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El ple de Godella aprova totes les propostes
presentades en el seu primer ple virtual
L’Ajuntament de Godella va declarar, en
la seua sessió plenària del mes d’abril,
el seu compromís social enfront de la
crisi sanitària i econòmica provocada
pel COVID-19, aprovant diverses mocions de modificació de crèdit per a la
concessió d’ajudes socials i l’adquisició
de mascaretes.
En primer lloc, es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics dues
modificacions de crèdits per a destinar-los a ajudes socials. D’una banda,
es va establir una partida de 15.000
euros per a l’adquisició de mascaretes
sanitàries i altres materials de protecció
per a repartir entre la població. A més,
es va aprovar una partida de 75.000
euros que aniran destinades a ajudes
socials a famílies afectades per la crisi
econòmica provocada pel COVID-19, i
una altra de 22.000 euros per a atorgar
ajudes especials de menjador escolar.
Així mateix, es van aprovar dues modificacions més de crèdit, una per suplement de retribució d’un 2% en l’àrea

de personal, que va tirar avant amb el
suport de tots els grups polítics, i una
altra per a fer front a factures de l’exercici anterior, que va ser secundada per
Compromís, el Partit Socialista, el Partit
Popular, Ciudadanos, i l’abstenció de
Unides Podem-EU.
D’altra banda es va aprovar la proposta de l’ampliació de nínxols i columbarios en el cementeri municipal per a
cobrir les necessitats de futur que es
pogueren ocasionar a causa de la crisi
sanitària del COVID-19, amb els vots a
favor de Compromís i el Partit Socialista,
el vot en contra del Partit Popular, i les
abstenció de Ciutadans i Unides Podem.
Tots els grups polítics van donar suport a la proposta de bonificació del
95% de l’IBI Rústic a les parcel·les 16 I
20 del polígon 4, i la parcel·la 13 del polígon 10, i l’aprovació de conveni per a
la utilització de la plataforma de gestió
d’expedients SEDIPUALBA.
A més, es va aprovar per unanimitat
la renovació per dos anys del conveni

entre la Diputació Provincial de València i l’Ajuntament de Godella per a
millorar l’accessibilitat dels portals
corporatius.
La propostes d’aprovació dels expedients de contractació de la instal·lació i
manteniment d’equips d’impressió, i de
la contractació de fibra òptica per a les
dependències de l’Ajuntament de Godella, van ser aprovades amb els vots a favor de Compromís, del Partit Socialista,
de Ciutadans, i de Unides Podem-EU, i
l’abstenció del Partit Popular.
Finalment, tots els grups polítics van
donar suport a la proposta de l’aprovació inicial del pla d’igualtat municipal
de Godella.
El ple, que es pot veure en l’enllaç,
es va celebrar de manera telemàtica
sense incidències i amb la col·laboració de tots els representants, especialment de l’oposició que no va fer ús
del seu dret d’intervenció en cadascun
dels punts del dia del ple per a facilitar
l’operativa.

El 14 de març es va decretar un estat
d’alarma, provocat pel COVID-19, que
ha mantingut tancats a quasi tots els comerços del municipi.
Des de fa dos mesos els únics establiments als quals se’ls ha permès
obrir han estat els de venda alimentària
(fleques, fruiteries, verduleries, carnisseries, pescateries, supermercats i
hipermercats, de begudes), farmàcies,
òptiques, productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria,
combustible per a l’automoció, estancs,
equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o
per correu, tintoreries i bugaderies.
A més, s’ha permès el comerç per internet, via telefònica o via correspondència, amb les mesures de seguretat que
han recomanat les autoritats sanitàries.
En la fase zero o preparatòria, a partir
del 4 de maig, es van unir a aquests els
restaurants que poguessin realitzar menjar per a portar, o els comerços de fins a
400 metres, com a perruqueries o centres
d’estètica, que atenguessin mitjançant
cita prèvia per a assegurar una atenció individual dels clients.

La Generalitat Valenciana ha establert
unes ajudes econòmiques de 150 euros
a les persones treballadores afectades
per un ERTE, amb prioritat per a les persones beneficiàries les bases de cotització de les quals siguen inferiors.
A més, s’han oferit ajudes econòmiques a treballadors que han reduït la
seua jornada laboral per conciliació
familiar per a l’atenció a persones menors, majors o dependents al seu càrrec.
Els imports d’aquestes ajudes han estat
de 600 euros si la suspensió o reducció de la jornada ha estat entre el 81% i
100%, 450 euros si ha estat entre el 61%
i 80%, o de 300 euros en cas del 50% i
60% de reducció de jornada.
També s’ha establert la moratòria per
al pagament de crèdits hipotecaris.
D’altra banda, la Generalitat Valenciana ha aprovat unes ajudes urgents al lloguer, que es poden sol·licitar fins al 30
de juny, i que van dirigides a persones
arrendatàries amb problemes transitoris per a fer front al pagament del lloguer
d’habitatge habitual.
La quantia de les ajudes anirà des del
40% fins al 100% de la renda del lloguer, fins a un import màxim de 650 euros al mes, durant sis mesos, depenent
del grau de vulnerabilitat de la unitat de
convivència.
D’altra banda, l’Agència d’Ocupació
i Desenvolupament Local de Godella ha
reforçat l’atenció telefònica i telemàtica
per al suport metodològic d’orientació
laboral diari, la inscripció en el Labora, el
lliurament de documentació en el SEPE,
l’orientació a les persones autònomes o
que es troben en situació de ERTE.
A més, s’han publicat guies del Espai Labora (Servei Valencià d’Ocupació
i Formació), de la Unió Gremial per al
Comerç Local i notes informatives sobre
els ERTEs i enviament de candidatures
a les Ofertes del Consorci Pactem Nord.

