Ajuntament de Cocentaina

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE BENESTAR SOCIAL I
SOCIOSANITARI DEL 22 DE JUNY DE 2021

Relació d’assistents:
•
•
•
•
•
•

Jose Valls Pastor ( 2 de 2 )
Auxilar Administratiu Benestar Social
Data Signatura : 09/12/2021
HASH: 6ce3f78e6a98d5568e6dc8164c3fbdfa

•
•
•
•
•

•

Sra. Mireia Estepa Olcina, alcaldessa, regidora de Benestar Social i presidenta
del Consell de Benestar Social i Sociosanitari.
Sra. María Teresa Valls Jover, regidora de Sanitat, amb veu, però sense vot.
Sra. María Elena Sanz Ferrer, vocal pel Partit Popular.
Sra. Cristina Lucas Martínez, vocal pel Col·lectiu 03820 – Compromís.
Sra. María Consuelo Cortés Valls, vocal per Unides Podem - Esquerra Unida.
Sr. Vicente Molina Pérez, vocal per Il·lusiona’t - per al suport de persones amb
diversitat funcional.
Sra. Andrea Blanquer Vicent, vocal per SOLC, Associació comarcal d’ajuda en
el tractament del càncer.
Sr. José Antonio Terol Hilario, vocal per AFAMA Cocentaina.
Sr. Gabriel Aura Borrajo, vocal per l’Associació contra la violència de gènere i
familiar (ACOVIFA).
Sra. María Sol Ferrándiz Torregrosa, vocal per AMICO.
Sr. José Leandro Cortés Hilario, vocal suplent per Il·lusiona’t - per al suport de
persones amb diversitat funcional, amb veu, però sense vot per estar el vocal
titular de la respectiva associació.
Sr. José Valls Pastor, secretari delegat del Consell de Benestar Social i
Sociosanitari.

A Cocentaina, a les 19:30 hores del 22 de juny de 2021, es reuneixen a la Sala de
Plens de la Casa Consistorial, sota la Presidència indicada, els membres del Consell
de Benestar Social i Sociosanitari abans relacionats.
Amb el quòrum suficient per a la seua celebració, la Presidència obri la sessió,
per tal de tractar el següent ordre del dia:
I.

Aprovació de l’acta anterior.
L'acta de la sessió anterior, facilitada anteriorment als membres del Consell per
correu electrònic, s'aprova per unanimitat dels presents.

II. Informació de la Regidoria de Benestar Social.
La regidora informa que des del Departament de Benestar Social s’han adaptat
a totes les normatives i restriccions que han anat aprovant-se des de les
diferents institucions amb motiu de la Covid-19.
El Centre Social ha treballat a porta tancada durant molt de temps i des de fa
uns mesos està reobrint-se a poc a poc, del que puntualment ha anat informant
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Ajuntament de Cocentaina
a les associacions la coordinadora de Benestar Social.
S’han intentat mantenir en la mesura del possible les dinàmiques de tallers i
serveis que venien prestant-se, però amb control d’assistents i cita prèvia.
S’informa de l’ús a la Sala Recreativa i de l’aforament màxim a la Sala d’Actes,
i es resolen dubtes al voltant de pròximes activitats, com ara el Dia Mundial de
l’Alzheimer. Es comenta que si la previsió de persones assistents és més
elevada de la permesa al Centre Social es podria dur a terme a altres edificis
municipals com el Palau Comtal o al Centre Cultural El Teular.
S’informa que les bases de les ajudes per a associacions socials es mantenen
com ja estaven i que es voldrien publicar en setembre. De totes formes, la
regidora informarà per correu electrònic quan vagen a publicar-se.
III. Informació de la Regidoria de Sanitat.
La regidora informa que els primers mesos de la Covid-19 van ser molt durs i
que des de l’Ajuntament es van facilitar tots els recursos possibles i edificis
públics.
Es va previndre que Cocentaina fora centre de vacunació massiva, per a la
qual cosa s’haguera cedit l’ús d’instal·lacions municipals, però a la fi des de
Conselleria no es va designar Cocentaina per a tal fet.
Pel que fa a les donacions de sang es va sol·licitar poder fer-ho al Centre
Cultural El Teular. Es fan més donacions de les habituals als pobles on hi ha
més donants -entre ells Cocentaina-, ja que no poden desplaçar-se a fer les
col·lectes de sang a les universitats.
S’informa de la problemàtica que va sorgir amb la protectora, que estava molt
saturada i inesperadament van deixar de prestar el servei, per això van haver
de buscar ràpidament una altra entitat prestadora del servei, cosa que és molt
difícil, perquè estan totes molt saturades.
De moment s’està treballant amb una altra prestadora del servei i en estar
operatiu el servei de la Mancomunitat del Comtat i l’Alcoià ja seran ells
directament els encarregats del servei.
S’obri un debat entre els assistents per tota aquesta problemàtica i pel tema de
les colònies de gats, on hi ha llocs que entren dins de les cases particulars.
La vocal del Col·lectiu 03820 – Compromís proposa que la gent que està
controlant les colònies no sols s’encarregue de donar-los de menjar. També
haurien de controlar el nombre de gats que hi ha i la seua salut. Proposa que la
subvenció es repartisca entre les diferents colònies.
El debat continua i els assistents assenyalen diferents llocs del poble on hi ha
presència d’aquestes colònies i d’altres plagues d’animals i es comenta que
influeix l’estat de neteja del poble i dels contenidors, que afavorixen la seua
proliferació.
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Es preveu que des del proper mes les donacions tornen al Centre de Salut.

