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Memòria  Regidoria de Benestar Social 2014  
 

El Sistema Públic de serveis socials és el conjunt de serveis i 
prestacions que inserit amb altres elements del Benestar Social, tenen com a 
finalitat: 
 

• La promoció i desenvolupament ple de totes les persones i grups 
dins de la societat, per a l'obtenció d'un major benestar social i millor 
qualitat de vida en l'entorn de la convivència. 

• Prevenir i eliminar les causes que condueixen a l'exclusió i 
marginació social 

 
 
Tot això a través de les estructures i serveis públics de l'Administració de 
l'Estat, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals. 
 
Els objectius fonamentals dels Serveis Socials són: 
 

• Desenvolupament ple i lliure dels drets de les persones i els grups, 
garantint la seva igualtat en la societat. 

• Garantia en la cobertura de les necessitats socials, adequant, si s'escau, 
als processos de canvi de la realitat social. 

• Prevenció de les circumstàncies que originen la marginació, així com la 
promoció de la plena inserció de les persones i els grups en la vida 
comunitària. 

 
Els serveis socials generals constitueixen una estructura bàsica del sistema 
públic de Serveis socials, mitjançant la prestació d'un atenció integrada i 
polivalent dirigida a tota la població articulada a través d'actuacions 
preventives, assistencials i rehabilitadores, en un àmbit primari, amb caràcter 
universal i gratuït. 
 
 
Això és el que se sol denominar "atenció primària " ja que constitueix el primer 
graó d'entrada al sistema per als ciutadans. Es troba regulat pel Pla Concertat 
de Serveis Socials Generals o comunitaris, que fa referència a la distribució de 
competències entre l'Administració estatal, Administració del Consell de la 
Generalitat i l'Administració Local. 
 
La responsabilitat d'aquest nivell d'atenció corres pon a l'administració 
local. 
 
El pressupost que presentem des de l'àrea de Benestar Social, respecte a l'any 
2013 s'ha vist incrementat en un 12% més, aquest percentatge demostra la 
voluntat del govern en fer un esforç encaminat a reforçar les polítiques socials i 
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a cobrir les necessitats més bàsiques d'una part de la societat que a causa de 
la situació econòmica no tenen recursos. 
 
 
A més, la greu situació econòmica de la administració autonòmica on en l'any 
2013 ens va retallar el  45,35% en la subvenció destinada a Serveis Socials 
Generals i amb un deute de 900.000€ ens a obligat a l'Ajuntament a fer un 
esforç extra per tal de cobrir les necessitats dels ciutadans d'Alcoi. 
 
Es per aquestes situacions, que un altre any l'augment més significatiu es 
reflecteix en les ajudes per a: 
 
  
1.- EMERGÈNCIA SOCIAL 

 
FINALITAT 
 

1. Atenció de les necessitats més bàsiques d'aquells ciutadans que no 
les puguen satisfer per si mateixos, d'acord amb l'Ordre de la 
Conselleria de Benestar Social que les regulen. 

 
 
ACTUACIONS PREVISTES PER L'ANY 2014  
 
I.I) Tramitació dels ajuts d'emergència previstes a l'Ordre d'Ajudes emesa 
per la Conselleria de Benestar Social per al 2014 

 
I.II) Recollida de les dades referides a les prestacions gestionades, anàlisi i 
avaluació dels mateixos, a través del programa informàtic SIUSS. 
 
 
 
 

DENOMINACIÓ 

PARTIDA 

ESTRUCTURA ORGÀNICA-

FUNCIONAL-ECONÒMICA 

 

PRESSUPOST 2014 

PRESTACIONS 

ECONÒMIQUES 

INDIVIDUALS 

 

09351 23100 22699 

 

400.000 EUROS 

 

 
 
Des del departament s'ha vist la necessitat de donar suport a aquestes ajudes 
donat l'augment de les famílies que demanden atenció per cobrir necessitats 
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bàsiques, en aquest primer trimestre de l'any un total de 316 famílies, 51 
families més que en el mateix període del 2013. 
 
Amb la finalitat de millorar l'assistència en els pròxims mesos i cobrir les 
necessitats de totes les famílies demandants, des de la regidoria s'han reunit 
amb les entitats socials com Creu Rotja, Cáritas i Asprohal per millorar la 
coordinació amb elles i optimitzar els recursos existents. 
 
A banda hem demanat a les diferents administracions públiques diferents 
esbosses de subvencions per tal que cap família alcoiana quede sense atenció 
en aquests temps tan difícils. 
 
Per aquest pressupost hi ha una nova línea d'ajuda anomenada, Subvenció 
Foment d'arrelament familiar amb una quantia de 120.000€. 
 
L'Ajuntament, amb l'ajuda i col·laboració del sociòleg alcoià Saúl Mira Cabrera 
ha realitzat un estudi de les necessitats socials de la ciutat, on ens ajudarà a 
veure les necessitats socials reals, amb què recursos no contem o què podem 
millorar per a intentar en la mesura del possible abordar i posar solucions. 
 
2.- ENTITATS SOCIALS 
 
En relació als convenis que l'ajuntament signa amb les entitats socials de la 
ciutat, des del govern s'ha vist la necessitat que la quantitat consignada no 
patix una minoració, és moment de donar suport a aquestes entitats que estan 
fent una tasca extraordinària en els diferents programes que desenvolupen, 
cadascuna en el seu àmbit, en benefici de moltes persones. 
 
 
Si que per aquest any anem a dotar de 2.500€ a l'entitat ACOVIFA que està 
fent una llavor amb dones que patixen violència de genere. 
  
3.-TERCERA EDAT 
 
En l'àmbit de la tercera edat, des de la regidoria continuarem apostant per la 
realització d'activitats per als majors encaminades a millorar la seua qualitat de 
vida, amb tallers de vida saludable, nutrició, tallers d'estimulació cognitiva., 
jornades gastronòmiques i excursions culturals (Muboma, Explora, ruta d'Alcoi 
Modernista, ruta del cementeri) , jornada de convivència amb majors d'altres 
municipis. 
  
Oci, dinamitzant els centres de majors de la ciutat amb activitats de música, 
cineforum, setmana de convivència, concerts de Corals i Rondalles, 
exposicions. 
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Aules de la Tercera Edat és un espai perquè els majors realitzen activitats 
socioculturals, com ara gimnàstica, ioga, balls de saló, pintura, manualitats, 
informàtica i que enguany ampliarem l'oferta d'activitats amb noves propostes, 
plantes medicinals, noves tecnologies i història d’Alcoi. 
 
 
4.- IGUALTAT 
 
En Igualtat continuarem col·laborant amb les entitats que realitzen activitats 
que promoguen la igualtat de gènere, la coeducació com a base fonamental. 
 
Des de la regidoria es van a realitzar activitats encaminades a 
l'emprendedurisme per a estimular l'ocupació femenina i noves tecnologies. 

 


