godella ja pateix l’existència de dos benzineres junt al casc 
urbà i el BLOC considera que nos és el lloc adient per a fer 
una altra. Estem en este equip de govern per a fer una Godella 
més habitable i amb millors serveis per als ciutadans i no 
serem còmplices de “solucions” com estes.  

L’AJUNTAMENT APROVA LES OBRES DEL FONS D’INVERSIÓ LOCAL
El FIL procedeix d’una aportació extraordinària del govern central a raó de 
177,00 € x habitant, el que suposa 2.300.00,00€ per a Godella. Són diners que 
han d’anar destinats a obres noves i que han d’estar acabades abans del 31 de 
Març del 2010 i es valorarà especialment l’ocupació de mà d’obra aturada. El 
finançament és al 100% a càrrec de l’Estat i el municipi solament ha de fer-se 
càrrec dels projectes tècnics i de la direcció de les obres.  
El BLOC va proposar la realització de la reforma integral del poliesportiu, 
que estava previst realitzar en varies anualitats. Les obres s’ajustaran al 
calendari de competicions de les diverses escoles esportives per a no 
perjudicar els usuaris. 
El grup de govern també va proposar a la delegació de govern la urbanització 
integral de varis carrers de l’Eixample, del Terç i de Campolivar. En alguns 
casos es tracta solament de la reposició de voreres i voravies i en altres 
s’inclou substitució de canalitzacions d’aigua i gas, clavegueram, postes de 
llum, plantació d’arbres, carril bici, passos de vianants, asfaltat, etc. Totes les 
voreres hauran de reunir requisits bàsics d’accessibilitat. En els jardins 
s’inclou la reposició de fonts, bancs, mobiliari i jocs infantils homologats. 

 
FONS D’INVERSIÓ LOCAL (FIL) 

 
Pistes: tennis,pàdel, vestidors: 202.027,45� 
Nous vestidors camp de futbol.252.868,99� 
Camp futból-7 gespa artif .......208.964,25� 
Ampliació edif. poli i conserg .203.767,45� 
Urbanització c/Ametlers ......... 67.452,84� 
Voreres c/Rvdo.Sancho Bargues  .32.778,25� 
Reforma Pujada de l’Ermita  ...248.978,69� 
Urb. Int. c/ Paterna i Rocafort .495.112,13� 
Voreres carrers de l’Eixample .247.267,90� 
Millora jardins Pl.Dalt i c/Ponent .80.839,19� 
Millora jardí Pl.Baix................104.090,05� 
Reurbanit C/ Pirot. Brunchú, M.Peñalber  i 
Montcada .............................327.398,08� 
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L’AJUNTAMENT DE GODELLA APROVA EL 
PRESSUPOST PER AL 2009 
El pressupost per al 2009 és de 13.086.900,00€, un 50% més 
que l’any anterior. Este augment està destinat íntegrament a 
finançar les inversions previstes pel grup de govern i que 
figuraven en el programa electoral de les eleccions municipals 
del 2007. Per a fer front a estes inversions compten d’una 
banda amb un préstec bancari per valor de 3.760.000,00€ i per 
una altra banda amb recursos propis del municipi, fruit d’una 
situació financera equilibrada. La liquidació del pressupost del 
2008, serà positiva i el nivell d’endeutament està dins dels 
paràmetres permesos pel Ministeri d’Administracions 
Publiques i per Hisenda.   
El BLOC considera que en situacions econòmiques de crisi 
com la que patim, els governs deuen fer un esforç econòmic i 
realitzar obres públiques. Esta solució, temporal i 
extraordinària, es necessària per reactivar l’economia, crear 
ocupació en un sector tan castigat com la construcció i ajudar a 
les empreses a eixir de la difícil situació econòmica. A més a 
més, durant la legislatura passada, Godella va estar  
absolutament paralitzada pel que fa a inversions i cal una forta 
empenta per posar al dia els carrers i les infraestructures 
culturals, esportives, educatives i socials del municipi. 