A més tots els establiments, estan
obligats a desinfectar almenys dues vegades al dia i tenir mesures de protecció
com el gel hidroalcohòlic, i els treballadors han de portar màscara.
La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Godella ha proporcionat a
la ciutadania una guia de comerços
oberts amb activitats essencials per
fomentar, a més, el comerç local, que
s’ha anat actualitzant, amb el suport
de l’Associació de Comerciants, i publicant en els mitjans de comunicació
oficials.
Durant la situació de l’estat d’alarma
s’ha mantingut un contacte permanent
amb l’Associació de Comerciants, elaborant informació d’interés per als comerços i autònoms, i amb la Presidenta
del mercat municipal, al qual s’ha anat
enviant material de protecció EPI’s per
als quatre llocs oberts.
En aquesta mateixa línia s’ha realitzat
un seguiment dels comerços en actiu i
les farmàcies per a comprovar les seues necessitats, sobretot amb el tema de
màscares, guants o gel, material que
se’ls ha facilitat per part de Protecció
Civil i la Policia Local.
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afectades per un ERTE
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Els comerços s’adapten a l’estat
d’alarma provocat pel Covid-19

www.godella.es

Maig | 2020

AGENTS D’OCUPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT LOCAL

Maig | 2020

El Consell aprova ajudes de 1.500 o 750 euros per a
persones autònomes
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El Consell ha aprovat la concessió
d’ajudes directes de 1.500 o 750 euros
per a persones autònomes que hagen
cessat la seua activitat o reduït els seus
ingressos com a conseqüència de l’estat d’alarma establit mitjançant el Reial
decret 463/2020, de 14 de març, per a
l’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19.
Aquestes ajudes formen part del decret llei de mesures urgents de suport
econòmic i financer a les persones treballadores autònomes i de caràcter tributari per a fer front a la crisi econòmica
provocada pel COVID-19.
Respecte a les mesures de caràcter tributari, s’han ampliat els terminis per a la
presentació de pagaments d’impostos,

com el de successions i donacions o el
de transmissions i actes jurídics documentats, entre altres, o s’ha pogut sol·licitar l’ajornament de deutes amb Seguretat Social que calia pagar entre abril i
juny, amb un interès reduït del 0.5%.
Aquestes mesures s’uneix a les ja establides per l’Estat, entre les quals s’establia una prestació extraordinària per
cessament d’activitat ocasionat pel COVID-19, en la qual l’import era d’un 70%
de la base reguladora (o 70% de la base
mínima si el període cotitzat era insuficient per a tindre dret a prestació), que
podia cobrar-se fins a l’últim dia del mes
en què finalitze l’estat d’alarma.
A més, se suprimeix l’obligació dels
arrendataris de presentar l’autoliqui-

dació de l’impost de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats derivada dels lloguers d’habitatge habitual, i s’han pogut retardar,
reduir o prorratejar els contractes de
subministrament d’electricitat o gas
natural.
També han pogut sol·licitar moratòria de 6 mesos, sense interessos,
per a pagar les cotitzacions socials a
la Seguretat Social de RETA i dels seus
treballadors corresponents al termini
entre abril i juliol.
D’altra banda, les persones autònomes, desocupades, o empresàries amb
l’activitat suspesa han tingut la possibilitat de disposar de l’import de plans
de pensions.

ESPORT

HISENDA

Més de 7000
visualitzacions en el canal
d’esports de Godella

L’Ajuntament de Godella
adopta mesures de
flexibilització fiscal

La campanya #desdecasahazdeporte de la Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament de Godella, ha rebut més de
7000 visualitzacions en el seu canal de youtube de pràctica esportiva, des del 18 de març.
El canal es va crear per a oferir diferents rutines esportives per a practicar a casa. Així els monitors del poliesportiu municipal estan impartint a través d’ell diferents
classes virtuals de diferents nivells.
L’objectiu d’aquests vídeos ha sigut que els veïns i veïnes
de Godella pogueren mantindre la seua forma física i cuidar
la seua salut sense eixir de casa. A més, han permés fer els
dies de confinament més entretinguts.
El regidor d’Esports, Fernando Oliveros, es mostra satisfet amb l’acolliment que ha tingut la iniciativa. “Estem molt orgullosos que els projectes d’aquest tipus tiren avant, i tinguen aquesta acceptació. És un projecte
que, a més, uneix les noves tecnologies i l’esport, i això
en aquests moments és fonamental, ja que ens permet
arribar a més gent de forma més ràpida i, a vegades, necessària.”, ha explicat el regidor.

La Regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament de Godella ha
adoptat un paquet de mesures econòmiques en matèria tributària per a facilitar els pagaments als contribuents, a conseqüència de la crisi econòmica provocada pel COVID-19.
Amb aquestes mesures, el consistori ha donat suport
als sectors més afectats per la situació actual i redueix la
pressió fiscal de la ciutadania.
En línies generals, s’ajornen les mensualitats de desembre, gener, febrer i la part proporcional de març de les
quotes del Conservatori de Música i es prorroga fins al 27
de maig el pagament de l’IBI d’enguany.
Així mateix, s’han retardat fins al 30 d’abril els terminis
per a atendre requeriments, diligències d’embargament,
sol·licituds d’informació tributària, per a formular al·legacions o per a interposar recursos. D’altra banda, els terminis per a la presentació de qualsevol declaració que requerisquen una autoliquidació o liquidació tributària, així com
els terminis de pagament de les quotes resultants d’autoliquidacions o liquidacions tributàries no queden suspesos.
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SERVEIS SOCIALS

L’Ajuntament de Godella ha establit programes d’assistència i
atenció a persones en situació
de vulnerabilitat durant la crisi
del Covid-19.
La Regidoria de Serveis Socials de Godella ha atés fins
ara a quasi quaranta persones
en el programa d’assistència a
domicili i s’han ajudat a persones majors, dependents, que
estaven vivint soles i amb dificultats d’accés a una xarxa de
suport familiar.
El servei d’assistència es,
sobre tot, per a aquelles persones necessitades a l’hora, per
exemple, de realitzar la compra,
adquirir medicaments o que requeriren suport extra en la situació de crisi que hem viscut en els
últims mesos.
Així mateix des de Serveis
Socials s’està realitzant un seguiment d’aquelles persones
majors i famílies en situacions

de vulnerabilitat per a atendre’ls
en el que necesiten, i d’unes 150
persones inscrites en els tallers
de gent gran de serveis socials
que se’ls ha donat exercicis de
memòria i activitat física.
D’altra banda, s’ha creat un
servei d’atenció psicològica a la
ciutadania, especialment dirigit a persones que es troben en
una situació de vulnerabilitat,
que visquen en soledat extrema
o tinguen dificultats familiars,
per a superar la situació d’alarma provocada per la crisi del Covid-19, i disminuir l’impacte que
pot provocar en les persones.
Fins ara s’han atés a més de vint
persones.
Més de 30 persones estan utilitzant cada dia el telèfon d’atenció psicològica per a què els psicòlegs i psicòlogues de Serveis
Socials puguen donar-los suport
i ajudar-los a afrontar el confinament decretat durant l’estat

www.godella.es

Godella estableix programes d’assistència a domicili i
atenció a persones vulnerables

d’alarma, i a gestionar i mitigar les sensacions de por,
ansietat, incertesa o estrés.

El consistori ha establit un nou sistema extraordinari per a la concessió
de les ajudes de manera que puguen
sol·licitar-se de manera telefònica
(963641152) o telemàtica, per a agilitar
la seua tramitació, a través de l’àrea de
serveis socials.
El termini de presentació de sol·licituds fins a un mes després de la finalització de l’estat d’alarma, i ja s’han aprovat vora 70 ajudes.
L’expedient s’iniciarà pels professionals
de Serveis Socials una vegada tinguen co-

neixement directe de les circumstàncies
que justifiquen la concessió de l’ajuda,
i els beneficiaris accediran a les ajudes a
través d’un ingrés directe al compte bancari que la persona interessada haja indicat en la seua sol·licitud.
A més, el Govern realitzarà una pròrroga
del bo social elèctric com a mesura dins
del Pla d’Actuació, i Aigües de València
permet prolongar el mes de març el període voluntari de pagament de 30 a 90 dies
per a les factures que s’emeten mentre
perdure l’Estat d’Alarma.
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L’Ajuntament de Godella ha aprovat
ajudes municipals amb caràcter d’urgència per a mitigar les conseqüències
socials i econòmiques derivades de
l’actual crisi sanitària provocada pel
Covid-19.
Les ajudes, que oscil·len entre els 300
euros per a les famílies unipersonals i els
500 euros per a les de més de cinc membres, estan destinades a satisfer les necessitats bàsiques de persones i famílies
del municipi atesa la pèrdua o reducció
d’ingressos laborals.
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L'Ajuntament de Godella aprova ajudes socials
d'emergència per a famílies vulnerables
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L’Ajuntament de Godella reparteix 14.000 mascaretes per a
distribuir-les a la població
L’Ajuntament de Godella va distribuir
gratuïtament el mes de maig 14.000
mascaretes de diferents talles als veïns
i veïnes del municipi de manera domiciliària i personal.
Les mascaretes que el consistori
va repartir a les famílies de Godella
eren mascaretes higièniques, homologades per la UNEIX 0065/2020, que
complien amb les indicacions de les
autoritats sanitàries i amb un alt nivell
de protecció per a evitar la transmissió
de gèrmens i els possibles contagis.
Aquest tipus de mascaretes, que són
les recomanades per a les persones
asimptomàtiques, són reutilitzables i

llavables perquè pogueren ser utilitzades en diverses ocasions. Amb cada
màscara, es va entregar també un xicotet manual d’instruccions d’ús, rentada i desinfecció.
La distribució es va realitzar sense
incidents de manera domiciliària, per la
qual cosa cada persona de la localitat va
rebre una a la seua casa.
Encara que les mascaretes són elements que incrementen la seguretat,
des de l’Ajuntament es va recordar
que, al costat del seu ús, cal mantindre la resta de mesures com la higiene correcta de les mans o la distància
social.

