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ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL PLE DEL CONSELL
MUNICIPAL DE POLÍTICA SOCIAL, CELEBRADA EL DIA 21 DE
FEBRER DE 2013
(Sessió 1/2013)
A Benimodo, a vint-i-u de febrer de dos mil tretze, essent les vint hores i
trenta minuts, es reuneixen, a la Sala de Juntes de la Casa Consistorial, els
següents membres, a efectes de constituir el Ple del Consell Municipal de Política
Social.
Assisteixen, FRANCISCO TERUEL MACHI, Alcalde i President del
present Consell; SANTIAGO ALARCOS CÁRCEL, Regidor de Benestar Social;
LORENA MACHÍ CONEJERO, per l’Agrupació Local de Partit Popular;
CONCEPCIÓN MIRAVALLS CASP, pel Grup Socialista; JAVIER MACHÍ
ORTIZ, per l’Agrupació d’Esquerres de Benimodo; CONRADA DELGADO
MONTEAGUDO i ENCARNA ASENSI COLOMINA, per l’Associació d’Ames
de Casa de Benimodo; JUAN REIG MARTÍNEZ, per l’Associació de Jubilats i
Pensionistes; FELICITA LÓPEZ ROBLES, per l’Associació Manos Unidas i
MARISA LUISA TORTOSA USINA, per l’Associació de Cáritas Parroquial.
Excusen la seua absència Ana López Zamora i Mónica Navasquillo
Martínez.
Presideix la sessió FRANCISCO TERUEL MACHÍ, amb l’assistència de
Mª ELENA MENDOZA MIRAVALLS, funcionària municipal que actua com a
secretària d’aquesta sessió, a petició de l’Alcaldia.
1.-ELECCIÓ DE VICEPRESIDENT I SECRETARI DEL CONSELL
DE POLÍTICA SOCIAL.
De conformitat amb el Reglament d’Organització i Funcionament del
Consell Municipal de Política Social i els acords del Ple Municipal, de data 2307-13 i 24-09-12, queda constituït el Consell Municipal de Política Social, en els
termes establerts a les esmentades Resolucions.
A continuació, el Sr. Alcalde explica que s’ha de procedir a l’elecció de
vicepresident i Secretari d’aquest Consell, aprovant els membres presents, per
unanimitat, l’elecció dels següents membres:
- Vicepresident 1: Juan Reig Martínez
- Vicepresident 2: Mónica Navasquillo Martínez
- Secretària: Marisa Tortosa Usina.
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3.-BASES
CONVOCATÒRIA
DE
SOL·LICITUD
SUBVENCIONS PER A ASSOCIACIONS LOCALS.

DE

L’alcalde explica que llei d’Estabilitat Pressupostària obliga a justificar
les subvencions, per això és necessari comptar amb determinada informació de
les associacions a les què van destinades i que la quantia a assignar a cada
associació es tindrà en compte segons la baremació establida a les bases, fent
constar que s’ha obert un termini d’al·legacions, fins el proper dia 1 de març.
Continua aquest punt de l’ordre del dia, explicant que l’import total de les
subvencions és el mateix assignat l’any passat, si bé s’ha baixat l’import de les
partides destinades a activitats pròpies de l’Ajuntament, organitzades per al poble
en general.
Explica el procediment que s’ha de seguir per a la sol·licitud de les
subvencions, comunicant que les associacions podran comptar amb el suport de
l’ADL, funcionaris i regidors per a realitzar tots els tràmits.
Finalitza aquest punt de l’ordre del dia, destacant la col·laboració de
l’Associació d’Ames de Casa, als actes celebrats al llarg d’estos últims mesos,
comentant que seria interessant, en quant als actes d’atletisme, ciclisme i escacs
previstos, i altres que pugen sorgir, que col·laboraren totes les associacions.
El Consell queda enterat.

