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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 municipal PSOE.
Sra. Mª Elena Sanz Ferrer, representant del grup municipal PP.
Sra. Cristina Lucas Martínez, representant del grup municipal Compromís-Col·lectiu
03820.
Sra. Elisa Aleix Pérez, representant del grup municipal Guanyar.
Sr. Antonio Jesús Sempere Ferrándiz, representant de l’Associació de Veïns de
Cocentaina.
Sra. Mª Josefa Milagro Vicent Lluch, representant de l'Associació de Voluntaris 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 de l'Associació de Minusvàlids de Cocentaina i
Comarca AMICO.
Sra. Mª Purificació 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.
Sr. Vicente Molina Pérez, representant de l'Associació Il·lusiona’t

També assisteix el Sr. José Vicente Perea Miró, membre del Ceder.
A Cocentaina, quan són les 19:00 h del dia 10 de novembre 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:
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
La secretària informa que l'acta de la reunió anterior s'ha remès juntament
amb la convocatòria i, per tant, no es llig i es passa a l'aprovació. Queda aprovada per
unanimitat.
2. Informació de la Regidoria.
S'han realitzat activitats des de la Regidoria: Curs d'Individuació, Taller
d'Autoestima, Taller Humanymal, Taller Eines per a cercar treball, Activitats Associació
SOLC Càncer de Pit.
Al novembre se celebren les activitats contra la Violència de Gènere. El dia 24
de novembre a les 18:30 h: Xarrada Violència de Gènere en adolescents; a les 20:30 h
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Teatre al Centre Cultural El Teular. El dia 25 a les 12:00 h de novembre a la plaça de
l'Ajuntament lectura del Manifest.
La Sra. Presidenta informa que les obres del Centre Cultural El Teular estan les
adaptacions i tot preparat, però l'arquitecte i l'enginyer s'han basat en dues lleis
diferents: l'estatal i l'autonòmica. En basar-se en lleis diferents, s'ha de demanar
informe favorable a Conselleria per a poder conservar el permís per a realitzar les
obres. Enguany no es podrà realitzar la rehabilitació, serà per a la pròxima anualitat. Els
diners que hi havia per a realitzar-la van al romanent.
També informa la Sra. Presidenta que l'obra al Centre Social Real Blanc està
finalitzant-se i que hi haurà dos despatxos més destinats a personal de Dependència.
La llista de les persones de la borsa de treball per a dependència es publicarà
segurament demà, perquè la Treballadora Social faça el curs a València i puga valorar.
La Sra. Ana Callado González, representant suplent de l'AMPA Tomás Llácer, pregunta si
la borsa és pública i la presidenta informa que Conselleria és la que subvenciona i la
que determina el perfil.
La setmana abans de la Fira va venir al Centre Social el secretari autonòmic.
L'11% de la població de la localitat és immigrant, per això, l'any que ve, si és possible,
es demanarà subvenció perquè a Cocentaina estiga l'oficina per a persones immigrants
(informació, assessorament…). Conselleria pagaria una part del salari.
El Sr. Antonio Jesús Sempere Ferrándiz, representant de l’Associació de Veïns de
Cocentaina, informa que a la seu de la seua Associació hi ha lloc per a situar-la. La Sra.
Elisa Aleix Pérez, representant del grup municipal Guanyar informa que allí no hi ha
connexió a Internet.
La Sra. Presidenta informa que des de la Regidoria d'Autonomia Personal s'han
realitzat les jornades de mobilitat. També informa que s'han convocat ajudes als
comerços per a fer-los accessibles i només l'han sol·licitat tres o quatre comerços.
El Sr. Vicente Molina Pérez, representant de l'Associació Il·lusiona’t, pregunta si
l'activitat es tornarà a realitzar passat un any o si se'n realitzarà alguna més abans.
El Sr. Vicente Pérez Ferrándiz, representant de l'Associació de Minusvàlids de
Cocentaina i Comarca AMICO, proposa posar-se en contacte amb l'Associació de
Comerç i Hostaleria per a informar-los d'aquestes ajudes. El Sr. Vicente Molina Pérez,
representant de l'Associació Il·lusiona’t, diu que també se'ls hauria d'informar de les
quantitats.
La Sra. Ana Callado González, representant suplent de l'AMPA Tomás Llácer,
pregunta si les ajudes eren només per a les rampes o si podien ser també per a les
portes; la presidenta informa que només era per a rampes.
La Sra. Presidenta Informa que sobraran diners d'aquestes ajudes, atès que no hi ha
hagut massa sol·licituds.
S'informa que el gronxador adaptat sol·licitat per l'Associació Il·lusiona’t i
subvencionat per La Caixa amb un total de 2.000 €, proposen a l'Ajuntament que
subvencione 4.000 € perquè el gronxador adaptat puga ser utilitzat per usuaris de
cadires de rodes. La setmana passada es va posar al Parc del Ferrocarril un gronxador
amb cistella. S'estudiarà a veure en quins altres parcs se'n poden posar.
Referent al tema dels serveis que ofereixen des de les associacions d'Alcohòlics
Rehabilitats, la Sra. Presidenta comenta que Aroa, la regidora de Benestar Social de
l'Ajuntament d'Alcoi, diu que l'Associació d'Alcoi no és de la ciutat, que és una entitat
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comarcal, que d'Alcoi vénen a Cocentaina i que de Cocentaina van a Alcoi i que tots
haurien d'anar allí, informa que Muro fa aportació.
La Sra. Mª Purificació Pascual Botella, representant de l'Associació SOLC,
Associació Comarcal d'Ajuda en Tractaments de Càncer, comenta que hi ha una
associació que no té fons i que podria arribar a tancar.
La subvenció que se'ls concedeix s'esgota quasi íntegrament pagant al psicòleg
i a la treballadora social. La Sra. Presidenta comenta que les persones que reben
l'atenció no són de la localitat, a la qual cosa, el Sr. José Vicente Perea Miró, membre
del Ceder, diu que és molt possible que les persones que vénen d'Alcoi ho facen
perquè no els vegen des del seu entorn anar a l'Associació. La Sra. Presidenta comenta
que caldrà plantejar-se què fer amb aquesta subvenció.
El Sr. Juan Francisco Banda Mojarro, representant de l'Associació d'Alcohòlics
Rehabilitats Sant Jordi, comenta que els serveis que s'ofereixen des d'Alcoi són al matí i
que a Cocentaina l'horari és més flexible i els serveis s'ofereixen a la persona i a la
família.
La Sra. Ana Callado González, representant suplent de l'AMPA Tomás Llácer,
pregunta si els socis aporten les quotes i el Sr. Banda Mojarro informa que sí, però que
són xicotetes i que una vegada que estan recuperats encara que posteriorment tornen.
La Sra. Callado comenta que des de les associacions s'han de moure i realitzar activitats
per a poder subsistir.
La Sra. Mª Purificació Pascual Botella, representant de l'Associació SOLC,
comenta que quan un pacient acudeix a un psicòleg a la recerca d'ajuda no se li pot
demanar que aporte una quota a canvi d'aquesta.
La Sra. Callado informa que des de l'AMPA Tomás Llácer ha sol·licitat
col·laboració amb tots els ajuntaments de les localitats on hi ha xiquets que acudeixen
al col·legi.
La Sra. Elisa Aleix Pérez, representant del grup municipal Guanyar, comenta que
haurien de reunir-se els tres ajuntaments i repartir les subvencions i que no solament
siga para Alcoi. La Sra. Presidenta comenta que es demanarà a la Conselleria que les
competències siguen mancomunades.
La Sra. Presidenta informa que demà serà la inauguració del TAPIS al Centre
Cultural El Teular.
La Sra. Aleix comenta sobre els treballadors de l'empresa d'integració laboral
de discapacitats APSA, si hi hauria forma que entraren a formar part del personal de
l'Ajuntament, a la qual cosa la Sra. Presidenta comenta que a dia d'avui no és possible.
La Sra. Presidenta informa que el contracte amb APSA va finalitzar al juny passat i s'ha
prorrogat amb una nova licitació amb serveis i preus. En cas que el contracte passara a
alguna altra empresa d'integració laboral a discapacitats seria requisit que aquesta
absorbira els empleats d'APSA que actualment s'encarreguen de la neteja dels edificis
municipals, perquè continuaren amb el seu treball i no el perderen.
La Sra. Presidenta informa que s'ha realitzat una inspecció referent al Servei
d'Ajuda a domicili (SAD), ja que una empresa va denunciar a l'empresa que actualment
presta el servei de "Millor a casa". Es canvia el conveni. També informa la Sra.
Presidenta que les partides per als programes d'Ajudes Econòmiques i Servei d'Ajuda a
domicili s'han ampliat, que en el segon cas s'havien descompensat les hores i s'ha