Aquesta iniciativa es va sumar a unes
altres ja preses per la Generalitat Valenciana i el Govern Central, com per exemple el repartiment de 4000 mascaretes
entre comerços i persones que utilitzen el
transport públic per a acudir als seus llocs
de treball a causa de la reincorporació
laboral, i el lliurament gratuït de mascaretes a la població vulnerable i de risc que es
va realitzar en les farmàcies del municipi
per la Delegació de Govern.
El consistori s’està bolcant a recolzar a
la població durant aquesta crisi sanitària
provocada pel Covid-19, seguint les recomanacions de les autoritats per a garantir
la seguretat dels veïns i veïnes de Godella.
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COMUNICACIÓ

Els veïns i veïnes del municipi porten
dos mesos realitzant els principals
tràmits administratius utilitzant els
canals telefònics, especialment el
d’atenció ciutadana (963638056), i
els mitjans electrònics, mitjançant
l’accés a la pàgina web municipal
(www.godella.es) i en la seu electrònica (sede.godella.es). A més, mitjançant estos canals també s’han
pogut sol·licitar totes les ajudes, i des
del correu electrònic registro@godella.es s’han atés nombroses sol·licituds d’informació.
A més, en la seu electrònica és pot
obtindre el certificat d’empadronament, validar documents, o sol·licitar boni cacions.

Per a realitzar alguns dels tràmits,
és necessari tindre la signatura digital, que s’ha pogut sol·licitar de
manera presencial i extraordinària
durant un dia, ja que s’han recollit
les dades dels autònoms que no
disposaven de certificat digital per a
tramitació d’ajudes de labora.
D’altra banda, les principals notificacions, notícies i informació està
realitzant-se de manera digital, a
través de la web municipal, les seues
xarxes socials oficials i l’app mòbil,
on també s’ha habilitat una bústia de
suggeriments. L’app Ajuntaments de
Digital Value es pot descarregar tant
en IOS com en Google Play.
En la web s’ha afegit una nova sec-

ció dedicada al COVID-19, on l’usuari
pot trobar documents oficials i mesures econòmiques, fiscals i socials
de l’Estat, la Conselleria de Sanitat,
la Generalitat Valenciana, i l’Ajuntament de Godella.
En la nova secció de la web municipal els veïns i veïnes de Godella poden obtindre els telèfons d’interés del
municipi, conéixer els comerços de la
localitat que es troben oberts, accedir
a les ajudes oficials, informar-se de
l’últimes notícies, i rebre consells i
mesures higienicas i preventives.
Per últim, la radio municipal ha estat oferint especials informatius, consells i una selecció musical tots els
dies, a les 14.00 i a les 21.00 hores.

www.godella.es

L'Ajuntament de Godella digitalitza l'atenció a la
ciutadania i la comunicació

SEGURETAT CIUDADANA
d’actuació en les grans superfícies de
proveïment.
La Policia Local de Godella ha col·laborat amb el departament de serveis
socials, amb els serveis sanitaris del
centre de salut de Godella, amb la Comissaria Local de Policia Nacional de
Burjassot-Godella, la Guàrdia civil de
Moncada, els voluntaris de l’Agrupació
de Protecció civil de Godella-Rocafort,
membres de la UME per a actuacions
concretes i òrgans de control autonòmics i estatals com ara CECOR, CECIR,
CEMPOL i AVSRE.
A més, s’ha anat informant a través
de les xarxes socials de les últimes mesures de les autoritats sanitàries i s’han
oferit policonsells relacionats amb la
seguretat tant a nivell sanitari, com a
psicològic, tot això contrastat amb fonts
oficials i professionals.

