
 
Ajuntament de Cocentaina

ACTA CONSELL DE BENESTAR SOCIAL I SOCIOSANITARI 
EL DIA 4 DE DESEMBRE DE 2018

ASSISTENTS:

Presidenta : MIREIA ESTEPA OLCINA (Alcaldessa).

Vocals:
MARÍA ELENA SANZ FERRER, vocal Partit Popular.
CRISTINA LUCAS MARTÍNEZ, vocal Compromís-Col·lectiu 03820.
RUTH CREMADES MARTÍNEZ, vocal Guanyar Cocentaina.
ANTONI JESÚS SEMPERE FERRÀNDIZ, vocal Associació de Veïns de Cocentaina.
M. SOL FERRÁNDIZ TORREGROSA, vocal Associació AMICO.
JOSÉ ANTONIO TEROL HILARIO, vocal Associació AFAMA Cocentaina.
JOSÉ FERNANDO BLANES PINA, vocal suplent Associació Il·lusiona’t.
JUAN FRANCISCO BANDA MOJARRO, vocal Associació Alcohòlics Rehabilitats.
ANDREA BLANQUER VICENT,  vocal  SOLC Associació  Comarcal  d’ajuda  al  tractament  de 
càncer.
JOSÉ EDUARDO SILVESTRE CORBÍ, vocal Associació Los Perlitos.
CARMELA YAGÜE VALERO, vocal ACOVIFA Associació contra la violència de gènero i familiar.

Secretaria del Consell: AURORA VICEDO DE GRÀCIA

Assisteix també el  regidor  de Sanitat,  ANTONIO AGUSTÍN HERNÁNDEZ MOLINA, el  qual, 
finalitzada la seua intervenció, s’absenta a les 19:45 hores.

-----------

A Cocentaina,  el  dia  4  de gener  de 2019,  a  les  19.35  hores,  es  reuneixen  a  la  Sala 
Polivalent del Centre Social Real Blanc, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, els membres 
del CONSELL DE BENESTAR SOCIAL I SOCIOSANITARI abans relacionats.

Atés que assisteix el quòrum legal per a la seua celebració (12 membres dels 21 que són el 
nombre  legal  de  membres  amb dret  a  vot),  la  Presidència  va  declarar  oberta  la  sessió,  i  
procedeix a examinar els assumptes inclosos en l'ordre del dia; aquests es desenvolupen de la 
manera següent:

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2. Informació de la Regidoria de Benestar Social i Autonomia Personal.
3. Informació de la Regidoria de Sanitat.
4. Nomenament del / de la representant per al Consell de Participació Ciutadana.
5. Precs i preguntes.

----------------------

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR

S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió del dia 25 de setembre de 2018.

2.- INFORMACIÓ DE LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL I AUTONOMIA PERSONAL
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La Sra. Mireia Estepa, alcaldessa i presidenta del Consell, exposa la informació de la 
regidoria de Benestar Social i Autonomia Personal:

Ja s’han retirat les primeres butaques del pati de butaques del Centre Cultural El Teular. 
Ara s'està  treballant  en  els  lavabos.  Falta  posar  la  moqueta  a  la  zona on s'han llevat  les  
butaques i el balcó.

L'Associació  SOMRIU  d'Ibi  està  realitzant  uns  tallers  i  preparant  una  activitat 
extraordinària per a Nadal.

Fa aproximadament un mes que en el departament de Benestar Social comptem amb 
la  nova  figura  de  l'assessor  jurídic,  per  a  assessorar  tant  els  usuaris  com  les  qüestions 
tècniques de l'Equip Social  Base. El  Sr. Antoni J. Sempere, vocal de l'Associació de Veïns, 
pregunta sobre la figura de l'assessor jurídic. La Sra. Estepa contesta que fa un mes va acabar 
el  procés selectiu de la borsa de treball  i  s'ha contractat  a mitja jornada a un advocat  de 
València.  El  Sr.  Terol  comenta que aquest  advocat  pot  informar  dels  passos que s'han de 
seguir.

La setmana passada va cobrar la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI) el primer usuari.  
Ho hem sabut pel propi usuari i no per la Conselleria. Des del departament de Benestar Social 
hem demanat a la Conselleria concertar una reunió per a tractar temes de la RVI, entre altres,  
sol·licitar que informen també el departament dels pagaments a les persones usuàries.

