Ajuntament de Cocentaina
ACTA CONSELL DE BENESTAR SOCIAL

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. Bernardo Pérez Palací, representant del grup municipal Guanyar Cocentaina.
- Sr. Joan Antoni Terol Hilario, representant de l'Associació AFAMA.
- Sra. Milagro Purificación Pascual Botella, 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, representant de l'Associació SOLC, Associació Comarcal
d'Ajuda en Tractaments de Càncer.
- Sra. Ana Callado González, representant de l'AMPA Tomás Llácer.
- Sr. Juan Francisco Banda Mojarro, representant de l'Associació d'Alcohòlics
Rehabilitats Sant Jordi.
- Sra. Remedios Ademuz Estepa, representant de l'Associació Il·lusiona’t.
Cocentaina, quan són les 19:44 h del dia 19 de setembre 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. CRITERIS DE REPARTIMENT DE LES AJUDES ECONÒMIQUES A LES ASSOCIACIONS
D'ÀMBIT SOCIAL.
Després de dues convocatòries a les associacions susceptibles de rebre ajuda
econòmica pel seu treball en l'àmbit social de Cocentaina la situació és la següent:
A la convocatòria del 29 de juny només va acudir AMICO, perquè va haver-hi un error i
la secretària del Consell no va enviar les convocatòries a temps, llavors es va anul·lar la reunió.
A la convocatòria del 6 de juliol feta a temps només van acudir: AMICO, ASPROMIN i
l'Associació d'Alcohòlics Rehabilitats. En aquesta reunió es van establir uns criteris per a
repartir la quantitat econòmica que consisteix a mantenir la subvenció d'anys anteriors i
sumar-li una part per l'augment de pressupost d'enguany (de 4.371,21 € en 2016 a 10.000 € en
2017).
Les associacions que tenen conveni propi signat amb l'Ajuntament (AFAMA,
Mestresses de casa i CÁRITAS) queden fora del repartiment, perquè les seues ajudes superen
en quantitat a qualsevol subvenció. La resta va percebre en 2016 les quantitats següents:
- Il·lusiona’t: 0 €. Col·laboració material en activitats lúdiques i esportives.
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La Regidora informa que aquestes quantitats seran revisades amb la interventora i
potser que patisquen alguna modificació, si així ho considera el departament econòmic.
La Sra. Blanquer, representant de SOLC, pregunta quines associacions de la localitat
poden sol·licitar la subvenció. La Sra, Estepa, presidenta, contesta que són Il·lusiona’t, AMICO,
ASPROMIN, SOLC, Alcohòlics Rehabilitats i totes aquelles que complisquen els requisits que
regiran les bases reguladores.
Quant a les subvencions NOMINATIVES, i estant les bases ja redactades, es remet
requeriment de documentació a qui el va rebre l'any passat.
Quant als tallers que es desenvolupen des de la Regidoria de Benestar Social, s'estan
desenvolupant els Tallers d'Interculturalitat, Individuació i el d'Autoestima.
El Programa d’Aula Compartida està encaminada a 10 alumnes amb conducta
agressiva i consisteix en 15 h acadèmiques i 15 h de taller (teatre, teràpia amb animals, ràdio,
premsa, etc.). Es treballa la part emocional i encaminar-los laboralment.
Subvencions per a comerços accessibles (subvencions per a rampes) el termini per a
sol·licitar-les és el 6 d'octubre i es concedeix un màxim de 1.000 €.
El dissabte 23 de setembre es realitzarà la jornada de Mobilitat accessible, pel Passeig
del Comtat (des de Bankia a KUPS), de 10:00 a 1800 h. Activitats que tenen a veure amb el dia
a dia de les persones discapacitades. Barreres arquitectòniques, etc.
Els tècnics de l'Ajuntament del departament d'urbanisme rebran formació per mitjà
d'INCEMIA per a sensibilitzar la redacció d'obres sense barreres al municipi.
El Sr. Terol pregunta pel Pla Urbanístic: el document 4356 de Diputació que és un
document de diagnòstic de les barreres que impedeixen l'accessibilitat. La Regidora de
Benestar Social informa que, dins de la realització d'aquest Pla, l'empresa es posarà en
contacte amb les entitats socials, perquè el document també continga les seues observacions.
Per part de la Sra. Callado, representant de l'AMPA del Tomás Llácer, s'informa sobre el
Projecte SOMRIURE. Els únics recursos als quals poden accedir els discapacitats a partir dels
21 anys són el Centre Ocupacional Gormaget o Sant Pascual a Ibi. A causa que les places
estan cobertes o estan limitades en tres anys més o menys, 40 famílies es veuran amb els seus
familiars discapacitats a casa. Es tracta d'utilitzar les infraestructures existents. El projecte està
en les Corts. En juliol passat va haver-hi una reunió amb les diputades de Benestar Social
(PSOE i Compromís) i es treballarà en aquest assumpte. A l'agost, a Ibi, se li va lliurar el
projecte a Mónica Oltra. Hi ha hagut diverses reunions amb la Mancomunitat, es constituiran en
associació i la Mancomunitat s'encarregarà de fer catàlegs de recursos adaptats al Comtat, la
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- AMICO: 0 €
- ASPROMIN (Gormaget): 866,63 €
- SOLC: 900 €
- Associació d’Alcohòlics Rehabilitats: 2.604,58 €
Per a rebre les ajudes econòmiques de 2017, les entitats percebran la mateixa quantitat que en
2016. Els augments per a 2017 s'estableixen sobre la base dels criteris següents:
- Local propi: 333 €
- Local municipal: 0 €
- Nombre i associats de Cocentaina (empadronaments):
 Menys de 10 – 250 €
 Menys de 20 – 500 €
 Més de 30 – 700 €
- Projectes que es desenvolupen a Cocentaina: 100 €
- Projectes oberts a tota la ciutadania: 333 €

Ajuntament de Cocentaina
Foia i Castalla. Estaran en contacte amb Trèvol i Fundació Lucas per a saber com han arribat
on estan ara.
PRECS I PREGUNTES
La Sra. Pascual, representant de l’Associació de Veïns, pregunta sobre el tema de
l'accessibilitat al Teular. La Sra. Presidenta li contesta que el mes d’agost passat localitzar el
contacte de COCEMFE que tenien i que quedarien per a parlar. També s'informa que
Conselleria no farà l'informe i que cal esperar que responga. Quant a les instal·lacions
municipals, s'ha presentat un projecte per a parlar amb els departaments i estudiar les
necessitats que hi ha i així situar alguns departaments en una casa en la qual es realitzarien les
obres i actuacions pertinents (casa de la plaça de la Vila). Ràdio Cocentaina i el Jutjat de Pau
quedarien situades a l'Oficina Tècnica.
Sent les 20:30, i sense més temes que tractar, es dóna per conclosa la sessió.

Mireia Estepa Olcina

LA SECRETÀRIA
Lucinda B. Castellá Botella
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