Els punts d’informació de ciutadans
presencials que s’han establit en diferents punts de la població han oferit de
manera constructiva i des d’un pla pedagògic i pròxim al ciutadà, la informació
necessària perquè poguera complir-se
íntegrament la normativa.
També s’han realitzat més de 800 controls de vehicles, 1500 identificacions,
s’han proposat per a sanció a més de
250 individus, i s’ha reforçat la vigilància
en punts sensibles del municipi com als
comerços d’alimentació, mercat de venda
directa, farmàcies o gasolineres.
D’altra banda, s’ha planificat, al costat
de Protecció civil, el repartiment màscares
en els domicilis de la població, entre els
comerços i clients, i en transport públic,
i s’ha col·laborat en el repartiment d’aliments i béns de primera necessitat a domicilis de famílies vulnerables.
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La Policia Local de Godella i Protecció
civil han treballat conjuntament per a
vetlar per la seguretat de tota la ciutadania enfront de l’emergència sanitària
ocasionada pel COVID-19.
En primer lloc, des del departament de
la Policia Local ha sigut necessari establir
unes directrius i ordres a nivell policial,
per a unificar actuacions i extremar mesures d’autoprotecció entre tots els components de la plantilla. Així, s’han gestionat
i obtingut elements d’autoprotecció, de
manera pròpia o donats de voluntària i altruistament per organismes o ciutadans,
per a l’ús i seguretat dels propis agents.
De la mateixa manera, s’ha desenvolupat un pla de contingències municipal
per a establir la situació actual, planificar actuacions per nivells de seguretat,
organitzar recursos i punts crítics en
el municipi, així com crear un protocol
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La Policia Local de Godella i Protecció civil vetlen per la seguretat de la ciutadania
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S’autoritza la realització d’activitats no professionals de
atenció i recol·lecció de productes agrícolas
Després de dos mesos de moltes limitacions en les explotacions agrícoles, s’ha
autoritzat, des del dia 4 de maig, el desplaçament per a l’atenció i recolecció
dels horts, sempre que es troben en el
mateix terme municipal al del domicili,
o en un adjacent a aquest.
No obstant això, el requisit de proximitat s’ha flexibilitzat en alguns casos, com
l’ atenció d’animals, o atenció i manteniment d’horts d’autoconsum. Les persones agricultores han de tindre tots els
documents acreditatius en regla, i han de
complir amb les mesures de seguretat.
A més, està permés el desplaçament
a horts en els quals el consum del producte dels mateixos resulte imprescindible per a atendre la subsistència de
l’interessat, en atenció a la seua situació socioeconómica.
El desplaçament de tractors i vehicles
de les persones treballadores va estar

permés però amb algunes limitacions
en el nombre de persones.
En qualsevol dels casos, tots els
desplaçaments contemplats, que han
de ser els el mínims possibles per a la
realització de les tasques indispensables, es realitzarán amb les mesures i
recomanacions dictades per les autoritats competents per a garantir la protecció de la salut i seguretat dels ciutadans, com portar màscara i llavar-se
les mans i la cara amb freqüència.
El desenvolupament dels treballs es
realitzará de manera individual, llevat que
s’acompanye a persones amb discapacitat, menors, majors, o per una altra causa
justificada, i pel temps indispensable.
Les cremes agrícoles van estar prohibides, i les botigues de venda de
subministraments per a agricultura van
estar obertes però van poder tindre horaris reduïts.

L’Ajuntament de Godella
reclama apostar per la
producció local i sostenible
davant la crisi del COVID19

Godella aposta per enfortir i protegir
les produccions agroalimentàries sostenibles com l’agricultura familiar, ecològica, elaboració artesanal d’aliments,
la ramaderia extensiva i la pesca artesanal i sostenible, que juguen un paper
fonamental a l’hora de garantir un proveïment alimentari saludable, accessible en preu i respectuós amb el medi
ambient.
D’aquesta manera, l’Ajuntament
de Godella, al costat d’una vintena
de consistoris, insten a les administracions públiques a protegir les produccions agroalimentàries locals, els
canals de distribució de proximitat,
i els teixits ciutadans i comunitaris
que estan permetent portar aliments

L’Ajuntament de Godella, com a part La
Xarxa de Ciutats per l’Agroecologia, reclama apostar per la producció local i
sostenible davant la crisi del COVID19,
mitjançant campanyes com #AlimentaciónEsSalud.
La campanya #AlimentaciónEsSalud
recorda que cuidar l’alimentació i les
polítiques alimentàries són claus essencials per a cuidar de manera integral la
salut de les persones i el medi ambient.

als qui més els necessiten. A més,
defensen mesures com la instauració
d’una compra pública responsable
que enfortisca la producció i distribució locals per a proveir a grups socials
vulnerables.
La Xarxa de Ciutats per l’Agroecologia va llançar el passat mes d’abril un
comunicat on es va reclamar el reforç i
la protecció dels teixits agroalimentaris locals i sostenibles per a avançar la
reconstrucció que caldrà afrontar després de la crisi del COVID19. Segons va
advertir, la crisi sanitària posa en relleu
la importància d’una alimentació saludable, sostenible i local com a estratègia de salut preventiva i com una de les
prioritats a atendre.

nitaris, grans supermercats i centres de
distribució d’aliments.
A més, s’està realitzant un escombratge humit de les vies públiques on s’eliminen els residus i la matèria orgànica
per a evitar la dispersió del virus.
Els aigualejos de la totalitat dels carrers del nucli urbà, es van realitzar des
de el 21 de març amb els camions utilitzant aigua reforçada amb detergents
tensioactius d’arrossegament, específics per a la neteja viària, i els operaris
realitzen la seua desinfecció amb motxilles polvoritzadores.
Fins ara s’ha procedit a la rentada i desinfecció de tots els contenidors de RSU del
municipi, i s’han desinfectat els carrers de
major afluència del terme municipal.
A més, tots els dies es realitza la desinfecció del transport públic, estació de metro, mercat municipal i el bus municipal.
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Les brigades de neteja i desinfecció municipals, junt a la Unitat la Unitat Militar
d’Emergències (UME), estan netejant i
desinfectant el nucli urbà, nuclis d’habitatges i carrers del terme municipal de
manera periòdica i diària per a evitar els
contagis davant la recent situació d’alarma sanitària declarada en el territori nacional per la pandèmia de coronavirus.
La neteja viària és d’especial importància en l’eliminació de la càrrega viral
que puguen contindre les vies públiques dels municipis, i per aquesta raó
l’Ajuntament de Godella està realitzant
un esforç per a aplicar el procediment
de neteja i desinfecció del Ministeri de
Sanitat.
D’aquesta forma, les tasques de neteja i desinfecció es centren en els espais més sensibles i de major afluència
com en les proximitats dels centres sa-