realitzat una ampliació d'aquestes perquè les persones no es queden un mes sense el
servei.
També informa en relació als tiquets solidaris de la Fira, que han sigut abonats
des de l'Ajuntament, i que s'han destinat a famílies en les quals el pare, la mare o tots
dos estiguen en l'atur. El Departament de Benestar Social ha remès la informació de les
famílies que són usuàries d'aquest departament al departament de Fira.

LA PRESIDENTA

LA SECRETÀRIA

Mireia Estepa Olcina

Lucinda B. Castellá Botella
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3.- Precs i Preguntes
Les Associacions comenten les seues activitats: AFAMA el dia 19 en un Congrés
d'Alzheimer a Vila-real; l'AMPA Tomás Llácer, calendaris solidaris; la Protectora
RESPECTEM-NOS també faran calendaris solidaris i una gal·la Ballet al Centre Cultural El
Teular (sobre la canera hi ha informe favorable de Medi ambient, a falta del de
Conselleria).
El Sr. Antonio Jesús Sempere Ferrándiz, representant de l’Associació de Veïns de
Cocentaina, pregunta com és possible que hi haja tant de romanent; la Sra. Presidenta
informa que l'Ajuntament pressuposta ingressos i despeses i que en ocasions arriben
subvencions que no s'esperen o també obres que no es realitzen, com és el cas
enguany del Centre Cultural El Teular, i que aquests diners van al romanent.
La Sra. Aleix informa que el pressupost que s'aprova anualment no es pot
augmentar.
El Sr. Vicente Molina Pérez, representant de l'Associació Il·lusiona’t, comenta
que cerquen un local, que l'Associació d'Alcohòlics Rehabilitats els ha cedit part del
seu, però que no està adaptat i han de pujar a les persones a braç, per això en cerquen
algun que estiga adaptat.
Sent les 21:10 del dia 10 de novembre de 2016 i sense haver-hi res més a
comentar, es dóna per acabada la reunió.

