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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.
Sra. Mª Elena Sanz Ferrer, representant del grup municipal PP.
Sra. Cristina Lucas Martínez, representant del grup municipal Compromís-Col·lectiu
03820.
Sr. Bernardo Pérez Palací, representant del grup municipal Guanyar.
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.
Sr. Vicente Pérez Ferrándiz, representant de l'Associació de Minusvàlids de Cocentaina i
Comarca AMICO.
Sr. David Tortosa Agulló, representant de l'Associació SOLC, Associació Comarcal
d'Ajuda en Tractaments de Càncer.
Sr. Hipòlit Agulló Ferràndiz, representant 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

A Cocentaina, quan són les 19:00 h del dia 15 de febrer 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. Seguiment de la Regidoria de Benestar Social i de l'Autonomia Personal.
S'informa que en la Resolució de gener per a ajudes a programes de serveis socials
generals seria per a 3 treballadores socials, ½ psicòloga i 1 i ½ educadores. Se sol·licita que en
lloc d'açò es canvie a 4 treballadores socials, ½ psicòloga i 1 educadora, a més de la psicòloga
del SEAFI (Servei Especialitzat d'Atenció a la Família). La directora general contestarà a aquesta
petició quan es realitze per escrit.
En cas que aquesta petició s'aprove, per a cobrir les places que no estan cobertes ja, es
convocaria una prova perquè es creara una borsa.
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ASSISTENTS:

El secretari general, en la reunió amb els pobles nous que han sol·licitat l'OFICINA
OAMPI, els ha informat del perfil del treballador que la portarà i que farà un curs de formació a
través de la Conselleria.
Quant a les subvencions a negocis de la localitat perquè siguen accessibles d'octubre
de la passada anualitat, només ha sigut un el que ho va presentar i al qual se li va aprovar. Va
haver-hi molt poc temps perquè els negocis el pogueren sol·licitar. En aquesta anualitat es
traurà abans perquè els negocis puguen elaborar el projecte i presentar la corresponent
sol·licitud.
El pròxim 23 de febrer es tractaran els pressupostos per a l'anualitat 2017, cada partit
presentarà la seua. Es proposarà l'augment d'horari al TAPIS de 4 hores setmanals més i per al
RESPIR d'1 hora setmanal més, per a treball de coordinació. La pròxima anualitat es proposarà
l'augment d'una o dues hores més per al RESPIR. Per a activitats de Serveis Socials es proposarà
passar de 4.500 € en 2016 a 10.000 € per a tallers i cursos; per a eliminació de barreres
arquitectòniques, 12.000 € en l'anualitat 2017; per a l'adaptació de parcs 5.000 € en l'anualitat
2017; per al refugi caní 11.000 €; per a Autonomia Personal el mateix, per a Participació
Ciutadana, 15.000 € (creació pàgina web).
Per als projectes de Participació Ciutadana hi haurà 27.500 €, 2.500 € per a difusió i
25.000 € per als projectes.
En 2017 es proposarà que les ajudes a les Associacions del Consell de Benestar Social i
Sociosanitari passant de 4.371,21 € a 10.000 €. Les Associacions presentaran els seus projectes
i aquests es valoraran seguint uns criteris per a, després, repartir els diners. També es poden
presentar projectes de Cooperació Internacional. Les associacions han de fixar els criteris per a
repartir els diners.

La Sra. Cristina Lucas Martínez, representant del grup municipal Compromís-Col·lectiu
03820, comenta que Respecten-nos hauria de ser entitat del Consell de Benestar Social. La Sra.
Presidenta li diu que és d'Agenda 21 i que l'Ajuntament ha col·laborat amb aquesta entitat.
El pròxim 16 de febrer en el Centre Social a les 19:00 h hi haurà una reunió de
Participació Ciutadana, amb un power point i uns fullets explicatius. Les propostes es podran
presentar entre el 01 i el 15 de març en l'Ajuntament (en el SIC). La quantitat per a
desenvolupar els projectes serà de 25.000 €, els projectes aniran desenvolupant-se d'acord
amb els vots rebuts i fins que s'esgote la quantitat.
El projecte desenvolupat l'anualitat passada, de Respecten-nos, va comptar amb una
subvenció de Participació Ciutadana per un total de 7.500 € per part de la Diputació, en no
aconseguir les factures justificatives aquest total al final les subvencions van ser de 7.000 € per
part de Participació Ciutadana i de 1.600 per part de Diputació.
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El Sr. Hipòlit Agullò Ferràndiz, representant de l'AMPA Tomás Llácer, pregunta si l'entitat
que representa pertany a Educació o a Benestar Social. La Sra. Presidenta informa que pertany
a Educació.

El pròxim 08 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona Treballadora i es
realitzaran una sèrie d'activitats:
-

El 04/03/2017: al Centre Social, Monòlegs de la vagina.
08/03/2017: a les 12:00 a la plaça de l'Ajuntament, lectura del manifest; Presentació
del llibre de Gema Sarrió.
Cicle Cinema Unesco,

Hi haurà un fullet amb totes les activitats que es realitzaran.
Referent al tema de les persones que acudeixen al Gara d'Alcoi, María Pascual, la
Treballadora Social del Gara, li passarà a la Sra. Presidenta les dades referent al nombre.

3. Intervencions
El Sr. Antoni Jesús Sempere Ferràndiz, representant de l’Associació de Veïns de
Cocentaina, comenta en referència als vots dels projectes que es presenten per a Participació
Ciutadana. La Sra. Presidenta comenta que s'ha revisat el procés. Quan s'acoste el moment dels
vots, es valorarà si es fan per internet, així no serà necessari el control amb les urnes i els vots.

LA PRESIDENTA

LA SECRETÀRIA

Mireia Estepa Olcina

Lucinda B. Castellá Botella
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Sent les 20:40 del dia 15 de febrer de 2017 i sense haver-hi res més a comentar, es
dóna per acabada la reunió.

