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100 PRIMERS DIES DEL NOU GOVERN
Els resultats de les eleccions del passat 25 de Maig a Godella van resultar una excepció a
la norma general. El Partit Popular, vencedor en les eleccions autonòmiques, va perdre
centenars de vots a nivell municipal, vots que es dipositaren en blanc o que beneficiaren els
grups de l’oposició.
Aquests resultats només es poden llegir d’una manera, com un rebuig dels ciutadans cap a
la gestió de l’anterior alcaldessa: enfrontaments interns; govern incompetent; menyspreu
cap a les associacions i veïns de Godella; negligent política urbanística manifestada en el
tema del soterrament de les vies i en l’aprovació del PAI de la Lloma dels Frares,...
Godella demanava un canvi, els nostres electors ho exigien i per eixe motiu els tres
regidors electes de EUPV-BLOC hem votat favorablement la investidura de Salvador Soler
(PSOE) com alcalde de Godella.
Encara que no hem aconseguit sumar els resultats que obtinguérem per separat fa 4 anys,
sense majories absolutes els nostres vots són imprescindibles per governar i durem endavant
un programa de govern consensuat amb el PSOE, amb objectius clars: donar veu a la
participació ciutadana, modernitzar l’Ajuntament, regular les actuacions urbanístiques i
ampliar les actuacions municipals en matèria social, cultural, educativa, esportiva, juvenil...
Cens
Votants
PARTIT POPULAR
PARTIT SOCIALISTA
EUPV-BLOC
UNIO VALENCIANA
COALICIO VALENCIANA
En blanc/nuls

LOCALS-2007 REGIDORS
9.700 censats
7.070 vots
17 total
2883 vots
8
2286 vots
6
1315 vots
3
204 vots
0
130 vots
0
252 vots

AUTONOMIQUES-2007
9.535 censats
7.052 vots

3488 vots
2154 vots
882 vots
69 vots
68 vots
151 vots

Els nostres regidors estaran presents amb delegacions en el govern municipal, Junta de
Govern, comissions informatives, així com en els diversos Consells sectorials.

Miguel Gago (EUPV)
Regidor de Cultura i Festes
Tinent d’Alcalde i portaveu

Ginés Ruiz (BLOC)
Regidor d’Esports
Tinent d’Alcalde

Neus Marco (EUPV)
Regidora d’Hisenda i
Comunicació
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DENÚNCIA D’INFRACCIONS URBANÍSTIQUES.
El nou equip de govern està manifestant la seua voluntat de mantindre la legalitat
urbanística i posar fre al desgavell d’actuacions incontrolades que s’han produït en el
municipi durant els anys de govern popular de Maria Rosa Roca.
Malgrat que tots coneguem casos de reformes sense llicència, antenes il·legals, noves
construccions en zones rústiques, ocupació de la via publica amb grues i materials d’obra no
autoritzats, etc. l’equip de govern del PP en l’Ajuntament de Godella no va cobrar durant
l’últim exercici ni un sol euro en concepte de multes per aquestes actuacions.

Tala indiscriminada d’arbres a la parcel·la del carrer
Ametlers/Fundador. Més d’un centenar de pins i
garroferes, tallats sense autorització per l’empresa
constructora Corporació Azbueta Garcia SL. per a la
construcció de 20 unifamiliars.

Ocupació de la via pública per contenidors, material
d’obra i grues sense llicència a la urbanització Santa
Bàrbara (Godella)

SOTERRAMENT DE LES VIES
Tal i com vam prometre, el nou Ajuntament de Godella no ha signat el protocol amb la
Conselleria d’Infraestrucutures que
pretenia que el nostre municipi
finançara el 50% del cost de les
obres de soterrament de les vies.
En la visita que es va fer a la
Conselleria es va deixar clar que
volíem soterrar les vies però que no
acceptaven pagar el 50% del seu cost
i molt menys carregar el pes d’eixe
cost sobre uns quants veïns que
veien molt afectades les seues
propietats.
La competència és de la Generalitat i
és al PP al que li toca sol·lucionar
este greu problema que patim al nostre poble.
Perquè en Godella volem pagar el mateix que ha pagat la Sra. Rita Barberà pel soterrament
del metro a València, es a dir 0 euros.
BLOC GODELLA
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CRISI DE COMPROMÍS EN LES CORTS VALENCIANES
Desde el BLOC estem assistint preocupats a la crisi que els nostres
companys d’Esquerra Unida estan patint i que està afectant al
funcionament del Compromís a les Corts Valencianes.
Tots coneixíem de l’existència de sectors enfrontats dins d’EU però no
esperàvem que la situació fóra tan insostenible i que esclatara als pocs
mesos de començar a funcionar el Compromís, coal·lició en la qual
tantes esperances havíem dipositat, ni què arribara a afectar-li d’una
manera tan notable.
No obstant volem informar als nostres veïns que el Compromís
per Godella no s’ha vist afectat per esta crisi i continuem treballant
amb la mateixa il·lusió que el primer dia.

