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ACTA CONSELL DE BENESTAR SOCIAL
I SOCI-SANITARI 25 DE SETEMBRE DE 2018

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. María Elena Sanz Ferrer, representant del grup municipal PP.
- Sra. Cristina Lucas Martínez, representant del grup municipal Compromís-Col·lectiu 03820.
- Sr. Antoni Jesús Sempere Ferràndiz, representant de l’Associació de Veïns
- Sra. Andrea Blanquer Vicent, representant de l'Associació SOLC, Associació Comarcal d'Ajuda en
Tractaments de Càncer.
- Sra. Marisol Ferrándiz Torregrosa, representant de l'Associació AMICO.
- Sr. José Eduardo Silvestre Corbí, representant de Los Perlitos.
- Sr. Gabriel Aura Borrajo, representant de l'Associació ACOVIFA.
- Sra. Ana Callado González, representant de l'AMPA del Col·legi Tomás Llácer
- Sra. Antonia Bermúdez Martínez, representant de l'Associació Respectem-ens

A Cocentaina, a les 19:30 h del dia 28 de setembre de 2018, 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 remés juntament amb la convocatòria i, per
tant, no es llig i es passa a l'aprovació. Queda aprovada per unanimitat.
2.- Informació de la Regidoria de Benestar Social i Autonomia Personal
Les obres d'accessibilitat del Centre Cultural El Teular tindran un cost de 53.327€, la licitació ja s'ha
fet i els sobres de les ofertes es van fer la setmana passada. L'obra s'ha adjudicat a Inola per un total de
33.886 € i les plataformes a Orona per un total de 10.285€. Ambdues empreses aportaran documentació en
els pròxims dies. Les obres s'acabaran abans que acabe 2018. Aquest mes de setembre es realitzarà una
Jornada de Fusió Intercultural, amb visita guiada i una Taula.
S'ha participat en una reunió amb l'Associació SOMRIU d'Ibi per a organitzar a Cocentaina activitats
per a persones amb diversitat funcional. Es tracta de crear un grup per a oferir-los activitats d'oci. Les
activitats es realitzaran dues vegades al mes (20 i 27 d'octubre, 10 i 17 de novembre, 1 i 22 de desembre).
Estaran realitzades per professionals (treballadores socials, educadores, psicòlogues). Hi ha deu places, ja
s'han apuntat cinc persones amb diversitat funcional i hui se n'apunten dues més, amb el que ja hi ha set
places cobertes i en queden tres. No es tindrà en compte l'edat i serà gratuït. El material el pagarà
l'Ajuntament. Els integrants del grup decidiran les activitats que volen fer cada dia. Es realitzaran al Centre
Social Real Blanc, de 10.00 a 13.30 h. Per a més informació es poden posar en contacte amb la Sra.
Presidenta. La Sra. Callado, representant de l'AMPA Tomás Llácer, comenta que era necessari per a les
persones amb diversitat funcional que s'organitzaren activitats d'oci.
La setmana passada es van remetre les bases per a les ajudes a Associacions de Benestar Social.
Es poden presentar fins al 31 d'octubre. El termini s'ha de complir, qui el presente fóra de termini no tindrà
subvenció. Per a qualsevol dubte, cal parlar amb la Sra. Presidenta. Enguany encara es poden presentar en
paper, a partir de la pròxima anualitat s'hauran de presentar per seu electrònica. Les subvencions
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Excusen la seua assistència el Sr. Antonio A. Hernández Molina, regidor de Sanitat, i el Sr. Banda
Mojarro, representant de l'Associació d'Alcohòlics Rehabilitats Sant Jordi.

