MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A L’ANÀLISI DE LES
CONDICIONS DE VIDA DE LES ALCOIANES I ALCOIANS

Pablo González Gimeno, portaveu suplent del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
presenten en el Ple la següent moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Mitjançant Resolució de 29 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, es van convocar, en règim de concurrència
competitiva, subvencions destinades a ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat
Valenciana per a impulsar l’elaboració de plans municipals d’inclusió social i de
cohesió social (DOGV 8218, 23.01.2018). En la RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2018 es
va publicar la relació de municipis als que se li havia concedit l’ajuda per a elaborar
aquest pla. Hi consten un total de 36 municipis on no figura Alcoi. Tampoc figura als
municipis exclosos per diverses raons.
D’altra banda, en la darrera presentació en públic de l’informe de Càritas Alcoi es deia
així (juny de 2019): “Las beneficiarias de la acción de Cáritas Alcoi en 2018 fueron
1.347 personas. Cáritas Alcoi ha presentado su Memoria anual en la que ha informado
de que un total de 1.347 personas fueron beneficiarias de su acción en 2018, con un
aumento de 100 personas más con respecto al año anterior. El 19 por ciento de las
mismas han acudido a Cáritas por primera vez este año.”
Per eixe motiu a la comissió informativa del mes de juliol Guanyar Alcoi va preguntar
per les raons de no presentar-se a aquestes ajudes. La resposta de la regidora Aranza
de Gracia fou que es va valorar no presentar-se doncs no s’acomplien els requisits per
a ser beneficiaris de les ajudes. El requisits de la convocatòria són els següents
(ORDRE 11/2017, de 18 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives, DOCV Num. 8194 de 20.12.2017 art.6).
a) Criteris relacionats amb l’àmbit territorial d’actuació:
1r. Anàlisi de la situació i percentatge poblacional de pobresa i pobresa severa
en l’àmbit territorial de l’actuació.
2n. Anàlisi de la situació i percentatge poblacional de desocupació i
desocupació de llarga duració en l’àmbit territorial de l’actuació.
3r. Anàlisi de la situació i percentatge poblacional d’immigració́ en l’àmbit
territorial de l’actuació́ .
4t. Anàlisi de la situació i percentatge poblacional d’infància en l’àmbit territorial
de l’actuació.

5t. Anàlisi de la situació́ i percentatge poblacional de majors en l’àmbit territorial
de l’actuació́ .
6t. Anàlisi de la situació́ i percentatge poblacional de persones en situació́ de
dependència.
b) Criteris relacionats amb els recursos i actuacions de la corporació local:
1r Tindre firmat conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives com a membre de la xarxa OAPMI (antiga Amics).
2n Estar adherit a l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció del Ministeri
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
3r Tindre servei d’atenció a la família i infància (SEAFI).
4t Tindre agent d’igualtat.

Al nostre entendre són elements molt bàsics, tant que els tenen poblacions molt més
menudes i amb menor recursos que la nostra. I el seu desconeixement suposa un
greuge molt important per a la qualitat de vida de les alcoianes i alcoians doncs
significa no conéixer la població sobre la que s’està actuant ni tampoc els efectes de
les polítiques que s’implementen sobre aquesta mateixa població.

Per aquests motius i en virtut de l'exposat l'Ajuntament d'Alcoi ACORDA:
1. Que es duga a una diagnosi real de les condicions de vida de la població
d’Alcoi i dels recursos que s’ofereixen des del departament de serveis socials
per tal de que com ajuntament siguem un garant real del benestar de les
nostres conciutadanes i conciutadans.
2. Que s’implemente un sistema d’indicadors sobre les condicions de vida de les
alcoianes i alcoians que siga públic i actualitzat anualment per a que permeta
conèixer com vivim i com incideixen les polítiques implementades, pel govern
municipal però també del govern de la Generalitat i del govern central.

Alcoi, 2 de setembre de 2019

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi

