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POLÍTIQUES  INCLUSIVES,  IGUALTAT,  INFÀNCIA  I
ADOLESCÈNCIA

Un  dels  objectius  del  nou  Model  Social  Bàsic  és  acostar  el  sistema  a  les
persones,  normalitzar-lo,  consolidar-lo  i  garantir  a  tots  els  ciutadans  i
ciutadanes  el  dret  a  l'atenció  de  les  seues  necessitats  i  problemàtiques,  a
previndre-les, a la promoció de l'autonomia personal i familiar, a la inclusió i a
la dinamització comunitària i social.

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-la, en el seu cas,
als processos de canvi de la realitat social.

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

 • El  Sistema  Públic  Valencià  de  Serveis  Socials  té  per  objecte  garantir
l'exercici d'aquells drets socials que li són propis, afavorint la inclusió social,
l'autonomia  i  el  desenvolupament  personal,  la  convivència,  la  igualtat
d'oportunitats  i  la  participació  social,  desenvolupant  una  funció  promotora,
preventiva, protectora, d'acompanyament, de suport i de rehabilitació enfront
de  les  necessitats  socials  originades  per  situacions  de  vulnerabilitat,
desprotecció, desemparament, dependència o urgència social.



 • Les ajudes d'emergència són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari
destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar-se les persones,
afectades per un estat de necessitat. Van dirigides a la unitat de convivència.

Prestacions Econòmiques Individuals 650.000 €

1. SERVEI TELEASSISTÈNCIA

El Servei de Teleassistència Domiciliària és una prestació social que, a través
d'una  línia  telefònica  compatible  amb el  sistema,  i  amb  un  equipament  de
comunicacions  i  informàtic  específic,  permet  a  les  persones  majors  i/o
“persones amb discapacitat/diversitat funcional”, posar-se en comunicació amb
un  centre  d'atenció  telefònic,  amb  personal  especialitzat,  per  a  donar  una
resposta  adequada  a  la  demanda plantejada,  bé  per  si  mateix  o  mobilitzant
altres recursos humans i materials.

Els sistemes de serveis socials constitueixen un dels pilars de l'estat social i
democràtic de dret sorgit a partir de l'aprovació de la Constitució en 1978, la
qual  atribueix  en  l'article  148.1.20  la  competència  exclusiva  en  matèria
d'assistència social a les comunitats autònomes.

La Comunitat Valenciana assumeix les competències plenes en serveis socials a
través dels  apartats  24é i  27é de l'article  49.1 del  seu Estatut  d'Autonomia,
segons la redacció donada al mateix per la Llei orgànica 1/2006, de 10 d'abril,
de reforma de la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la
Comunitat Valenciana.

Segons a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
recull com a competència pròpia dels municipis l'«Avaluació i informació de
situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc
d'exclusió  social»  (articule  25.2  e).  Els  municipis  hauran  d'exercir  aquesta



competència  i  proveir  aquest  servei  quan  tinguen  una  població  superior  a
20.000 habitants  (article  26.1.c).  D'altra  banda,  aquesta  llei  estableix com a
competència delegable per les Comunitats Autònomes o l'Estat a les entitats
locals, la «prestació dels serveis socials» (article 27.3 c).

Així mateix, l'«atenció domiciliària» s'estableix com a prestació professional
del Catàleg de prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, que
comprén, l'Esborrador Reglament Teleassistència 2 de 17 teleassistència (article
36.1.h 2o), que es pot proveir a través de tres modalitats, entre les quals està la
gestió indirecta d'acord amb alguna de les fórmules establides en la normativa
sobre contractes del sector públic (article 34.1).

Quant al principi de necessitat, s'estableix la normativa municipal reguladora de
la prestació del servei de teleassistència, considerant l'interés general d'aquesta
matèria i les competències municipals en la mateixa dins del Sistema Públic de
Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.

2. MENJAR A CASA

El 17 del juliol es rep comunicació des de la Direcció General de Persones
Majors comunicant  que la gestió d'aquest  programa correspon a  les  entitats
titulars de zones bàsiques mitjançant el corresponent finançament a través del
contracte  programa,  segons  el  que  es  preveu  en  el  art.  9  del  Decret  de
coordinació i finançament de l'atenció primària de serveis socials.

La Direcció General de Persones Majors continuarà prestant aquest programa
fins al 30 de juny del 2022, havent de ser assumits per les entitats locals des del
01de juliol del 2022. El numere de places que tenim aprovades són 50.

En  els  municipis  amb  població  igual  o  superior  a  20.000  habitants,  els
ajuntaments aportaran el 25% del finançament de les prestacions professionals i
el 50% de les prestacions econòmiques i tecnològiques De tot això es dedueix
que el cost del servei és:



Després de descomptar els 2,39 € que cofinança la persona usuària. resta 4,65
euros al mes dels quals 2,325 seran finançat pel contracte programa i 2,325
hauran de  ser  aportats  per  l'Ajuntament.  Per  a  continuar  amb aquest  servei
s'haurà de realitzar una contractació amb una empresa amb el seu corresponent
plec  de  condicions  i  haurà  d'existir  una  partida  pressupostària
d'aproximadament: 61.380,00 €

Es detalla a continuació la justificació de la quantia: 

 • 2,325 euros x 22 dies: 51,15 euros x 12 mesos: 613,80€ per 50 places

 • 30.690,00 € Ajuntament

 • 30,690,00€ Subvenció per contracte programa.

