ACTA DEL CONSELL DE BENESTAR SOCIAL

ASSISTENTS:
-

Lucinda Belén Castella Botella ( 2 de 2 )
Secretària Consell Benestar Social i Socio Sanitari
Data Signatura : 27/06/2018
HASH: c30c4037c1c91653c10119bb3537cb84

-

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.
Sr. Antonio Agustín Hernández Molina, regidor de Sanitat.
Sra. M. Elena Sanz Ferrer, representant del grup municipal PP.
Sr. José Luis Vicedo, representant del grup municipal Ciutadans.
Sra. Cristina Lucas Martínez, representant del grup municipal Compromís-Col·lectiu
03820.
Sr. Joan Antoni Terol Hilario, representant de l'Associació AFAMA
Sr. Antoni Jesús Sempere Ferràndiz, representant de l’Associació de Veïns de
Cocentaina.
Sra. M. Carmen Ferrer Cots, representant de l'Associació de Voluntaris de Cocentaina
ADAV.
Sr. Salvador Sánchez Tormo, representant de l'Associació Il·lusiona’t
José Eduardo Silvestre Corbí, representant de l'Associació d'Integració de Minusvàlids
Los Perlitos
Sra. M. Teresa García Abad, representant d'ACOVIFA
- Sra. Marisol Ferrándiz Torregrosa, representant de l'Associació AMICO
- Sra. Milago Cerdà Torregrosa, representant de CÀRITAS

La representant de l'Associació SOLC excusa la seua assistència.
A Cocentaina, quan són les 19:35 h del dia 6 de març 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. Seguiment de la Regidoria de Benestar Social i Autonomia Personal
S'ha incorporat, des del mes de gener passat, a l'Equip Social de Base 1/2 treballadora
social.
En els pressupostos de 2018 s'han aprovat dues hores més a les treballadores del
Centre de Respir, que queda amb 28 hores setmanals.
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S'han destinat 7.000 € per al Programa Aula Compartida: hi van 9 xics i 1 xica. El 50% de
les hores són lectives, la resta es cobreixen amb activitats finançades i coordinades des de la
Regidoria de Benestar Social.
A mitjan gener es va publicar en les xarxes socials la convocatòria per a Projectes 2018
que hi havia fins al passat 3 de març. Les treballadores socials valoraran els projectes
presentats i decidiran quins es realitzaran en aquesta anualitat i si es pot demanar o no
subvenció a la Diputació.
Referent a les obres d'adaptació del Centre Cultural El Teular, un membre de cada partit
polític i membres de les associacions aniran el pròxim 20 de maig per a poder veure el projecte.
Per part de l'enginyer de l'Ajuntament es va comentar que no es complia la normativa, per les
eixides d'emergència. Es contractarà un enginyer per a fer el projecte (plans, mesuraments,
adaptació harmònica amb la normativa, millores, accessibilitat) i es demanarà subvenció
(INFORME TÈCNIC).
Ja hi ha 6 parcs adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i s'han posat les normes
d'utilització. Ja s'han trencat alguns jocs adaptats pel mal ús que se'ls ha donat.
En la Regidoria d'Autonomia Personal hi ha una línia de 15.000 €. S'haurien de
presentar propostes per a dur-les a terme durant el 2018 (eliminació de barreres
arquitectòniques, línies obres, etc.)
El Sr. Terol, representant de l'Associació de familiars i amics de malalts d'Alzheimer
(AFAMA), proposa que es podria invertir per a fer un magatzem per a guardar cadires de rodes i
material ortoprotètic. S'informa que Pili i José, els ordenances del Centre Social, porten la llista
de les cessions. La Sra. Lucas, representant del Grup polític Compomís-Col·lectiu 03820,
proposa comprar material. El Sr. Terol comenta que seria interessant tindre un lloc per a
guardar-ho. La Sra. Presidenta informa que és complicat, perquè es necessitaria una persona
per a portar el control en cas que el local estiguera fora de les instal·lacions municipals.

El Sr. Hernández, regidor de Sanitat, comenta que haurien de ser convocats del Centre
de Salut, perquè és el Consell de Benestar Social i Sociosanitari. Es parlarà amb Toya. La
secretària explica que en el seu moment el Centre de Salut no va voler formar part i que per
això no se'ls notifica la convocatòria.
Demana disculpes per les molèsties que han pogut sorgir per les obres al Centre de
Salut. Les obres van correctes, el director va cada mes per a supervisar com van. La durada del
projecte és de 22 mesos i s'escurçarà. Té 6 fases i s'ha modificat: el que s'havia de fer en últim
lloc, l'ala nova de consultes i el gimnàs, ha sigut el primer que s'ha fet.
Pediatria (3 sales), el gimnàs i la comare (2 sales) estan on estava abans administració.
Urgències i injectables està acabat, recepció i administració estaran finalitzats a mitjan
abril o al maig.
Cada espai té un magatzem.
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3. Seguiment de la Regidoria de Sanitat.

