Assisteixen també el Sr. Santiago Ferrer Pérez de l'Associació AIPI i el Sr. Javier Carbonell de
l'Associació ASPROMIN .
A Cocentaina, sent les 19:30 h del dia 14 de juliol de 2016, prèvia citació dels membres
d'aquest Consell, se celebra la sessió del Consell Consultiu de Benestar Social i Sociosanitari a
la Sala Polivalent del Centre Social Real Blanc per a tractar el següent ordre del dia:
-

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
SEGUIMENT DE LA REGIDORIA
ACORD DE LA COMISSIÓ DE SUBVENCIONS DE LES ASSOCIACIONS DE
BENESTAR SOCIAL
PRECS I PREGUNTES

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
La secretària informa que l'acta de la reunió anterior es va remetre juntament amb la
convocatòria i, per tant, no es llig i es passa a l'aprovació. S'aprova l'acta per unanimitat.
2. Seguiment de la Regidoria.
La presidenta informa dels tallers que s'estan realitzant des de Benestar Social:
- La Diputació d'Alacant ha subvencionat el Taller d'Ocupació per a dones menors de 45 anys
i es realitzarà entre setembre i novembre de 2016.
- S'està realitzant també el Programa d'Individuació, també subvencionat per Diputació,
encara que encara no ha remès la resolució. Es tracta d'un projecte en procés de continuïtat.
Dues professionals externes a l'Ajuntament treballen amb dones joves que depenen de les
seues famílies o de les seues parelles a nivell afectiu o econòmic, i tracten aspectes com
l'autoestima, la criança dels fills…
- Curs d'Autoestima, subvencionat per Diputació, que està obert a tota la població i que es
realitzarà al setembre.
- L'Escola d'Estiu enguany s'ha realitzat a l'Escola de Permanència del Poliesportiu. Aquesta
dirigit a xiquets i xiquetes de famílies en risc d'exclusió social. Consellería d'Igualtat i de
Polítiques Inclusives subvenciona 3.067,70 €, l'Ajuntament 2.329,51 €.
- Creu Roja: al setembre comença el PLA INTEGRAL D'OCUPACIÓ. És gratuït. Va dirigit a
famílies en què algun dels seus membres es trobe en l'atur. A Alcoi s'ha realitzat i s'han
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ASSISTENTS:
- Sra. Mireia Estepa Olcina, presidenta del Consell de Benestar Social i Sociosanitari.
- Sra. Lucinda B. Castellá Botella, secretària delegada del Consell de Benestar Social i
Sociosanitari.
- Sr. Vicente Tomás Benavent, representant del grup PSOE.
- Sra. M. Elena Sanz Ferrer, representant del grup PP.
- Sra. Cristina Lucas Martínez, representant del grup Compromís-Col·lectiu 03820.
- Sra. Elisa Aleix Pérez, representant del grup Guanyar Cocentaina.
- Sra. Elia Llinares Coloma, representant de l'Associació de Jubilats i Pensionistes El
Comtat.
- Sr. Antonio Jesús Sempere Ferràndiz, representant de l’Associació de Veïns de
Cocentaina.
- Sra. M. Carmen Ferrer Cots, representant suplent de l'Associació per al
Desenvolupament d'Accions de Voluntariat Social de Cocentaina (ADAV).
- Sr. José Antonio Terol Hilario, representant de l'Associació de Familiars i Amics de
Malalts d'Alzheimer de Cocentaina (AFAMA).
- Sr. Vicente Pérez Ferrándiz, representant suplent de l'Associació AMICO.
- Sra. Antonia Bermúdez Martínez, representant suplent de l'Associació
RESPECTEM-NOS, Associació Protectora d'Animals i Medi ambient de Cocentaina.
- Sra. M. Purificación Pascual Botella, representant de l'Associació SOLC, Associació
Comarcal d'Ajuda en Tractaments de Càncer.
- Sra. Ana Callado González, representant suplent de l'AMPA Tomás Llácer.
- Sr. Juan Francisco Banda Mojarro, representant de l'Associació d'Alcohòlics
Rehabilitats Sant Jordi.

aconseguit els objectius per a la inserció laboral d'algun dels participants. Creu Roja es posa en
contacte amb el Departament de Benestar Social per a establir els requisits.
- DEPENDÈNCIA: la borsa per a Coordinadora estava tancada. És per açò que avui s'han
passat per Comissió les bases que es publicaran. La primera prova serà de legislació, la
segona temari específic o cas a desenvolupar.

