
ACTA DEL CONSELL DE BENESTAR SOCIAL 

I SOCIOSANITARI DE 21 DE JUNY DE 2017

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.

- Sra. M. Elena Sanz Ferrer, representant del grup municipal PP.
- Sr. Vicente Tomás Benavent, representant del grup municipal PSOE.
- Sra.  Cristina  Lucas  Martínez,  representant  del  grup  municipal 

Compromís-Col·lectiu 03820.
- Sr.  Antoni  Jesús  Sempere  Ferràndiz,  representant  de  l’Associació  de 

Veïns de Cocentaina.
- Sra.  M.  Josefa  Milagro  Vicent  Lluch,  representant  de  l'Associació  de 

Voluntaris de Cocentaina ADAV.
- Sra. Andrea Blanquer Vicent i Sra. Mónica Cots Merino, representant i 

Treballadora Social de l'Associació SOLC, Associació Comarcal d'Ajuda 
en Tractaments de Càncer.

- Sr. Josep Hipòlit Agulló Ferràndiz, representant de l'AMPA Tomás Llácer.
- Sr.  Juan  Francisco  Banda  Mojarro,  representant  de  l'Associació 

d'Alcohòlics Rehabilitats Sant Jordi.
- Sra. Remedios Ademús Estepa, representant de l'Associació Il·lusiona’t
- Sra. Milagro Cerdà Torregrosa, representant de CÀRITES
- Sra. Antonia Bermúdez Martínez, representant de Respecten-nos.
- Sra. Ester Faus Cantó, representant de l'Associació de Mestresses de 

Casa.

A Cocentaina, a les 19:00 h del dia 21 de juny de 2017, 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.

S'aprova l'acta de la sessió anterior, afegint-hi el punt comentat pel Sr. Josep 
Hipòlit Agulló Ferràndiz, representant de l'AMPA CPEE Tomás Llácer, i que no 
havia quedat reflectit, sobre la falta de recursos per a xiquets discapacitats que 
acaben l'escolaritat obligatòria i que posteriorment no existeixen recursos als 
quals acudir.



2. Presentació de noves associacions.

La nova associació que entra a formar part del Consell de Benestar Social i  
Socisanitari és l'Associació de Mestresses de Casa i la seua representant és la 
Sra. Ester Faus Cantó.

3. Repartir la partida del Consell de Benestar Social i Sociosanitari.

La  partida  passa  de  4.371,21  €  a  10.000  €.  Les  associacions  hauran  de 
reunir-se per a repartir els diners de la partida i marcar els criteris per a procedir 
al repartiment. A aquesta reunió només acudiran les associacions. Una vegada 
que s'hagen repartit els diners, Intervenció enviarà una carta per justificar les 
subvencions.

El  Sr.  Josep Hipòlit  Agulló  Ferràndiz,  representant  de  l'AMPA CPEE Tomás 
Llácer, pregunta com han de ser els projectes i com es poden valorar. La Sra. 
Presidenta  explica  que  poden  tenir  en  compte  característiques  que  usa  la 
Regidoria d'Esports, com ara si l'associació que ho presenta té seu o no, si els 
beneficiaris  són de Cocentaina o no,  etc.  El  Josep Hipòlit  Agulló  Ferràndiz, 
representant de l'AMPA CPEE Tomás Llácer, comenta que se'ls podria demanar 
consell a les associacions que formen part del Consell d'Esports i que ja han 
repartit els diners sota uns criteris.

