
MEMÒRIA POLÍTIQUES SOCIALS, IGUALTAT I SALUT PÚBLICA 2017

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 socials

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 seua 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'una 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 grau 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 correspon a l'administració local

I.- 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.

.

DENOMINACIÓ

PARTIDA

ESTRUCTURA ORGÀNICA-

FUNCIONAL-ECONÒMICA PRESSUPOST 2016
PRESTACIONS

ECONÒMIQUES

INDIVIDUALS

09351 23100 22699 450.000 EUROS

Des del departament es veu la necessitat de donar suport a aquestes ajudes
per a les famílies que demanen atenció per  a cobrir  necessitats bàsiques,
però veient l’evolució en aquest any 2016, on no s’ha incrementat el nombre
de  famílies,  pensem  que  la  partida  pressupostaria  és  suficient.  A  més,
l’Ajuntament  d’Alcoi  s’ha  acollit  a  totes  les  subvencions  de  la  Conselleria
d’Habitatge  i  la  de  Polítiques  Inclusives  “Pobreza  Energética”  per  a  les
despeses de les factures de llum, aigua i gas, així com les ajudes destinades a



“Alquiler  Social”.  I  per  aquest  any  2017  està  previst  que  torne  a  eixir  la
convocatòria. 

Per  aquest  any  2017  la  Conselleria  de  Polítiques  Inclusives  ha  donat  a
conèixer  el  seu  pressupost  per  als  ajuntaments  amb  un  augment  del
percentatge per a Serveis Socials Generals. 
 
En  aquest  pressupost  continuem  la  línia  d’ajuda  anomenada  Subvenció
Foment d’Arrelament Familiar, que té com a finalitat ajudar econòmicament
les  famílies  per  al  pagament  d’obligacions,  càrregues,  serveis  i
subministraments bàsics de la llar famíliar. 

Continuem amb la finalitat de millorar l'assistència i optimitzar els recursos.
És per aquest motiu que és necessària la coordinació que ve fent-se amb les
entitats socials, Creu Roja, Càritas i Asprohal.

El pressupost que presentem des de l'Àrea de Polítiques Socials, respecte de
l'any 2016, s'ha vist incrementat en un 11% més, per a l’Àrea de Polítiques
Socials, i en un 15% per a Polítiques Actives per a Majors. Aquest percentatge
demostra la voluntat del  govern de fer  un esforç encaminat  a reforçar  les
polítiques  socials  i  a  cobrir  les  necessitats  més bàsiques  d'una  part  de  la
societat que, a causa de la situació econòmica, no tenen recursos.

Però, a banda, volem donar suport als nous programes que vam encetar el
2016, com és el Programa Faro, un servei d’intervenció dirigit a la població
adolescent  amb  consum  habitual  de  drogues  i  conductes  disruptives.  Es
tracta  de  promoure  l'adquisició  d’habilitats  específiques  orientades  a
incrementar  la  competència  personal  i  social,  abordant  especialment  la
motivació a l'abstinència / reducció del consum de drogues.

Aquest programa es du a terme amb la col·laboració de la Fundació Noray
Proyecto Hombre.

Per aquest programa han passat 23 menors.



I  el  Programa  d’Atenció  Prenatal  i  a  la  Primera  Infància  que  treballa  la
capacitat  de  “apego”  dels  pares  que  és  vital  i  important.  I  expressa  la
capacitat  dels  pares  per  atendre  els  senyals  comunicatius  dels  fills  en  la
primera infància, comprendre les demandes físiques i afectives dels xiquets i
xiquetes i donar respostes adequades als senyals i demandes d’afecte i cura
per  part  del  xiquet.  Aquest  procés  és  la  base  del  sentit  de  seguretat  i
confiança del menor en l’entorn social que té al voltant, així com la base de
confiança en les seues pròpies capacitats.
 
Aquest programa té el suport de la Conselleria de Sanitat i de la Universitat
de València. Per a aquest programa s’ha disposat de grans professionals, com
Rosa  Jove  (pediatra),  Adolfo  Gòmez  Papi  (pediatra),  Sara  Jort  (psicòloga
perinatal),  Hendrik  Vanechaute  (psicomotricista),  Inma  Gandia  (osteòpata
pediàtrica), Pepa Ines (cap de comares de l’Hospital Verge dels Lliris) i per al
2017 volem disposar del reconegut pediatra Carlos González.