4. Precs i preguntes.
El Sr. Javier Carbonell, de l'Associació ASPROMIN, comenta que els diners destinats al Consell
de Benestar Social i Sociosanitari és molt fluix. La presidenta comenta que el cost de les
instal·lacions és alt i que no solament es donen subvencions, que també es paguen activitats.
Comenta també que és impossible augmentar la partida per als consells, ja que del romanents
de l'Ajuntament és impossible tocar-los perquè ve per llei en el que es pot utilitzar.
La Sra. Antonia Bermúdez Martínez, representant suplent de l'Associació RESPECTEM-NOS,
comenta que s'ha de solucionar el problema d'un retén on tenir als animalets fins que els
arrepleguen, s'anava a fer en l'ECOPARC, però Consellería diu que pot afectar a la població
escolar i, des de l'Ajuntament, la secretària demana que diguen sí o no. La Sra. Bermúdez
demana que es busque una altra ubicació al que la presidenta li informa, que açò no és
possible, ja que el projecte i els diners són per a aqueixa ubicació i que no es pot canviar.
El Sr. Antonio Jesús Sempere Ferràndiz, representant de l’Associació de Veïns de Cocentaina,
comenta que açò també és un problema social i que algú ha de buscar una solució.
La Sra. M. Purificación Pascual Botella, representant de l'Associació SOLC, proposa que per a
la pròxima anualitat, quan es presenten els projectes, les associacions es reunisquen també en
altres Ajuntaments on també estiguen les associacions sol·licitants per a poder obtenir més
subvencions per als tallers.
La Sra. Elisa Aleix Pérez, representant del grup Guanyar Cocentaina, comenta que en la
Mancomunitat es mancomunen els Serveis Socials de les associacions i que, per exemple,
Conselleria ha de concedir un psicòleg mancomunat per a les associacions que pertanyen a la
Mancomunitat.
La Sra. Cristina Lucas Martínez, representant del grup Compromís-Col·lectiu 03820, informa de
l'existència d'hotels per a persones discapacitades.
S'informa que la pròxima sessió del Consell serà a l'octubre o novembre.

Sent les 20:40 h i sense haver-hi res més a comentar, es tanca la sessió.

LA PRESIDENTA
Mireia Estepa Olcina

LA SECRETÀRIA
Lucinda B. Castellá Botella
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3. Acord de la Comissió de subvencions de les Associacions de Benestar Social.
El Sr. Santiago Ferrer Pérez, de l'Associació AIPI, informa que van acordar uns criteris (nombre
d'associats, recursos de què disposen).
Pensen que el repartiment dels diners ha de ser per part del Consell de Benestar Social.
La presidenta comenta que hi ha moltes associacions que funcionen sense subvencions, que
funcionen mitjançant aportacions, amb la cessió per part de l'Ajuntament de la seu.
Es comenta que enguany els diners disponibles quedaran com en altres anualitats: Alcohòlics
Rehabilitats, 2.604,58 €; ASPROMIN, 866,63 € i SOLC 900 €. Per a la pròxima anualitat haurà
de ser la Comissió d'Associacions la que decidisca com repartir els diners i a quins projectes
destinar-los.
La presidenta comenta que el tema que es va tractar en l'anterior sessió sobre la venda de
pisos per part de bancs a un euro, està igual ja que encara no s'han reunit.
Informa també que aquesta setmana se signa el conveni amb CÁRITAS per 10.000 €.