3.- ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL.
Intervé el Sr. Alarcos Cárcel, regidor de Benestar Social, manifestant que
cada any l’Ajuntament rep de la Conselleria, una quantia per a l’assistència
d’ajuda a domicili, però que a dia de hui no se sap quina serà la quantia
assignada; per això, l’Ajuntament ha creat una partida, amb càrrec al Pressupost
Municipal, per a garantir la continuïtat de la prestació del servei.
Explica que s’ha creat una borsa de treball, amb persones aturades amb
cursos i titulació relacionats i que s’ha fet un quadrant per a l’assistència d’ajuda
a domicili, prenent com a criteris de puntuació l’antiguitat i la millor titulació,
tenint cobert el servei durant tot l’any.
La Sra. Miravalls Casp pregunta quantes persones s’assignaran, contestant
que 12, que prestaran el servei en horari de 9 a 14 hores, depenent la freqüència
de l’estat de l’usuari.
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La Sra. Delgado Monteagudo pregunta el Sr. Alarcos Cárcel si el
Treballador Social efectua visita als domicilis dels usuaris, contestant que sí.
El Sr. Alcalde explica que s’ha amortitzat la plaça de Treballador Social i
s’ha contractat la prestació d’aquest servei per part de la Mancomunitat de la
Ribera Alta, a raó de dos dies per setmana, que podran ser ampliats en cas de
necessitat del servei, destacant el treball i dedicació d’aquest nou treballador.
Respecte a la forma d’ajuda econòmica, fa constar que funciona a través
de “vales”, i per tant no es faciliten diners.
La Sra. Miravalls Casp manifesta que també es feia així a l’antiga
Corporació.
La Sra. Delgado Monteagudo i la Sra. Machí Conejero, comenten la
conveniència d’explicar els usuaris, quins tipus d’aliments es poden adquirir, ja
que de vegades han adquirit productes que no es consideren de primera
necessitat.
El Sr. Alarcos Cárcel manifesta que s’ha facilitat el titular de l’establiment
un llistat en el què apareixen els productes que es poden adquirir; cas contrari, no
s’abonaran els productes, havent d’aportar l’usuari el tiquet amb el nom del
comerciant.
La Sra. Machí Conejero proposa que puguen participar totes les tendes del
poble, prenent nota el Sr. Alarcos Cárcel.
La Sra. Tortosa Usina explica que l’Ajuntament de Carlet ha firmat un
conveni amb Consum a través del qual aquest establiment prepara bosses
d’aliments per a persones amb necessitats econòmiques i proposa que
l’Ajuntament faça els esbrinaments al respecte per si es poguera sol·licitar;
manifestant, així mateix, que també l’empresa anomenada Anitin, dedicada a la
fabricació de rosquilletes, també fa moltes donacions dels seus productes
l’Ajuntament de Carlet.
El Sr. Alarcos Cárcel informa sobre la concessió d’ajudes d’emergència.
La Sra. Delgado Monteagudo pregunta quins són els requisits, contestant
el Sr. Alarcos Cárcel que es tenen en compte diversos criteris: factors socials,
situació econòmica, discapacitat en algun o més membres de la família i que
s’assignen segons un barem; aclarint que si al segon mes de rebre l’ajuda,
l’usuari no compleix, es procediria a retirar-li l’ajuda.
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Destaca la motivació demostrada per part del Treballador Social, en
concret, que ha considerat reprendre un cas d’una família amb dos xiquets no
escolaritzats, el què ha aconseguit una millora en les condicions de vida dels seus
membres.
El Consell queda enterat.

4.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Alcalde dóna a conèixer la situació en la qual es troba la concessió
del Bar-Cafeteria de la Llar dels Jubilats, fent constar que els anteriors presidents
sempre han subscrit contractes com a màxim per un any, inclús hi ha un contracte
que recollia una quantitat per als jubilats i es demanava una fiança; no obstant,
l’actual President va subscriure un contracte per cinc anys amb el seu fill, sense
cap tipus de fiança ni pagament algun, ni de llum, ni de cap tipus d’arbitri o taxa.
També explica els assistents que el preu d’eixida que s’ha fixat al plec de
clàusules és de 50 euros i que pròximament es portarà a cap la subhasta.
El Sr. Alarcos Cárcel dóna compte de les reparacions que s’hauran
d’efectuar al local dels Jubilats.
La Sra. Tortosa Usina proposa que l’Ajuntament destine un tant per cent
del seu pressupost a les ONG’s.
I no havent més assumptes que tractar s’alça la sessió pel Sr. President,
Francisco Teruel Machí, essent les vint-i-una hores i cinquanta minuts, de la qual
cosa, com a Secretària, certifique.
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