L'accés a consultes és per les escales de fora, per a persones discapacitades és per
urgències.
En les noves consultes hi ha vidrieres, encara que en el projecte l'empresa havia de
posar cortines, però segons aquesta, com que s'han realitzat millores que no estaven previstes
en el projecte, no les pot posar. Es parlarà amb el tècnic de Conselleria perquè es posen les
cortines.
La calefacció no es regula encara: se centralitzarà des de recepció.
Els terrenys s'han cedit per complet a la Conselleria, tot el que pertany al Centre de
Salut, per tant, depén d'ells. La Sra. García, representant d'ACOVIFA, pregunta sobre la dotació
mobiliària del Centre de Salut. El Sr. Hernández respon que passa tot pel tècnic de Conselleria.
La Sra. Lucas, representant del Compromís-Col·lectiu 03820, comenta sobre queixes
referents a Raigs. El Sr. Hernández i la Sra. Estepa referencien que no hi haurà servei de raigs,
expliquen que les obres eren de millora de les instal·lacions, no d'ampliació de serveis, encara
que aquest punt se li transmetrà al responsable competent perquè ho estudien.
El Sr. Hernández comenta que es pot demanar alguna especialitat, però que no és
segur que la concedisquen.
Des de l'àrea de salut (Pepe Fenollar) es volen fer cursos a Cocentaina sobre malalties
estranyes. Els professionals cobren els desplaçaments sense factura, l'Ajuntament no els pot
pagar. S'ha de veure qui acudiria a aquests cursos (per exemple, jubilats).
La setmana que ve es reuniran amb l'Associació de Jubilats per a explicar-los aquests
cursos. Des del Centre de Salut no estan massa interessats. La Sra. García, representant
d'ACOVIFA, comenta que són docents de l'hospital, que no són voluntaris.

4. Voluntariat per part de persones discapacitades (Los Perlitos)
El Sr. Eduardo, representant de Los Perlitos, informa que es tracta d'un grup de
persones amb discapacitat psíquica amb molta autonomia.
El món laboral per a ells és molt complicat, per això fan voluntariat. Molts dels qui
acudeixen, van caminant, desdejunen allí i els baixen amb cotxe.
El voluntariat permet que se'ls abone fins a 18 €/dia per reembossament de despeses.
Se'ls pot donar 6, 8, 10 € segons el que fan.
Tenen una assegurança de responsabilitat.
5. Intervencions
El Sr. Terol, representant de l'Associació de familiars i amics de malalts d'Alzheimer
(AFAMA), pregunta sobre les ajudes a domicili; la Sra. Presidenta comenta que aquests serveis
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El Sr. Terol, representant de l'Associació de familiars i amics de malalts d'Alzheimer
(AFAMA), pregunta si es coneixen ja els temes a tractar, se li informa que no.

han passat a prestar-se des del reconeixement del grau de dependència. Aquesta anualitat per
al Servei d'Ajuda a domicili s'han concedit 50.000 €, en l'anterior anualitat en van ser 55.000, ja
que moltes sol·licituds de Llei de Dependència s'han resolt amb el recurs del servei d'ajuda a
domicili. Es tracta de persones majors autònomes, de persones amb malaltia mental, que trien
aquest recurs i trien l'empresa.
La Sra. García, representant d'ACOVIFA, pregunta sobre la resolució dels projectes; se li
comenta que els triats per part de l'Equip Social de Base, es demana subvenció a la Diputació
(Prevenció de Drogodependències, Taller d'Individualització i Autoestima, Igualtat de Gènere).
II Jornades d'Igualtat de Gènere.
La Sra. Presidenta informa que eixiran 2 autobusos des de Cocentaina, des del Bosco I a
les 16.10 h, per a anar a la vaga, es pot contactar per whatsapp per a anar en el 627932978.
El personal del Departament de Benestar Social farà vaga en diferents versions: hi ha
professionals que faran la vaga completa i altres en faran només parcialment.
A les 11.00 h a la plaça de l'Ajuntament es farà una batucada, faran un recorregut per
diversos carrers de la localitat per a tornar a l'Ajuntament. A les 12.00 h es llegirà el manifest i,
posteriorment, es farà una lectura de poemes per part de la FPA. A les 18:00 h es farà una
xarrada en el Centre Social: «Menopausa i Autoestima».
A les 20:30 h del dia 6 de març de 2018 i sense haver-hi res més a comentar, es dóna
per acabada la reunió.

Signat: Mireia Estepa Olcina

LA SECRETÀRIA

Signat: Lucinda B. Castellá Botella
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LA PRESIDENTA