 

PP I PSOE REPARTIXEN ELS DINERS 
DESTINATS ALS MUNICIPIS AMB CRITERIS 
PARTIDISTES 
Les xifres posen de manifest el sectarisme tant del PP com del 
PSOE a l’hora de repartir els diners destinats als municipis 
valencians. Les subvencions, ja siguen de l’Estat, la Generalitat 
o les Diputacions, s’atorguen segons el color polític del govern 
local, premiant els ajuntaments afectes. Els municipis 
governats pel BLOC, EUPV, UV o independents són marginats 
per les institucions 

El BLOC  aposta per introduir criteris objectius en el 
repartiment d’aquests fons i que siga la població el factor 
determinant. A més a més es podrien incentivar aquells 
projectes que aposten per la conservació del patrimoni històric, 
per l’estalvi energètic, per la millora del medi ambient, així 
com aquells que tinguen una major repercussió social. 

GENERALITAT PP  67%   PSOE 32% 
El Pla de Millores dels municipis de la Generalitat tira per a 
casa i dona 30 subvencions a ajuntaments populars i 8 a 
ajuntaments socialistes. 

GOV.CENTRAL  PP 23%  PSOE 77% 

www.blocgodella.com  Visita’ns www.bloc.ws 

El govern central destina majoritàriament els diners a 
ajuntaments socialistes 

 

 

 

 

 

 

 

EL BLOC SOL·LICITA A LA GENERALITAT LA CONNEXIÓ DEL BARRANC DELS FRARES 
AMB EL PALMARET ALT
El grup municipal del BLOC- Compromís per Godella, va 
presentar una esmena als pressupostos de la Generalitat per al 
2009 sobre infraestructures hidràuliques en què demanava 
l’execució del projecte de connexió del Barranc dels Frares 
amb el Palmaret Alt en els termes de Godella, Rocafort, 
Burjassot i Massarrojos. Esta infraestructura pressupostada en 
més de 10.500.000 euros, implica el condicionament i 
l’ampliació del barranc al seu pas per Godella (sector Bovalar- 
Polígon d’Obradors), la realització d’un vall a cel obert amb 
una capacitat de 60 m3/segon, que connectaria amb el 
Palmaret Alt i col·lectors de drenatge de pluvials en Burjassot 
(c/Lauri Volpi, c/Maria Ros), Godella (crta. de Bétera, crta. de 
Rocafort, c/Sant Bertomeu, c/Tramuntana, etc.) i Rocafort 
(c/López Trigo) 
Enric Morera, secretari general del BLOC i diputat autonòmic 

del grup Compromís, va visitar la desembocadura del Barranc 
en el límit dels termes de Godella i Rocafort, acompanyat pels 
regidors del BLOC, Ginés Ruiz (Godella) i Jordi Sebastià 
(Burjassot). Va ser informat de les actuacions realitzades fins 
el moment així com de les obres a realitzar. Varen recordar 
que, malgrat la urgència de les obres, la Generalitat ve ajornant 
des de 2003 l’execució del projecte, mentrestant els veïns 
pateixen periòdicament els desbordaments del barranc als 
barris de Vil·la Blanca, El Barranquet i el polígon industrial 
d’Obradors.  
Esta reclamació ha estat recolzada, també unànimement, per 
tots els grups polítics dels Ajuntaments de Godella i Rocafort, 
però l’esmena als pressupostos ha estat rebutjada pel plenari de 
les Corts Valencianes al votar en contra el Partit Popular. 
 

