
13 NOTES INFORMATIVES
El Sr. Viol Zaragozà dóna lectura a la següent:

6é. MOCIÓ

La mesura social de més llarg abast adoptada en esta Le-
gislatura pel Govern d’Espanya, ha sigut l’aprovació de la 
Llei de Dependència. 

Fins ara, l’atenció a la dependència s’havia desenvolupat 
com a part de les competències de les CC.AA., el que ha 
motivat situacions distintes, creant desigualtat entre uns 
ciutadans i altres, en funció de la voluntat legisladora de 
la CC.AA. on un viu.

La Comunitat Valenciana es troba en el lloc 16 del ràn-
quing en l’Índex  de Cobertura de Serveis Socials per a 
persones majors.

L’aprovació de la llei de Dependència ha consolidat per 
a tots i totes les ciutadanes d’este país un nou dret  i ha 
significat l’ampliació  i consolidació de l’Estat del Benes-
tar, i sobretot ha fet justícia amb aquelles persones que 
més necessitats tenen d’una atenció, provocada per la 
discapacitat, envelliment o malaltia crònica, sent fins ara 
la família l’única cuidadora, creant amb això situacions 
de vulnerabilitat, sobrecàrrega i abandó molt importants. 
Més de 120.000 valencians i valencianes, tindran dret a 
atenció per trobar-se en esta situació. 120.000 famílies, 
tindran dret a un recurs en funció del grau de dependència 
reconegut després de la seua valoració.

La  Comunitat Valenciana s’està caracteritzant per la len-
titud i falta de recursos per a la posada en marxa d’esta 
llei.  

Esta Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal 
i Atenció a les persones en situació de dependència, apro-
vada el 14 de Desembre  i que va entrar en vigor l’1 de 
Gener del 2007, marca de forma clara que els nivells I i II 
de la gran dependència, han de ser valorades i amb recurs 
adjudicat al llarg del 2007.

De la mateixa manera, i després de l’acord de la Comissió 

Interterritorial (CC.AA. Estat) queda definida la valora-
ció, l’elaboració del PIA (Pla Individual d’Atenció), així 
com el decret de nivells de prestació garantits per part de 
l’Estat i comunitats autònomes, no té cap sentit que en la 
nostra Comunitat la desinformació, la falta de valoradors, 
la falta de resposta a les famílies amb majors necessitats, 
estiga sent la resposta a l’aplicació d’esta Llei.

El Consell de la Generalitat, per  Decret 35/2007 de 30 
de Març, va determinar la  presència i participació dels 
Ajuntaments  en el Consell Interterritorial, òrgan que ha 
de supervisar, debatre i examinar  el desenvolupament de 
la Llei. A hores d’ara, no ha sigut convocat. 

Basant-nos en el que s’ha exposat sotmetem al debat i 
consideració del Ple de la Corporació, la següent proposta 
d’acords:

PRIMER: Manifestar la nostra preocupació pel retard en 
la valoració, escassetat injustificable del nombre de valo-
radors/es que exigix la posada en marxa de la Llei, així 
com la desinformació que estem sotmeses les Corporacio-
ns Locals i, per tant, els usuaris/es que requerixen l’agilitat 
en l’aplicació d’esta Llei, no podent accedir a un dret, per 
la falta de voluntat política de la Generalitat Valenciana.

SEGON: Instar a la Generalitat Valenciana a convocar, 
amb caràcter d’urgència, el Consell  Interterritorial, als 
efectes de determinar, tal com establix el Decret 35/2007 
de la Generalitat Valenciana, el desenvolupament de la 
Llei i la implicació de les Corporacions Locals.

TERCER: Que la Generalitat Valenciana dote amb caràcter 
d’urgència, als Ajuntaments dels professionals necessaris 
per a poder fer front als Plans d’Atenció Individualitzada.

QUART: Instar a la Generalitat Valenciana a establir me-
canismes de llistes d’espera públiques, per registre insti-
tucional en funció de peticions d’usuaris/es, mantenint la 
prioritat sobre aquelles persones que en este moment no 
tinguen cap recurs.

El portaveu del grup popular Sr. Zaragozà Muñoz diu que 
ells s’abstenen.

El portaveu del grup JNP diu que el seu grup l’aprova.

Doncs queda aprovada la moció per cinc vots a favor i 
quatre abstencions

7é. PRECS I PREGUNTES. Obert el torn de paraula es 
presenten els següents:

1/  El Portaveu del Grup Popular Sr. Zaragozà Muñoz  diu 
que el Sr. Alcalde ha fet uns informes molt contundents, 
però ha obviat que el dia 10 de novembre, el grup popular 
va presentar una convocatòria de ple extraordinari per a 
informar de com esta la tramitació de l’aprovació definiti-