La  Sra.  Mónica  Cots  Merino,  representant  de  l'Associació  contra  el  Càncer 
SOLC, pregunta si es pot subvencionar el cost de les activitats; la Sra. Ester 
Faus Cantó, representant de l'Associació de Mestresses de casa, pregunta si 
es pot subvencionar el ioga. La Sra. Cristina Lucas Martínez, representant del 
Grup  Municipal  03820,  comenta  que  a  l'Associació  Respecten-nos  no  se'ls 
recolza  en  cap  consell.  La  Sra.  Presidenta  informa  que  l'Associació 
Respecten-nos és part d'Agenda 21, ja que estan dins de Medi Ambient i que 
és allí  on se'ls ha de subvencionar i  que les subvencions no són només en 
quantitat  de  diners,  ja  que  també  pot  ser  en  organització  d'activitats,  en 
recolzament,  etc.;  la  Sra.  Cristina  Lucas  Martínez,  representant  del  Grup 
Municipal  03820,  i  la  Sra.  Antonia  Bermúdez  Martínez,  representant  de 
l'Associació  Respecten-nos,  comenten  que  si  des  del  Consell  de  Benestar 
Social  i  Sociosanitari  no  se'ls  recolza  i  no  tindran  ajuda  o  subvenció, 
presentaran la baixa com a membres.

Les associacions a les quals es convocarà mitjançant mail a la reunió per al 
repartiment  dels  diners  seran:  Associació  Alcohòlics  Rehabilitats  Sant  Jordi, 
ADAV, Il·lusiona’t, AMICO i SOLC (entre altres).

4. Informació

Se segueix amb els programes i tallers del primer trimestre.

A l'Escola d'Estiu Municipal també acudiran xiquets amb risc d'exclusió social, 
per a aquest sector l'Escola consta d'escola, desdejuni i  menjar que serà al 
poliesportiu a les tres. L'Escola d'Estiu per a xiquets amb exclusió social  ve 
subvencionada per Conselleria d'Igualtat.



El Josep Hipòlit Agulló Ferràndiz, representant de l'AMPA CPEE Tomás Llácer, 
comenta que per a pròximes ocasions es podria valorar la inclusió de xiquets 
discapacitats. Comenta que al Miguel Hernández si que es dóna la inclusió de 
xiquets discapacitats en l'Escola d'Estiu.

Des de la Regidoria de Dependència s'ha enviat una carta perquè el registre de 
la propietat i la notaria siguen zones accessibles. Quant a les dependències 
municipals, i per la subvenció de Diputació per al Pla urbanístic d'accessibilitat,  
s'ha estat veient la possibilitat de l'accessibilitat del Jutjat de Pau, ja que on 
està  ara  no  es  pot,  s'ha  estudiat  la  possibilitat  de  traslladar-ho  a  l'Oficina 
Tècnica, però després de veure les característiques, les treballadores del Jutjat 
de Pau han comentat que no és possible,  perquè els llibres necessiten una 
humitat per a la seua conservació.

Quant  a  l'obra  del  Centre  Cultural,  continua  sense  fer-se,  ja  que  hi  ha 
discrepàncies entre l'arquitecte i l'enginyer tècnic, ja que apliquen normatives 
diferents. La Sra. Presidenta es va reunir amb la Conselleria i encara no han 
remès l'informe que va sol·licitar.

La Sra. Presidenta informa que al juliol estaran les bases perquè els comerços 
puguen demanar subvenció per a l'anualitat 2017 per a fer les rampes i siguen 
comerços accessibles.

El Josep Hipòlit Agulló Ferràndiz, representant de l'AMPA CPEE Tomás Llácer, 
comenta que el  pròxim 30  de juny a les  12:30 h,  representants  del  Tomás 
Llácer i del Sanchis Vanus han organitzat una reunió al Centre Social, a la Sala 
d'Actes,  per  a  60  famílies  de Cocentaina,  Ibi,  Alcoi  i  Agres per  a  tractar  la 
problemàtica comarcal de la falta de recursos dels escolars de 21 anys que 
acaben als col·legis i als Centres de Dia, que ja estan plens i no poden anar a  
cap. Hauria de convocar-se a mitjans de comunicació per a l'acte.

Es comenta el  Projecte Trèvol, a Ontinyent,  ara com ara el  més ràpid seria 
signar  un  conveni  amb la  Mancomunitat  de  la  Vall  d'Albaida  per  si  alguna 
persona  d'ací  necessita  anar  mentre  se  soluciona  el  problema  del  Centre 
Comarcal o d'algun altre recurs. 