La Regidoria de Medi Ambient, està
prenent mesures extraordinàries de
neteja viària i recollida de residus,
d'especial importància per a eliminar
la càrrega viral, en el context de crisi
sanitària originada per el COVID-19.
D'aquesta forma, seguint les indicacions del Ministeri de Sanitat,
s'estan realitzant aigualejos de zones
concorregudes i neteja de contenidors amb desinfectant.
Quant a la recollida de residus, en
els domicilis on no hi haja confirmacions ni sospites de persones malaltes per Coronavirus, la fracció reste,
els envasos, paper-cartó i el vidre
poden separar-se amb normalitat i
depositar-se en els seus respectius
contenidors.
En aquells domicilis amb pacients
en quarantena o amb possibles casos
de malalts per COVID-19, s'hauran de
seguir les instruccions del Ministeri
per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic. És a dir, que tots els residus generats en aqueixos domicilis,
inclosos els materials d'un sol ús d'ús
sanitari, hauran de ser depositats en
el contenidor de la fracció reste, dins
de 3 bosses tancades per seguretat i
seguint una estricta pauta d'higiene
de mans.
Els residus del pacient s'introdueixen en una primera bossa que
s'ha de tancar, i que s'introduirà en
una altra bossa juntament amb els
residus de la persona cuidadora.
Aquesta última bossa tancada la ficarem en la bossa de residus domèstics
normal de la llar i la tancarem per a la
seua gestió normal en el contenidor
de fem domèstic.
Amb la finalitat d'evitar riscos,
s'estan deixant obertes les tapes
dels contenidors. Des del consistori
s'informa la ciutadania que han de
romandre oberts.
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Godella realitza un servei especial de
neteja i desinfecció

La Regidoria de Medi
Ambient de Godella
estableix mesures en
matèria de residus urbans
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La Regidoria d’Educació informa
sobre el final de curs
La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament
de Godella informa sobre el final de curs
recollint les preguntes freqüents que ha
publicat la Generalitat Valenciana per a
solucionar els dubtes que puguen sorgir
sobre els canvis d’aquest tercer trimestre provocats per la crisi sanitària del
COVID-19.
El Ministeri d’Educació ha establit que
el curs finalitzarà en la data prevista, donant prioritat al fet que cap alumne es
quede arrere.
A més, es flexibilitzarà el currículum
del tercer trimestre i s’adaptarà l’avaluació, la promoció del curs i la titulació
amb una normativa específica.
Una altra de les qüestions que es
plantegen és quins continguts s’impartiran aquest trimestre, que seran principalment de recuperació i reforç.
L’avaluació es farà de manera contínua a partir dels resultats obtinguts en el primer i segon trimestre,
i el treball realitzat en el tercer trimestre, de forma no presencial. Per tant, no
hi haurà un aprovat general, sinó que
s’avaluarà a cada alumne de manera
individual.
Els alumnes podran passar al curs següent amb assignatures suspeses, però

tindran un pla individualitzat de reforç
on s’adaptaran els continguts a les seues necessitats. Només repetiran curs
aquells casos que l’equip docent considere imprescindible.
Els mesos de vacances continuaran
tenint el seu caràcter no lectiu, per tant
no hi haurà classes.
D’altra banda, les proves d’accés a
la universitat tindran més opcions amb
la finalitat de garantir que tot l’alumnat
puga obtindre la màxima qualificació
responent només als continguts impartits de manera presencial.
La presentació de sol·licituds d’admissió per al curs 2020-2021 serà del
8 al 16 de juny en educació infantil i
primària, i del 17 al 25 de juny per a la
resta. El període de matriculació serà
del 13 al 29 de juliol per a educació infantil i primària, del 28 al 31 de juliol
i de l’1 al 2 de setembre per a l’ESO i
batxillerat, del 22 al 28 de juliol per a
Formació professional, i de l’1 al 9 de
setembre per a cicles mitjans i superiors.
La Regidoria d’Educació de Godella
actualitzarà la informació en el moment
en què la Conselleria publique la normativa a aplicar.

