
El PSPV-PSOE, vol manifestar i matisar el seu vot d´abstenció en este punt de l´ordre 
del dia, atenent a la importància que el mateix significa per al desenvolupament de les 
inversions al nostre municipi i per a la creació d´ocupació en un temps en què es 
considera prioritari  este fet.

El Consell de Ministres del Govern d´Espanya, en sessió de 28 de novembre va aprovar 
el Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, mitjançant el qual es crea el fons 
especial de 8.000 milions d´euros destinat a finançar la realització d´actuacions urgents 
de corporacions locals en matèria d´inversions especialment generadores d´ocupació.

Posteriorment, la Resolució de 9 de desembre de 2008, per la qual s´aprova el model per 
a la presentació de sol.licituds, les condicions per a la tramitació i la justificació dels 
recursos lliberats amb càrrec al Fons Estatal d´Inversió Local, fixa el termini de 
presentació de sol.licituds fins al 24 de gener de 2009 així com la resta de documentació 
i requisits que s´han de complimentar.

Avuí, 16 de gener de 2009, quan s´han tramitat al voltant de 8.500 projectes a tota 
Espanya, l´Ajuntament de Benigànim governat pel PP porta al Ple una proposta de 
sol.licitud d´ajuda en càrrec a este fons especial, sense haver comptat amb el partit a l
´oposició ni amb cap associació cultural, esportiva o de participació ciutadana per 
intentar, entre tots, escollir aquelles obres que especialment donen cobertura a les 
necessitats dels veïns i creen llocs de treball durant la seua execució.

El Senyor Alcalde presenta al Ple una documentació que té la consideració de memòria 
valorada per  un import de 1.088.550 € . Considerem que la informació que conté esta 
Memòria Valorada és pobra perquè no contempla les despeses que s’haurien de detallar 
en un document d’estes característiques. Tampoc es presenta cap document que 
arreplegue les opinions i valoracions dels diferents col.lectius del municipi, ni de 
l’oposició, tot i que el nostre grup va oferir la seua col.laboració  per tal d’ajudar a 
trobar una solució conjunta i més participativa, perquè no s’ha fet cap comissió mixta, 
actuació ben lluny d´un plantejament de participació ciutadana.  Sembla que esta és la 
forma habitual de fer política municipal del Senyor Alcalde, és una mostra més del 
caràcter autoritari del president del Consistori 

Les  raons per les quals el PSPV-PSOE, emet el seu vot d´abstenció és per tot això i 
perquè creiem, no únicament nosaltres, sinó també  diferents associacions a les quals 
hem  plantejat el fet, que es podríen invertir millor els diners i fer altres actuacions que 
explicarem a continuació.

El senyor alcalde ja va dir públicament que havia conseguit una subvenció del 70% del 
valor del projecte de la Sala Multiusos , per part de la Conselleria de Cultura , i així li 
ho va comunicar (per escrit) al Sr. Rus quan li va demanar el 30% restant .  El president 
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de la Diputació en el mes de desembre de 2008 es va comprometre públicament en 
Benigànim, a aportar una subvenció per a la construcció de la Sala Multiusos. En la 
Campanya electoral el Molt Honorable President de la Generalitat es va comprometre, 
fent gala d’una ètica més que dubtosa i reproblable que si guanyava el senyor Puchades 
es comprometia a la construcció d’un auditori municipal. El senyor Puchades ha dit que 
la Generalitat  dóna  la subvenció. 
No entenguem com, si ja hi ha ajudes concedides o promeses  per  part de la Generalitat 
i de la Diputació  s’ha de recórrer al Programa del President del Govern Espanyol de 
Rodríguez  Zapatero  perquè siga possible la realització de la Sala Multiusos. 
Esta ajuda es podria dedicar a altres finalitats.
Ara ens presenten una memoria valorada per  un import de 1.088.550 €. Per fer una sala 
multiusos que dubtem que resolga les necessitats presents i menys encara les futures a 
mig termini.  El cost de  realització del projecte nou ascendeix a 80.000€ 
aproximadament que eixiran dels recursos de l’Ajuntament de Benigànim.  

Pensem que esta actuació significa “tirar els diners”. El projecte de l’Auditori fet pel 
PSPV-PSOE en l’anterior legislatura i que és propietat de l’Ajuntament, preveu diverses 
fases d’execució, una de les quals és la construcció d’un edifici que contempla uns 
serveis semblants als que es comenten en la citada memòria valorada. Per tant, 
pagarem i molt més car un projecte d’obres que ja està fet (perquè el preu del projecte 
que va pagar el PSOE era de  112.000 sobre un valor de construcció de 4 milions d’euros i el 
que ha encarregat el PP és de 80.000€ sobre un valor de 1 milió d’euros). Eixos diners es 
podrien dedicar a crear ocupació en el nostre poble.

Finalment  considerem s’ha de reclamar a la Generalitat Valenciana i a la Diputació de 
Valencia que pose els recursos promesos per fer l’Auditori i  que la subvenció del Fons 
Estatal d´Inversió Local puga dedicar-se a la construcció del Complex Esportiu 
Municipal als terrenys adquirits a l´anterior legislatura ja que aquest Complex 
contempla unes instal.lacions adequades i ajustades a l´actual normativa esportiva i, a 
més, amb 1.088.550 Euros, les instal.lacions esportives es quedaríen completament 
finalitzades.
L´altre projecte en el qual  l´Ajuntament podria invertir els diners d´este Fons Especial 
del Govern d´Espanya, presidit  per José Luís Rodríguez Zapatero, és la construcció de 
una Residencia de Tercera Edat Pública , ja que el Partit Popular es mostra totalment 
incapaç de resoldre la construcció de la Residència Privada pendent .
Amb aquest plantejament es podrien fer més rendibles els recursos  i podríem ajudar a 
crear més llocs de treball i a impulsar el desenvolupament del nostre poble en un 
període complex com el que vivim.

Este és el nostre parer, i per estos motius el grup municipal socialista, s’absté en la 
votació.

Benigànim, 16 de gener de 2009 
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