
ACTA DEL CONSELL DE BENESTAR SOCIAL 
I SOCIOSANITARI 28 DE JUNY 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.
- Sr. Antonio A. Hernández Molina, Regidor de Sanitat
- Sra. Cristina Lucas Martínez, representant del grup municipal Compromís-Col·lectiu 03820.
- Sr. Joan Antoni Terol Hilario, representant de l'Associació AFAMA
- Sra. M. Carmen Ferrer Cots, 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.
- Sr. Juan Francisco Banda Mojarro, representant de l'Associació d'Alcohòlics Rehabilitats Sant Jordi.
- Sra. Marisol Ferrándiz Torregrosa, representant de l'Associació AMICO.
- Sr. José Eduardo Silvestre Corbí, representant de Los Perlitos.
- Sra. Concha Gandía Abad, representant de l'Associació ASPROMIN.
- Sra. M. Teresa García Abad i Gabriel Aura Borrajo, de l'Associació ACOVIFA.

A Cocentaina, a les 19:30 h del dia 28 de juny 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.

El Sr. Hernández, regidor de Sanitat, informa que l'obra del Centre de Salut està en la seua última 
fase. Jorge, el director de l'obra, informa que estan acabant de pintar. Des de Conselleria han demanat  
altres coses (cartells, cortines per al sol, etc.). Les mallorquines exteriors evitaran el sol.

Com que de consulta a consulta se sent el que es diu, el director de l'obra informa que es farà un 
estudi de so quan l'obra estiga finalitzada.

S'està acabant de pintar recepció, la setmana pròxima es posaran les làmines, en uns quinze dies 
estarà acabat encara que és Conselleria la que dirà quan ho estiga.

El  senyor Hernández,  regidor  de Sanitat,  comenta que el  problema de les ambulàncies, que el  
protocol és del Centre de Salut. Quan els avises et pregunten si el pacient està conscient o no i segons  
quina  siga  la  resposta  et  diuen  que  vages  amb  el  teu  vehicle  o  t'envien  l'ambulància.  El  Sr.  Terol,  
representant d'AFAMA, comenta que aqueix protocol s'hauria de solucionar.

Referent  a  la  recollida  d'animals,  s'estava  veient  la  licitació  per  a  CANCÚN,  alberg  de  la 
Mancomunitat (Cocentaina i Muro). Respectem-nos està donant molt de suport i en quedar deserta aquesta 
licitació, ha oferit una alternativa fins que es puga finalitzar CANCÚN, es tracta d'un alberg a Gandia amb 
capacitat suficient.

Quant  a  la campanya d'esterilització hi  ha un problema, ja que des  d'Intervenció diuen que és 
alguna cosa que no ha d'anar a càrrec de l'Ajuntament.

La Sra. Lucas, representant del grup polític 03820, comenta que és alguna cosa bàsica. El senyor  
Terol, representant d'AFAMA, comenta que la gent hauria de ser més responsable.

En referència al tema dels gossos solts, es denuncia que se’n recullen un centenar quan abans 
n’eren uns cinquanta.

Pels camins forestals, els gossos poden anar solts encara que és preferible que vagen lligats. A la 
muntanya només poden anar solts els caçadors.



En el Ple de la setmana passada es va acordar que es farà l'obra d'adaptació del Centre Cultural El  
Teular amb romanent. L'obra es licitarà i ha d'estar finalitzada a la fi d'any.

2.- Informació de la Regidoria de Benestar Social i d’Autonomia Personal.
La Sra. Presidenta informa que el resultat de l'Aula Compartida, que van ser nou xics i una xica, ha  

sigut molt positiu i algun d'ells farà algun mòdul.

Fa dues setmanes l'alcaldessa es va reunir amb l'Associació SOMRIU d'Ibi (activitats d'oci per a 
persones amb discapacitat funcional) per a valorar la possibilitat de realitzar activitats gratuïtes els caps de 
setmana.

