
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI
________________________

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIOSANITARIS

Estefanía Blanes León, regidora i portaveu de Guanyar Alcoi a l’Ajuntament d’Alcoi, d'acord amb 

l'article 97 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

formula davant la Comissió Informativa de Serveis Sociosanitaris el següent:

POLÍTIQUES SOCIALS I IGUALTAT:

 Un  dels  problemes,  sobretot  entre  joves,  dels  països  desenvolupats,  és  el  consum  de

drogues entre la població. Malgrat ser un problema real i de grans dimensions, sobretot per

la seua dificultat a l’hora de combatre-ho, no existeixen quasi indicadors que ens puguen

guiar per tal d’analitzar i entendre millor la mida del problema i les seues diferències entre

barris, edats, etc. El Centre Europeu de Vigilància de les Drogues i la Drogodependència,  ve

publicant informes interessants respecte al consum de drogues entre europeus (entre els

quals, l’Estat espanyol està entre els països on els seus ciutadans més quantitat de drogues

consumeixen per habitant. Aquest Centre d’estudis europeus proposa, com a mètode de

recollida de dades, l’anàlisi d’aigües residuals i drogues, en els quals es recull aigües dels

claveguerams de distints  punts de la ciutat  per tal  de detectar  la quantitat  de drogues

presents a les aigües, les diferències de consum i d’hàbits entre barris o, inclús, l’anàlisi a

les depuradores per detectar si partícules de drogues perduren després de les depuracions

d’aigües. 

Existeixen indicadors de consum de drogues per part de la població a Alcoi? En cas positiu

demanem que ens faciliten les dades al respecte. En cas negatiu, demanem que es valore

molt  seriosament  la  realització  d’aquestes  anàlisis  per  tal  de  poder  combatre  aquest

problema de la forma més rigorosa possible.



 La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha creat una xarxa d’oficines per a l’atenció

de persones migrants, englobada en el projecte PANGEA.

Alcoi ha entrat en aquesta xarxa d’oficines PANGEA? En cas afirmatiu, quina programació hi

ha per a instaurar aquesta oficina? L’Ajuntament haurà d’invertir en aquest projecte o és a

cost zero, sufragat per la Conselleria íntegrament? Hi ha hagut problemes per a l’accés a

aquest programa? En cas afirmatiu, quins problemes s’han donat i per quina raó? 

En cas que no s’haja accedit a aquest programa, per quina raó no s’ha accedit a aquesta

xarxa d’oficines?

 Respecte als Menjadors Escolars d’Estiu:

Quina previsió hi ha per a la posada en marxa? Quin format tindran, comptarà solament

amb el servei de menjador o es complementarà amb l’Escola d’Estiu Municipal tal com s’ha

fet en anys anteriors?

SALUT PÚBLICA:

 Durant  l’època d’estiu,  els  centres  sanitaris  on hi  ha  atenció primària  pateixen falta  de

personal  d’atenció  i  com  a  conseqüència  hi  ha  llargues  cues  d’espera  o  bé  deriven  a

pacients a altres centres. Hi ha una previsió per part de la Conselleria per tractar d’evitar en

la mesura del possible aquests problemes derivats de la falta de personal?

Alcoi a 6 de juny de 2017
Estefania Blanes León