INVERSIONS PREVISTES AL 2009 IMPORT 
EDIF.NOU AJUNTAMENT 1.400.000 
PROJECTES TÈCNICS OBRES 400.000 
PLA ESPECIAL DE LES PEDRERES 50.000 
SENYALITZACIÓ DE CARRERS 30.000 
REPARACIÓ DE VORERES 15.000 
PLA CAMINS RURALS 30.000 
XARXA DE PLUVIALS 250.000 
JARDINS I CARRER SANTA TERESA   180.000 
NÍNXOLS I ACCESSOS CEMENTERI 139.000 
HABILITACIÓ CONSERVATORI SUP. MUSICA 21.200 
MOBILIARI I VEHICLES 130.000 
EQUIPAMENT INFORMÀTIC I PLA AVANZA 42.000 
REHABILIT. VILLA TERESITA - CENTRE MAJORS 350.000 
REHABILIT. VILLA EUGENIA-SALA EXPOSIC. 300.000 
JOCS INFANTILS PER ALS PARCS 40.000 
PARC CRTA. DE ROCAFORT I PISTA SKATE 250.000 
EQUIPAMENT POLICIA LOCAL 15.000 
EXPROPIACIONS 65.000,00 
INVERSIONS PRESSUP. PARTICIPATIUS 300.000,00 
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MASSIVA PARTICIPACIÓ EN LA MANIFESTACIÓ CONTRA LA POLÍTICA 
EDUCATIVA DEL GOVERN VALENCIÀ 

Milers de persones es manifestaren el passat 28 de 
Novembre convocats per la Plataforma per 
l’Ensenyament Públic i en protesta contra la política 
educativa del Sr. Camps i del seu conseller Font de Mora.  

Entre els participants: pares, mares, alumnes i professors 
de la nombrosa comunitat educativa de Godella: col·legis 
Barranquet, Cervantes, Sant Bertomeu, Institut comarcal 
(Burjassot- Godella) i Vicent Andrés Estellés (Burjassot).  

La vaga prevista per a 17 de desembre ha estat ajornada 
mentrestant duren les negociacions, però la conflictivitat 
pot reproduir-se en qualsevol moment donada l’escassa 
voluntat política de la Conselleria per atendre les 
reivindicacions plantejades: 
 

Xarxa pública 0-3 anys, extensió del bilingüisme i el trilingüisme, més beques de transport i menjador, acabar amb 
la intervenció política sobre la direcció dels centres i la inspecció. No a l’educació en la ciutadania en anglès, 
ampliació plantilles per acabar amb el fracàs escolar i atendre les necessitats educatives especials. 
 

V CONGRÉS DEL BLOC 
El proper 28 de Febrer i 1 de març el Bloc celebrarà 
el seu V Congrés a la Fira de Mostres de València.  

El BLOC som un partit que ara mateix ja té una 
presència institucional i territorial que exigeix un 
esforç organitzatiu important. El conjunt de 300 
regidors/res, dos diputats autonòmics i una diputada 
provincial és una raó més per tal d'actualitzar 
l'organització i que això ens permeta assumir cotes 
institucionals més àmplies. 

Les ponències han estat redactades amb la intenció 
de fomentar el debat intern sobre la definició 
ideològica i política que hauria d’identificar el 
BLOC en els pròxims anys a partir de la realitat –
econòmica, social, política– del País, però també 
amb l’objectiu de plantejar una discussió profitosa 
sobre les fortaleses i deficiències de la nostra 
organització i de la nostra acció política i prendre les 
decisions –organitzatives, polítiques, 

programàtiques, estratègiques- més oportunes per 
enfortir la nostra acció política davant la societat 
valenciana. 

Debatrem una proposta d’actualització política i 
ideològica del BLOC a partir de tres eixos. El 
primer, la realitat del País que som ara mateix, el 
diagnòstic del qual no podem ignorar. El segon, què 
és el BLOC i què ens defineix i ens identifica –el 
valencianisme de progrés– I, el tercer, quina 
estratègia fem servir per créixer i ser decisius en la 
política valenciana en els pròxims anys.  

El Bloc és l’únic partit del panorama polític valencià 
que pren les seues decisions sense supeditar-les a 
cap altre interès que no siga la defensa dels 
interessos valencians. Decidirem sense 
sucursalismes ni dependències perquè no som una 
franquícia de ningú sinó un partit al servici dels 
valencians.
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