Ajuntament de Cocentaina
També es dubta del tracte que donaran als animals els nous concessionaris del
contracte de la Mancomunitat.
La regidora de Sanitat informa que s’han esterilitzat molts gats i que s’avisarà a
l’empresa que du el control de plagues dels llocs que s’han comentat. També
els informa que si veuen qualsevol lloc on hi haja un problema de rates o
similar que l’avisen directament a ella o al telèfon d’obres i serveis, perquè es
seguix un ordre per anar intervenint a tot el poble, però si ix alguna urgència
s’atén sense problema.
L’alcaldessa informa referent al nou contracte de la brossa i neteja que està
paralitzat per un recurs presentat per l’empresa que actualment presta el servei
i que, quan es resolga, la nova empresa disposarà d’uns cinc mesos per a
adquirir tot l’equipament necessari i entrar ja en funcionament.
Pel que fa al servei d’animals de la Mancomunitat, s’informa que es duran
controls de les morts d’animals.
Pel que fa a les diferents plagues i colònies, s’informa que no es pot intervindre
dins de les propietats privades i que, de vegades, no se’ls pot requerir, perquè
no es poden localitzar.
Es parla també del tema de la vacuna contra la Covid-19, on es comenta que el
centre de vacunació d’Alcoi està funcionant molt bé, però que al centre de salut
no estan donant-se carnets de vacunació, i la regidora comenta que ho parlarà
amb el coordinador del Centre de Salut.
La vocal del Col·lectiu 03820 – Compromís proposa que es posen contenidors
als patis dels col·legis per a quan es fa la neteja a fons; pregunta per la borsa
d’educadora social i informa, referent al control de les plagues de tórtores, que
no cal utilitzar gàbies per a capturar-les i que hi ha pinso esterilitzant que està
utilitzant-se ja amb efectivitat a altres pobles.
L’alcaldessa li comenta que traslladarà a la regidora de Neteja la proposta dels
contenidors per a la neteja dels col·legis i que la borsa d’educadora social ja
està resolta.
Per últim, l’alcaldessa s’interessa per l’estat de les associacions, al que, en
general, es contesta que estan fent molt poca cosa a causa de la pandèmia.
El vocal d’Il·lusiona’t informa que ells han estat fent tennis taula al poliesportiu
tres dies a la setmana, però que no han fet campionats, per a no ser molta
gent. Per una altra banda, al Centre Social han anat fent els tallers i repassos,
però que ara en juny han acabat les poquetes activitats que estaven fent i que
les començaran de nou en setembre.
Des d’ACOVIFA informen que a l’inici van treballar tots els temes
telemàticament i que han augmentat significativament els casos de violència de
gènere i també d’assetjament escolar, pel que s’ha treballat intentant donar-los
les ferramentes més adequades.
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IV. Precs i preguntes.

Ajuntament de Cocentaina
Finalitzades les intervencions, i sense més assumptes a tractar, la Presidència conclou
la sessió a les 20:20 hores del dia de la data.
El secretari, José Valls Pastor.
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