S'informa que la Sala de Juntes es convertirà en dos despatxos, la sala de juntes de les Mestresses 
de casa serà la del Centre Social.

S'obrirà una borsa de treball per a Assessor Jurídic per al Departament de Benestar Social finançat  
per la Conselleria.

S'ha pagat l'Escola d'Estiu als xiquets amb risc d'exclusió social. En total n’han anat 13, perquè hi ha 
hagut pares que no han volgut que els seus fills anaren.

Les jornades de Fusió Intercultural que queden per fer es faran al setembre. Pressupost General de 
l'Ajuntament, Pla General  d'Inclusió de la localitat. En la pròxima reunió del  Consell  de Benestar Social  
s'hauran d'aportar idees per part dels membres. L'objectiu és que tots els col·lectius tinguen el mateix nivell 
d'oportunitats i que se senten part.

3.- Nomenament del/de la representant per al Consell de Participació Ciutadana
En  la  pròxima reunió  s'hauran  de presentar  possibles  candidats  per  al  Consell  de Participació 

Ciutadana,  abans  eren  Elia  Llinares,  representant  dels  Jubilats,  i  Demetrio  Vicent,  representant  de 
CÀRITAS.

4.- Subvencions 2018
Actualment hi ha tres entitats amb subvencions nominatives, a partir d'enguany és possible que 

desapareguen aquest tipus de subvencions. Totes es demanaran igual, s'hauran de demanar d'acord amb 
les bases. Caldrà reflectir si es tracta de personal qualificat o no. Quan estiguen aprovades, es remetrà un 
mail amb la resolució. Es tindrà molt en compte el termini de justificació.

Les entitats amb conveni no han de demanar-les.

Les Associacions estan obligades a tindre Certificat Digital.

L'Associació de Voluntaris té el despatx a Centre Social, fan activitats de voluntariat i no necessiten  
diners, per tant no és necessari que demanen subvenció. La Sra. Presidenta comenta que l'associació d'Ibi  
treballa amb voluntaris, que es posen en contacte amb ells.

5.- Precs i Preguntes
La  Sra.  Ferrándiz,  representant  d'AMICO,  informa  que  enguany  també  hi  haurà  un  lloc  per  a 

persones  amb  mobilitat  reduïda  per  a  les  festes  de  Moros  i  Cristians,  també  hi  haurà  vàter  adaptat. 
Agraeixen la col·laboració de la Junta de Festes i de l'Ajuntament. Cal informar-se en Turisme.

El Sr. Silvestre, representant  de Los Perlitos, proposa que per  al  Mig Any de la Fira, es podria 
celebrar ECOCOCENTAINA, involucrant-se totes les associacions; es podria fer l’1 de maig i es farien tallers 
d'alimentació, de meditació... En altres localitats s'ha fet i ha anat molt bé. La Sra. Presidenta comenta que  
es definisca la idea i que la presente pròximament.

La Sra. Lucas, representant del Grup Municipal 03820, comenta del mercat de les Mestresses de 
casa a favor de SOMRIURES, que es farà el 18 de juliol a Sant Cristòfol. Es faran coques, pastís al matí al  
Centre Social i a la nit aniran a Sant Cristòfol. El tiquet té un preu de 6€.

La  Sra.  Torregrosa,  representant  d'AMICO,  comenta  que la  neteja  que s'està  realitzant  a  Sant 
Cristòfol està molt bé. La Sra. Presidenta comenta que l'estan duent a terme els treballadors d'APSA. Igual  
passa amb el Mirador del Castell.



La Sra. Lucas, representant del Grup Municipal 03820, comenta que des del Centre de Salut fins al  
C/ Gorga no hi ha papereres.

El Sr. Terol, representant d'AFAMA, comenta que al C/ Asil els passos de zebra no estan pintats. 

Sent les 20:37, i sense més temes que tractar, es dóna per conclosa la sessió.

   LA PRESIDENTA                                                                                                          LA SECRETÀRIA

Mireia Estepa Olcina                                                                                                 Lucinda B. Castellá Botella
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