nominatives d'aquesta anualitat són a ASPROMIN, Alcohòlics Rehabilitats i SOLC, aquestes associacions
també podran demanar les ajudes a associacions de Benestar Social, a partir de la pròxima anualitat les
subvencions nominatives desapareixen. En els criteris es tindrà en compte si es tenen contractats
professionals o no. L'AMPA Tomás Llácer podrà sol·licitar les subvencions per Educació.
3.- Pla d'Inclusió Social i Cohesió Social.
La professional que ho desenvoluparà és Elena, sociòloga. Les accions i objectius van encaminats a
la integració sociolaboral, prestacions socials, accés a serveis públics. Estan dirigits a col·lectius en situació
de vulnerabilitat social, exclosos per alguna raó. Es busca igualtat.
Es farà un document que reculla accions i objectius per a evitar l'exclusió, L'encarregada de fer-ho
és Elena. Es tracta de donar idees, explicar problemàtiques, accions, objectius per a incloure'ls en el Pla. La
setmana que ve s'han d'haver comunicat accions més concretes. La Sra. Presidenta comenta que des de
les associacions comuniquen el que estan fent (posar-se en contacte amb Elena, 616890339, enviar-li mail
per a comentar-li-les o comentar-li dubtes). La Sra. Callado, representant de l'AMPA del Tomás Llácer,
comenta que estan començant i que necessiten ajuda. Per a tota mena de dubtes es poden posar en
contacte amb Elena.
En referència a les ajudes que es poden sol·licitar en el Departament de Benestar Social, la Sra.
Lucas, representant del 03820, comenta que els sol·licitants haurien de conéixer l'idioma i també sobre les
Targetes Sanitàries. La Sra. Presidenta comenta que perquè puguen sol·licitar les ajudes, un dels requisits
és estar apuntat per a aprendre l'idioma. A partir d'ara, es remetran les convocatòries al Centre de Salut a la
Sra. Coordinadora, Victoria Sempere. El Sr. Sempere, representant de l’Associació de Veïns, comenta que
ha d'haver-hi una responsabilitat per part dels sol·licitants, si no tenen conseqüències les seues actuacions,
no acudeixen als tallers. La Sra. Presidenta comenta que van als sol·licitants, se'ls entregarà unes plantilles
perquè s'emplene i es demostre que acudeixen a les classes per a aprendre l'idioma a la FPA. Les dones
estan recloses a casa.
El Sr. Sempere, representant de l’Associació de Veïns, comenta que la WEB de l'Ajuntament no
funciona, que només està en valencià. La Sra. Presidenta comenta que està en valencià, castellà i anglés.

5.- Precs i Preguntes
S'informa que Respectem-nos ja té local des de fa un mes al carrer Convent. La sala de les
Mestresses de Casa al Centre Social passarà a ser la Sala de Juntes i l'actual Sala de Juntes seran dos
despatxos. El mes vinent d'octubre comença l'Assessor Jurídic en el Departament de Benestar Social.
Es comenta que s'han llevat dues places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. La
Sra. Presidenta contesta que és possible que s'hagen llevat perquè les persones que ho van sol·licitar
hagen mort. Se suggereix que en la WEB de l'Ajuntament es podria posar on estan localitzades les places
per a aparcament de persones amb mobilitat reduïda. També es comenta que a Alacant en aquest tipus
d'aparcaments, les paletes tenen les matrícules. La Sra. Presidenta explica que són aparcaments per a
persones amb mobilitat reduïda i que no es posen matrícules. La Sra. Callado comenta el problema a l'hora
de pujar els alumnes del Col·legi Tomás Llácer al Bus en la Parada del Sant Joan Bosco.

Sent les 20:30 h del dia 25 de setembre de 2018 i sense haver-hi res més per comentar, es dóna per
acabada la reunió.

LA PRESIDENTA

LA SECRETÀRIA

Codi Validació: 99XHQ6GAC9TFT3LF7GZ3KMKT4 | Verificació: http://cocentaina.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

4.- Nomenament del Representant per al Consell de Participació Ciutadana.
Ja que no es presenta cap candidat de part de cap associació, es deixa per a la pròxima sessió.
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