
ACTA DEL CONSELL DE BENESTAR SOCIAL 

I SOCIOSANITARI 12 DE DESEMBRE 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. Cristina Lucas Martínez, representant del grup municipal Compromís-Col·lectiu 03820.

-         Sr. José Luis Vicedo Ferre, representant del grup municipal Ciudadanos.

-         Sr. Antonio Jesús Sempere Ferrándiz, representant de l’Associació de Veïns de Cocentaina.

-         Sra. M. Carmen Ferrer Cots, 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. Andrea Blanquer Vicent, representant de l'Associació SOLC, Associació Comarcal d'Ajuda 
en Tractaments de Càncer.

-         Sr. Juan Francisco Banda Mojarro, representant de l'Associació d'Alcohòlics Rehabilitats Sant 
Jordi.

-         Sra. Carmela Yagüe Valero, representant de l'Associació contra violència de gènere i familiar 
ACOVIFA

-     Sra. Concepción Gandía Abad, representant d'ASPROMIN

A Cocentaina, quan són les 19:36 h del dia 12 de desembre 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.

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 Regidoria de Benestar Social i d'Autonomia Personal.

La setmana anterior va començar la psicòloga per a l'Equip Social de Base, ja ha arribat 
la Resolució de Provisional de Conselleria per a l'anualitat 2018. El personal de l'Equip Social de  
Base per a 2018 queda de la següent forma:

- 4 Treballadores Socials i mitjana

- 0’5 Psicòloga

- 1 Educadora

- 1 Administrativa

- 1 Assessora

S'han adaptat parcs de la localitat per a persones discapacitades. Falta solucionar el 
soroll que fan i posar cartells amb normes d'utilització.

La  setmana  vinent  hi  ha  reunió  de  la  Regidoria  d’Autonomia  Personal  per  als 
pressupostos de 2018.

La proposta de l'equip de govern del PSOE és augmentar les hores setmanals de les 
professionals del Centre de Respir, pagar activitats del Programa d'Aula Compartida, mantenir 
subvencions i  crear una partida per  a elaborar el  Pla d'Inclusió i  contractar personal  per a  
l'oficina d'Immigrants.

3.- Subvencions 2017

Es mantenen les subvencions Nominatives a ASPROMIN, SOLC i Alcohòlics Rehabilitats.

En les bases per a subvencions per a les altres associacions figura que el termini per a 
presentar  les  sol·licituds  era  el  20/11/2017.  Les  Associacions  que han  presentat  les  seues  
sol·licituds són: SOLC, Il·lusiona’t i Alcohòlics Rehabilitats. Es reuniran els tècnics i estudiaran la  
documentació  presentada.  El  Sr.  Vicente  Pérez  Ferrándiz,  representant  de  l'Associació  de 
Minusvàlids de Cocentaina i Comarca AMICO, comenta que no sabia el termini de presentació.  
La Presidenta li informa que es va enviar un e-mail a totes les associacions remetent-los les 
bases, es va publicar en les xarxes socials, es va informar en Ràdio Cocentaina i se'ls va enviar 
també per whatsapp, estant registrat que Vicente Pérez sí va llegir aquest missatge de mòbil i  
també va rebre l'e-mail.

La Partida per a Nominatives ha sigut de 4.371 € i la d'Ajudes Socials de 6.000 €.



La Sra. Concepción Gandía Abad, representant d'ASPROMIN, pregunta si poden entrar. 
La Sra. Presidenta li comenta que sí per nominatives, però per Associacions Socials no podran 
superar entre les dues ajudes els 3.000 €. Se'ls pot ajudar per serveis, però no per activitats.

Les propostes de projectes 2018 es poden presentar abans de Nadal.

L'estudi  d'accessibilitat  ja  està  redactat  amb aportacions  sobre barreres  en edificis,  
nucli urbà, etc. Totes les entitats s'han reunit amb l'empresa que ho ha redactat per a poder  
col·laborar amb les seues aportacions.

Referent al tema d'accessibilitat al Centre Cultural El Teular, la Sra. Presidenta informa 
que estan esperant resposta al mail que es va remetre a COCEMFE.

Es comenta per part de la Sra. presidenta que la Xarrada per al personal d'Urbanisme 
sobre barreres arquitectòniques, s'esperarà a principis de la pròxima anualitat quan a ambdues 
entitats els vinga bé.

4.- Precs i Preguntes

El Sr. José Antonio Terol Hilario, representant de l'Associació de Familiars i Amics de 
Malalts d'Alzheimer de Cocentaina AFAMA, pregunta si els passos de zebra estan ja acabats. La 
Sra. Presidenta informa que no, que cal demanar subvenció de nou.

La  Sra.  Carmela  Yagüe  Valero,  representant  de  de  l'Associació  contra  violència  de 
gènere i familiar ACOVIFA informa que des de la seua Associació es desenvolupen activitats i  
tallers per a la prevenció de la Violència de Gènere, Assetjament Escolar o Familiar que ho fan 
en centres escolars de la localitat, que qui el pot subvencionar. La Sra. Presidenta informa que 
aqueixes xarrades les fa la Policia Local, que per a sol·licitar subvenció ho poden fer presentant  
projecte per a la pròxima anualitat i  el  Departament de Benestar Social  tria els projectes a  
realitzar. Es publicarà en xarxes socials, Ràdio Cocentaina i es remetrà mail als membres del 
Consell de Benestar Social i Sociosanitari.

A les 20:10 del dia 12 de desembre de 2017 i sense haver-hi res més per comentar, es 
dóna per acabada la reunió.

 

      LA PRESIDENTA                                                                               LA SECRETÀRIA

 

               Mireia Estepa Olcina                                                                      Lucinda B. Castellá Botella
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