Quant a les ajudes i subvencions a les associacions, Intervenció ens ha facilitat l'estat 
de les sol·licituds de les ajudes: l’associació Il·lusiona’t queda exclosa per falta d’assistència a 
les reunions del Consell; l’associació Los Perlitos, que va presentar la documentació el dia 28 
de novembre, falta que entregue la declaració jurada; l'associació ACOVIFA falta que entregue 
els documents originals escanejats del CIF i els Estatuts, en lloc de les fotocòpies escanejades 
que va presentar; a l'associació SOLC se li notificarà que està pendent de la concessió de la 
subvenció. El Sr. Juan F. Banda, representant de l'associació d'Alcohòlics Rehabilitats, comenta 
que no han rebut res sobre aquest tema i que estan en procés d'obtindre la signatura digital. La 
Sra. Estepa explica que s'ha ampliat el termini fins al dia 31 de desembre per a presentar la  
documentació. A l'Ajuntament li  falta revisar els socis empadronats de les associacions Los 
Perlitos i ACOVIFA.

La  Sra.  M.  Sol  Ferrándiz,  representant  d'AMICO,  exposa  que  l'associació  no  ha 
demanat la subvenció, perquè tenien pendent realitzar unes activitats que s'han allargat en el  
temps.

La Sra. Estepa explica que per a l'any que ve es té pensat canviar les bases de les 
ajudes per a seguir  els mateixos criteris i  igualtat de condicions per a totes associacions. I  
s'afegirà com a criteri puntuable tindre contractat un professional, per la qual cosa es pujarà la  
quantia de la concessió de la subvenció a les associacions que el tinguen.

3.- INFORMACIÓ DE LA REGIDORIA DE SANITAT
El Sr. Antonio A. Hernández, regidor de Sanitat, comenta que ja han acabat les obres  

del  Centre de Salut.  La Conselleria  encara no ha signat  la fi  d'obra perquè falten realitzar 
xicotetes  correccions,  com  per  exemple  el  funcionament  correcte  de  l'aigua  calenta  i 
escalfadors.

El Sr. Terol, representant d'AFAMA, pregunta per les cridades a emergències, tema que 
ja s'havia tractat en reunions anteriors. El  Sr. Hernández explica que no hi ha cap protocol 
creat, que la decisió d'enviar o no una ambulància depén del metge de guàrdia que hi haja en 
aqueix moment en el centre de salut. Telefonar al 112 no implica necessàriament que s'envie 
una ambulància. Estem intentant que la Conselleria cree un protocol que regule l'assistència a 
les persones en situació d'emergència.

La Sra. Cristina Lucas, representant de Compromís-Col·lectiu 03820, pregunta si a la 
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sala  del  Sintron  es  té  pensat  posar  aire  condicionat.  La  Sra.  Mireia  Estepa,  alcaldessa  i  
presidenta del Consell, explica que totes les sales del Centre de Salut estan climatitzades. El 
Sr. Hernández comenta que totes les sales han d'estar climatitzades, que no es pot habilitar un  
servei sense aire condicionat o calefacció. Potser aquesta no estava habilitada si es tractava 
d'una sala temporal per al Sintron.

4.- NOMENAMENT DEL / DE LA REPRESENTANT PER Al CONSELL DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

Quant al nomenament de representant per al Consell de Participació Ciutadana no es 
presenta ningú. La Sra. Estepa recorda que la persona que es presente no pot ser representant  
d'un partit polític. 

Queda pendent per a la pròxima reunió.

5.- PRECS I PREGUNTES
La Sra.  Andrea  Blanquer,  representant  de SOLC, pregunta  si  les  obres  del  Centre 

Cultural El Teular acaben abans del dia 31 de desembre. La Sra. Estepa afig que les obres no  
han interromput les actuacions, que l'única cosa que ha afectat ha sigut posar la plataforma. 

El Sr. Terol exposa que llevar 48 seients afecta l'aforament del pati de butaques. La 
Sra. Estepa respon que encara que es notarà aquest canvi, El Teular s'ompli en comptades 
ocasions i que la decisió de realitzar aquesta obra es va consultar prèviament tant al Consell de 
Cultura  com  a  aquest  mateix,  sent  una  decisió  consensuada  per  unanimitat.  El  Sr.  Terol  
comenta que ara seria convenient obrir tant la part de baix com la de dalt. La Sra. Estepa 
comenta  que  hi  haurà  una  persona  a  dalt  i  una  altra  a  baix  i  que  això  anirà  bé  per  als 
descansos. La Sra. Lucas comenta que a les persones majors els costava arribar a dalt.

La Sra. Estepa pregunta si alguna de les persones presents té alguna proposta a fer  
per a l'any que ve. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta dona per acabada la sessió 
quan són les 20.02 hores, de la qual cosa, com a Secretària, en done fe.

         LA PRESIDENTA                                                                               LA SECRETÀRIA

Signat: Mireia Estepa Olcina                                      Signat.: Aurora Vicedo de Gràcia

documento signat digitalment
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