També es comenta el Projecte Lucas: es tracta d'un Centre amb uns habitatges 
tutelats on viuen les persones discapacitades al costat de tres educadors.

La Sra.  Presidenta informa que s'han redactat  projectes per  a  adaptar  tres 
parcs més a Cocentaina. Queda licitar i executar per a tenir-los a final d'any fet.

En la Junta de Govern s'han aprovat les bases per a la borsa d'una psicòloga a 
mitja jornada per a serveis socials generals. Hi haurà dos exàmens: un tipus 
test i un altre un cas pràctic.



El Josep Hipòlit Agulló Ferràndiz, representant de l'AMPA CPEE Tomás Llácer, 
pregunta si és per a continu o es tracta d'una contractació temporal. La Sra. 
Presidenta comenta que està pensat per a continu, però que els contractes 
acaben a 31/12 i no es pot tornar a contractar fins que no arribe la resolució de 
la subvenció, ja que la contractació depèn de la Conselleria.

La Sra. Presidenta informa que des del Col·lectiu Mariola (col·lectiu LGTBI) hi  
haurà tallers, conferències, activitats i berena els pròxims 28 i 29 de juny.

També  informa  que  en  la  web  de  participació  ciutadana 
(cocentainaparticipación.com) es podrà votar els projectes presentats des del 
26 de juny al 02 de juliol; el 04 de juliol hi haurà una votació física en el Centre 
Social Real Blanc de 8:00 a 15:00 h i de 17:00 a 19:00 h.

De la subvenció de Conselleria per a la creació d'una oficina d'immigrants, s'ha 
anat  a  València  a  una  reunió  on  han  explicat  com  funciona.  En  aquests 
moments està en procés de selecció per al professional que la portarà. S'ha 
presentat  l'oferta  en  el  SERVEF.  El  divendres  es  veuran  currículums.  Els 
objectius  seran  recolzar  en  la  resolució  de  dubtes,  sensibilització  de  les 
diferents cultures locals, etc.

5. Precs i preguntes

La  Sra.  Cristina  Lucas  Martínez,  representant  del  grup  Municipal  03820, 
pregunta si les persones amb problemes amb mascotes podran demanar cita 
amb la psicòloga de serveis socials generals. La Sra. Presidenta informa que 
hauran de parlar abans amb la treballadora social.

La  Sra.  Remedios  Ademuz  Estepa,  representant  de  l'Associació  Il·lusiona’t, 
sol·licita una reunió amb el Sr. Briet per a tractar el tema de Santa Bàrbara.  
També comenta que els buits que envolten alguns arbres de la localitat poden 
resultar molt perillosos i que ella va estar a punt de caure en un. Que haurien 
d'emplenar tots els buits amb pedretes.

El  Sr.  Josep Hipòlit  Agulló  Ferràndiz,  representant  de  l'AMPA CPEE Tomás 
Llácer, informa que ha tingut una reunió amb Glòria, arquitecta de l'Ajuntament, 
per a parlar sobre places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, 
també comenta  que en alguna de les  places que hi  ha,  caldria  eliminar  la 
paraula minusvàlid, per exemple al Bosco I i al Bosco II.

La  Sra.  Mónica  Cots  Merino,  treballadora  social  de  SOLC,  comenta  que el 
pròxim 5 de juliol hi ha una jornada al Centre Social, tot el matí. Hi haurà un  
supervisor  d'infermeria  de  l'hospital  d'Alcoi,  dos  psicòlegs  de  l'entitat  i  un 
logopeda.



A les 20:20 h del dia 21 de juny de 2017 i sense haver-hi res més a 
comentar, es dóna per acabada la reunió.

Document signat electrònicament

      La Presidenta,                                                                La Secretaria,

Mireia Estepa Olcina                                                   Lucinda B. Castellá Botella
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