EDUCACIÓ INFANTIL
I PRIMÀRIA

FP BÀSICA

ESO I BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS
GRAU MITJÀ SUPERIOR

Presentació sol·licituds
del 8 al 16 de juny

Presentació sol·licituds
del 17 al 25 de juny

Presentació sol·licituds
del 17 al 25 de juny

Presentació sol·licituds
del 17 al 25 de juny

Duplicats
del 22 al 26 de juny

Duplicats
del 26 a l’1 de juliol

Duplicats
del 7 i 8 de juliol

Duplicats
del 7 i 8 de juliol

Baremació
del 17 al 26 de juny

Baremació
del 26 de juny a l’1 de juliol

Baremació
del 26 al 2 de juliol

Baremació
del 26 al 2 de juliol

Llistes provisionals
1 juliol

Requisit acadèmic
fins al 3 de juiol

Requisit acadèmic
fins al 3 de juiol

Requisit acadèmic
fins el 14 de juiol

Reclamacions
de l’1 al 3 de juliol

Llistes provisionals
15 juliol

Llistes provisionals
13 juliol

Llistes provisionals
20 juliol

Llistes definitives
10 juliol

Reclamacions
del 15 al 17 de juliol

Reclamacions
del 13 al 15 de juliol

Reclamacions
del 20 al 22 de juliol

Matrícula
del 13 al 29 de juliol

Llistes definitives
27 juliol

Llistes definitives
21 juliol

Llistes definitives
29 juliol

Matrícula
del 28 al 31 de juliol i 1 i 2
de septembre

Matrícula
del 22 al 28 de juliol

Matrícula
del 1 al 9 de setembre

Les ajudes a beques de
menjadors escolars de
la Regidoria d’Educació
beneficia a unes 115 famílies
Al voltant de 115 famílies de Godella
s’han beneficiat de les ajudes a beques
de menjadors escolars que ha aprovat la
Regidoria d’Educació.
Les ajudes han beneficiat a famílies
del municipi que es troben en una situació de vulnerabilitat provocada pel
COVID-19, i que no reben el 100% de
la beca menjador escolar de la Generalitat Valenciana, per a l’adquisició
de productes d’alimentació bàsiques.
D’aquesta forma el consistori ha continuat amb el programa d’ajudes de la
de la Conselleria d’Educació per a la
població que no puga acollir-se al pla
autonòmic.
L’import de les ajudes, que ha anat
des dels 2 fins als 4 euros al dia, depenent de la modalitat a la qual pertanguera l’alumnat, contempla els 56 dies
del període de suspensió de classes en
els centres docents comprés entre el 23
de març al 19 de juny de 2020, tots dos
inclusivament.
Aquestes ajudes complementen a
les ja oferides per la Generalitat Valenciana que oferien vals amb un
valor de 60 euros a l’alumnat beneficiari del 100% de les beques, justificades per un determinat nivell
de renda, per a comprar productes de
supermercats de la cadena Consum o
Charter.
La Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Godella, Teresa Bueso,
es mostra orgullosa de l’acolliment
d’aquestes ajudes. “Aquesta mesura ha tingut l’objectiu de minimitzar
l’impacte de la crisi que ha suposat la
suspensió temporal de l’activitat dels
menjadors escolars dels centres educatius, que oferia diàriament un servei essencial per a moltes famílies del municipi, i així poder ajudar les famílies més
vulnerables que estan en una situació
complicada”

la cultura local i el talent dels artistes del
municipi que han col·laborat.
D’altra banda, i amb motiu del dia del
llibre, el contacontes Carles Cano va narrar en directe, el 23 d’abril, des de les xarxes socials de la biblioteca municipal tres
contes infantils.
Totes aquestes propostes han pretés
entretindre als veïns i veïnes de Godella,
després de l’ajornament de totes les activitats culturals del municipi, com el festival de jazz Gothejazz, previst per a juny
i que se celebrarà al setembre, obres de
teatre com Alicia in Wonderland, concerts
o exposicions.

setmanals que incloguen tots els valors nutricionals que les persones més
joves necessiten. Amb l’ajuda d’una
nutricionista, hem elaborat un menú
per a cada dia de la setmana amb aliments sans i equilibrats, que anirem
publicant cada setmana. D’aquesta
forma, donem a les famílies una base
per a confeccionar la llista de la compra, fugint dels aliments processats,
i fomentant aliments saludables i de
proximitat”
A més dels menús setmanals, s’ha
preparat un receptari amb les receptes
que es proposen en els menús, i unes
fitxes nutricionals de cada aliment.

La Regidoria d’Infància i Joventut de
Godella ha creat Tele Ludoespai, una
iniciativa per a continuar amb les activitats dirigides a xiquets de 0 a 6
anys que s’estaven realitzant cada setmana en l’Escorxador.
A través del canal de youtube de
l’Ajuntament de Godella, s’han anat publicant vídeos amb diverses activitats al
llarg de l’estat d’alarma provocat per la
crisi del COVID-19.
Amb l’objectiu de continuar amb la
iniciativa Ludoespai i tras l’èxit que ha
tingut en els últims mesos, l’àrea d’infància i joventut ha creat uns vídeos
amb contingut basat en manualitats,
contes i cançons per als més xicotets.
D’aquesta forma, aprenen al mateix
temps que exerciten la seua creativitat
i es diverteixen.
Receptes, creació de personatges,
jocs i objectes, música o tallers han sigut algunes de les activitats que s’han
realitzat en els 24 videos durant estes
últimes setmanes.
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Ludoespai torna virtualment