L’AJUNTAMENT DE GODELLA SUSPEN LES LLICÈNCIES D’ANTENES
El plenari de l’Ajuntament de Godella del passat
dia 30 d’Agost va suspendre, per un període
màxim d’un any, la concessió de llicències de
col·locació d’antenes de telefonia mòbil.
En 2004 el Partit Popular va aprovar una
ordenança municipal que permetia aquest tipus
d’instal·lacions pràcticament en qualsevol lloc del
terme municipal. Malgrat els tres anys
transcorreguts, aquesta ordenança es provisional,
perquè no s’han contestat les al·legacions que els
grups de l’oposició, entre ells el BLOC i els veïns
interposàrem. A més a més, les empreses de
telefonia ni es molesten en complir-la i actuen
sense control, com ha passat fa unes setmanes a la
carretera de Bétera, junt a la gasolinera Los Arcos, on ha aparegut una altra antena il·legal, que ha
estat denunciada pels veïns.
La policia ha ratificat la denúncia i s’ha obert un expedient d’infracció urbanística per a retirar-la.

INFORMACIÓ SOBRE ELS SOUS DELS REGIDORS
Volem comunicar-vos que no és certa la informació que va aparèixer pel poble de manera anònima
en la qual donaven a entendre que els regidors del govern (BLOC – EUPV- PSOE) i l’alcalde
anaven a cobrar quantitats molt superiors a les que cobraven els regidors del PP.
Els regidors del govern i l’alcalde van a cobrar el mateix, i en algun cas menys, que el que es
cobrava en la legislatura anterior.
No obstant, el cost per a l’ajuntament va a ser major, però legal. El PP tenia un sistema de
retribució il·legal que no retenia l’IRPF ni cotitzava a la Seguretat Social (gairebé diners negres) i
que incomplia la legalitat al pagar per assistència a les sessions de treball de manera diferent a cada
regidor (les hores del govern eren més
cares que les de l’oposició).
Nosaltres no som dels que defraudem
a Hisenda ni a la Seguretat Social i
malgrat que de vegades complir amb la
legalitat costa més car, nosaltres
JUGUEM NET.
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GODELLA HA PERDUT MILERS D’EUROS EN SUBVENCIONS
L’Ajuntament de Godella ha perdut més de 85.000 euros en subvencions degut
a la mala gestió de l’anterior govern municipal, que va ser incapaç de presentar
a temps els projectes o les factures de les obres subvencionades per la
Diputació Provincial.
Les obres del carrer Salvador Giner (2005) que comptaven amb una subvenció
de 78.000,00 € i les millores en camins rurals (any 2006) subvencionades amb
6.000,00 € s’hauran de pagar íntegrament a càrrec de l’Ajuntament o no fer-se.
A més a més, sense haver justificat les anteriors gairebé ens podem considerar
exclosos de qualsevol altra subvenció.
La responsable directa d’aquesta situació ha estat l’anterior alcaldessa i regidora d’Urbanisme,
que ha deixat el consistori en situació precària, amb més deutes, amb sentències judicials sense
executar, amb centenars de llicències sense tramitar i amb expedients d’infracció urbanística
caducats. Com a premi el Partit Popular l’ha recompensada amb una plaça de diputada en les Corts
Valencianes.

COMPROMIS PEL PAÍS VALENCIÀ: 7 DIPUTATS EN LES CORTS
La coalició EU-BLOC-Verds-Compromís pel P:V., obtingué vora 200.000 vots
i 7 diputats en les Corts Valencianes.
Els resultats han estat per sota de les previsions inicials, fet que demostra que
els pactes moltes vegades no sumen vots, sinó que els resten, sobretot si es fan
tard i no s’expliquen suficientment. La unió de l’esquerra, el valencianisme i
l’ecologisme, no ha pogut evitar un triomf clar del Partit Popular a les eleccions
autonòmiques, però si ha impedit el bipartidisme. Sense aquesta coalició,
segurament hui més de 200.000 valencians, haurien quedat sense representació i
en les Corts solament estarien presents partits estatals (PP-PSOE).
Els dos diputats electes del BLOC en les Corts valencianes, agrupats junt als d’Esquerra Unida
constituïren el grup parlamentari de Compromís pel PV. Els diputats nacionalistes exerciran la seua
tasca de control parlamentari sobre el govern i defensaran el programa electoral comú de la coalició.
Des de la seua presa de possessió, Enric Morera (València) i Josep Mª Panyella (Castelló), estan
treballant per canalitzar les reivindicacions dels sectors ciutadans que ens han donat recolzament i
constituir-se en la veu de tots aquells que s’oposem a les polítiques del PP. Ells i nosaltres estem a la
vostra disposició.

EL BLOC TERCERA FORÇA POLITICA MUNICIPAL
Els resultats de les passades eleccions municipals evidenciaren un avanç
generalitzat del Partit Popular, que s’imposà per majoria absoluta en
municipis de la comarca de l’Horta, com Montcada, Torrent, Paterna o
Massamagrell. PSOE i EUPV retrocediren i Unió Valenciana desaparegué
del panorama polític, absorbida pel PP i CV.
El BLOC es va presentar, a nivell municipal, en coalició amb el VerdsEsquerra Ecologista; també en coalició amb EUPV, com és el cas de
Godella, Paterna, Rocafort, Aldaia, etc. i en alguns casos amb candidats
independents en llistes del PSOE (València, Llíria).
Els resultats obtinguts pel BLOC van ser: 18 alcaldies, 298 regidors i
més de 110.000 vots municipals, el doble de regidors que EU. Municipis com Sueca o Xàbia tenen
alcalde del BLOC i hem facilitat més de 40 governs municipals progressistes. El BLOC s’ha
consolidat com la tercera força política municipal valenciana.
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