Per aquest any hem dotat una partida per a continuar amb el treball conjunt
amb UNICEF perquè la nostra ciutat obtinga el segell de “CIUDADES AMIGAS
DE LA INFANCIA DE UNICEF” en el 2018, per a nosaltres tot un repte i que
esperem tenir el suport dels grups de l’oposició.

La partida amb 30.000 € per a posar en marxa un nou Programa per a la
Prevenció de l’Exclusió Social, apareix en aquest pressupost i esperem que en
aquest 2017 comencem ja a treballar, tenint el suport d’una subvenció d’un
Programa  Europeu  on  l’Ajuntament  presentarà  un  projecte  per  a  la
contractació de dos orientadors laborals i un TIS (tècnic en Inserció Laboral)
per a així afavorir l’ocupabilitat de persones amb risc d’exclusió social.

Esperem que aquest any serà una realitat  el  CEEM, el  Centre Específic  de
Malalts  Mentals,  un  recurs  molt  important  que  donarà  resposta  a  una
necessitat  com  és  la  malaltia  mental.  És  per  aquesta  situació  que  el
DDepartament  de  Polítiques  Socials,  juntament  amb  Creu Roja,  que  és  el
gestor d’un recurs per a malalts mentals, CRIS, així com els professionals de la
planta de Psiquiatria de l’Hospital Verge dels Lliris, hem encetat contacte amb



persones amb malaltia mental per a la creació d’una associació d’afectats i
donar resposta a un col·lectiu amb ganes de ser visible en la societat.

COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Per a aquest pressupost de 2017 la partida per a Cooperació Internacional la
dotem amb 33.000 euros. Desapareix la partida nominativa per a l’Hospital el
Carmelo  i  serà  una  convocatòria  única,  de  pública  concurrència,  on  les
entitats que treballen en aquest àmbit presentaran els seus projectes.

TERCERA EDAT

En l'àmbit de la tercera edat, el pressupost augmenta de 100.000 € a 120.000
€. 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, artteràpia, musicoteràpia,
escola  de  l’esquena,  fotografia,  noves  tecnologies,  excursions  culturals,
jornades de convivència amb majors d'altres municipis, oci, dinamitzant els
centres de majors de la ciutat amb activitats de música, teatre, setmana de
convivència, concerts de corals i rondalles, exposicions. Donar a conéixer les
Aules  de  la  Tercera  Edat  com  un  espai  on  els  majors  realitzen  activitats
socioculturals,  com  ara  gimnàstica,  ioga,  balls  de  saló,  pintura,  treballs
manuals,  informàtica  i  que  en  el  curs  2014-2015  es  va  ampliar  l'oferta
d'activitats amb dues noves propostes: noves tecnologies i història d’Alcoi.

Per aquest any volem treballar per a obtenir el títol de “Ciudad Amigable con
los Mayores” que concedeix l’OMS. Una de les primeres actuacions que hem
previst és que la Coordinadora de Majors, on estan representats membres de
les Juntes Directives dels Centres de Majors de la Ciutat, passa a anomenar-se
“Mesa d’Envelliment Actiu” i ampliar la representació amb els delegats de les
activitats de les Aules de la Tercera Edat.
 

IGUALTAT



Per a aquest any es manté el pressupost per a Igualtat i continuem treballant
des de la Mesa d’Igualtat per fer aquelles propostes que tenim dins del Pla
d’Igualtat.

Continuem  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 realitzaran activitats encaminades a l'emprenedoria
per a estimular l'ocupació femenina i noves tecnologies, així com activitats
encaminades al benestar interior i la nutrició.

En  2017  les  Oficines  Infodona  desapareixen  i  la  Conselleria  de  Polítiques
Inclusives  i  Igualtat  dotarà  amb  una  subvenció  perquè  els  ajuntaments
contracten una tècnica en Igualtat per a dur a terme polítiques encaminades
en aquest àmbit.  La dotació econòmica per part de la Conselleria serà de
25.000 €.

SALUT PÚBLICA

En aquesta àrea es manté el pressupost i l’única partida que s’incrementa és
per  a  realitzar  neteges  de  desinfecció  en  aquells  habitatges  en  què hi  ha
problemes de salubritat.

Continuarem  col·laborant  amb  la  Conselleria  de  Sanitat  en  aquelles
campanyes  de  sensibilització  i  prevenció  de  la  Salut,  com ara:  Càncer  de
Mama i Colorectal, Dia Mundial sense Tabac, Sida, Vacunes, Colps de Calors,
etc. Continuarem col·laborant amb cursos de formació a futurs especialistes
de la mà de l’Hospital Verge dels Lliris i amb les diferents entitats i centres
educatius.  