L’Ajuntament de Godella proposa menús setmanals de
menjar saludable
La Regidoria d’Infància i Joventut de
l’Ajuntament de Godella, al costat de
la d’Educació, proposen uns menús
setmanals de menjar saludable per a
fomentar entre la població la compra
d’aliments adequats per a seguir una
dieta equilibrada.
La regidora d’Infància i Joventut, Tatiana Prades i la regidora d’Educació,
Teresa Bueso, han iniciat aquesta proposta amb l’objectiu de facilitar a les
famílies els menús que han de realitzar
cada setmana per als seus fills i filles.
“Hem aprofitat que estem oferint les
ajudes de les beques menjador a les
famílies per a proposar-los uns menús

La biblioteca municipal de Godella s’ha
sumat durant l’estat d’alarma a la iniciativa de la plataforma eBiblio de la
Comunitat Valenciana que consisteix en
el préstec gratuït de llibres electrònics a
tots els ciutadans i ciutadanes, encara
que no tinguen de carnet de biblioteca
pública, ja que es pot sol·licitar un temporal per correu electrònic a ebiblio@
godella.es.
Aquest servei, oferit a través de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana, té com a objectiu que els usuaris i
usuàries de la biblioteca pogueren llegir
sense eixir de casa durant el confinament, ja que està oferint una col·lecció
de novetats editorials de qualsevol tipus, en format digital i per a diferents
dispositius: tauletes, telèfons, ordinadors o lectors de llibres electrònics.
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La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Godella ha creat diferents iniciatives
per a fer més suportable el confinament
decretat durant l’estat d’alarma provocat
per la crisi del COVD-19.
Una de les propostes que més acolliment ha tingut és #Godellaíntima, una
acció perquè les persones usuàries de
les xarxes socials puguen pujar fotografies del que veuen a través de les seues
pròpies finestres, terrasses i balcons, que
s’han convertit en llocs d’oci plens d’activitats, música i activitat.
A més, al final del confinament, es realitzarà una exposició amb algunes de les
fotografies més destacades.
L’objectiu ha sigut mantindre actives
les xarxes socials, i fer visible diferents
perspectives del municipi. A més, s’ha
fomentat l’art i la imaginació de les persones que han participat.
Una altra de les iniciatives ha sigut
#nosaltresensquedemacasacompartint
cultura, que ha consistit precisament en
compartir el treball d’artistes, músics i
professionals de la cultura, sobretot de
l’àmbit local. Així, les xarxes socials de
l’Ajuntament i de la Regidoria de Cultura
s’ha omplit tots els diumenges de concerts, literatura, tallers… per a fomentar

La biblioteca municipal es
suma a la iniciativa eBiblio
de la Comunitat Valenciana

www.godella.es

La Regidoria de Cultura crea diverses iniciatives per
a fer més suportable el confinament

Desescalada en quatre fases
Fase
preparatòria
o fase zero

0

Fase
inicial
o fase una

1

Fase
intermèdia
o fase dos

2

fase a
vançada o
fase tres

3

· Eixida d’una hora dels xiquets. De 12 a 19
hores.
· Eixides i exercici d’adults a determinades
hores. De 6 a 10, i de 20 a 23 hores.
· Passejos de majors de 70 anys i
dependents. De 10 a 12, i de 19 a 20 hores.
· Obertura de locals i establiments (amb cita
prèvia i atenció individual): perruqueries,
restaurants de menjar per a portar…
· Comerç d’alimentació bàsica.
· Entrenament d’esportistes professionals
i federats, i el bàsic de les lligues
professionals.

· Obertura de xicotet comerç (amb estrictes
mesures de seguretat). Excepte centres
comercials.
· Obertura de terrasses al 50% d’ocupació.
· Obertura d’hotels i allotjaments turístics,
excepte les zones comunes.
· Els llocs de culte podran obrir amb
aforament al 30%.
· Obertura de centres esportius d’alt
rendiment i entrenament mitjà en lligues
professionals.
· Preferència de persones majors de 65 anys
en llocs oberts.
· Es permet la visita a familiars dins de la
mateixa província.

· Restauració: s’obrirà l’interior dels locals i
establiments a un terç de la seua capacitat,
garantint mesures de protecció (distància de
seguretat i mesures d’higiene)
· Represa de caça i pesca esportiva.
· Curs escolar: Començament al setembre.
· Obertura de cinemes, teatres i auditoris al 30%.
· Es permetrà la visita a monuments i sales
d’exposicions amb un terç del seu aforament.
· Celebració d’actes i espectacles de menys de
400 persones a l’aire lliure i de menys de 50
en espais tancats.
· Els llocs de culte obriran amb el 50% del seu
aforament.
· Es permet la visita a familiars dins de la
mateixa província.

· Flexibilització de la mobilitat general (amb
la recomanació de l’ús de màscara fora del
domicili)
· El comerç limitarà l’aforament al 50% amb
una distància mínima de dos metres.
· Restauració: relaxació de limitacions
d’aforament (garantint sempre les mesures
de seguretat.
· Possible reobertura de platges.

En totes les fases es recomana l’ús de la màscara fora del domicili i en els
transports públics, seguir estrictament les mesures d’higiene, seguretat i
desinfecció, i complir amb les limitacions marcades per cada sector.