3 . MAJOR A CASA

El 16 del setembre es rep comunicació des de la Direcció General de Persones
Majors comunicant  que la gestió d'aquest  programa correspon a  les  entitats
titulars de zones bàsiques mitjançant el corresponent finançament a través del
contracte  programa,  segons  el  que  es  preveu  en  el  art.  9  del  Decret  de
coordinació i finançament de l'atenció primària de serveis socials.

La Direcció General de Persones Majors continuarà prestant aquest programa
fins al 30 de juny del 2022, havent de ser assumits per les entitats locals des del
01de juliol del 2022.

El nombre de places que tenim aprovades són 25. El preu mitjà del servei per
dia  és  de  376,90  euros.  D'aquesta  xifra  es  descomptarà  el  34%  que  ve
cofinançant les persones usuàries. Un total de 128,15 €

En  els  municipis  amb  població  igual  o  superior  a  20.000  habitants,  els
ajuntaments aportaran el 25% del finançament de les prestacions professionals
i el 50% de les prestacions econòmiques i tecnològiques.



De tot això es dedueix que el cost del servei és: Després de descomptar els
128,15 € que cofinança la persona usuària.  Resta  248,75 euros al  mes dels
quals  124,38 seran  finançat  pel  contracte  programa i  124,38 hauran  de  ser
aportats per l'Ajuntament.

Per a continuar amb aquest servei s'haurà de realitzar una contractació amb una
empresa  amb  el  seu  corresponent  plec  de  condicions  i  haurà  d'existir  una
partida pressupostària d'aproximadament: 74.625,00 €

Es detalla a continuació la justificació de la quantia

 • 248,75 euros x 25 usuaris: 6.218,75 € x 12 mesos: 74.625,00 €

 • 37.312,50 € Ajuntament

 • 37.312,50 € Subvenció per contracte programa

4. SUBVENCIONES ENTITATS

El  sector  terciari,  el  que  componen  les  entitats  és  una  de  les  principals
potencialitats,  com a ajudes i recursos de caràcter social i  és imprescindible
poder tindre representació davant d'institucions o entitats públiques.

Aquesta ajuda pretén reforçar el treball conjunt de les diferents entitats de la
ciutat. 

Els diferents projectes han possibilitat que aquestes accions tinguen una major
repercussió en les diferents àrees de l’asocicionisme. 

5.CONTINUÏTAT  A  PROGRAMES  QUE  JA  S'HAN
CONSOLIDAT:

5.1 PROGRAMA FARO

Programa d'Intervenció Indicada per a adolescents i famílies per l'ús i abús de
substàncies psicoactives i/o altres conductes addictives.



Objectiu general: 

Informar  les  famílies  sobre  la  prevenció  precoç  del  consum de  drogues  i/o
conductes addictives i els recursos d'actuació.

Objectiu específic: 

Realitzar programa d'intervenció indicada per a adolescents entre 13–18 anys,
per  l'ús  i  abús  de  qualsevol  substància  psicoactiva  i/o  altres  conductes
addictives amb almenys 3 menors i les seues famílies.

Agents implicats:

UPCCA, Centres Educatius, Serveis Socials i Serveis Sanitaris.

Comissió de drogodependències d'Alcoi

Es dona empenyiment al grup de treball multidisciplinari del qual formen part
els principals Agents Socials del territori relacionats amb la prevenció de les
conductes  addictives.  Representants  de  l'Ajuntament,  d'associacions,  de
col·legis  i  instituts,  de  sanitat,  etc.  Aquest  grup té  com a objectiu  conéixer
periòdicament l'estat d'implantació del pla, coordinar les accions, analitzar els
resultats i proposar correccions i millores.

5.2  PROGRAMA  D'ATENCIÓ  PRENATAL  I  PRIMERA
INFÀNCIA.

El govern municipal va posar en marxa l'Equip d'Atenció Prenatal i Primera
Infància (APPI), un servei especialitzat d'atenció a la primera infància i família.
Aquest equip treballa en tres programes: 'Entendre al Bebé', suport a famílies i
en  orientació.  Aquest  programa  va  obtindre  esment  especial  de  bones
pràctiques per part d'UNICEF en 2018. Aquest esment especial solo la tenen
altres 25 programes a nivell nacional.



Pel  que  respecta  als  programes,  'Entendre  al  Bebé'  està  dirigit  a  les  dones
gestants de la població d'Alcoi i a la seua parella, que possibilita generar un
espai per a les famílies, on es treballe a través de diferents sessions prenatals i
postnatals, amb la col·laboració de persones expertes en matèria d'embaràs i
criança,  elements  fonamentals  per  a  conéixer,  comprendre  i  en  definitiva,
mostrar-se  més  sensible  a  les  necessitats  emocionals  dels  bebés,  respondre
adequadament a aquestes, i per tant, afavorir una inclinació segura. 

A més  de  les  sessions  prenatals  i  postnatals,  també  han  realitzat  activitats
obertes, tant per a les parelles assistents al programa, com per a tota la població
en general. 

5.3 INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Enguany ja  està  consolidat  el  CLIAlcoi  i  és  un referent  quant a  consell  de
participació, les conselleres i consellers són la veu de la infància i adolescència
representant així a tots els centres educatius de la ciutat.  Durant aquest  any
s'han  realitzat  nombroses  activitats  sempre  comptant  amb  Unicef  i  amb  la
direcció general d'Infància GVA..S'han realitzat noves eleccions incrementant
el nombre de consellers i conselleres. Per a la presentació dels nous membres
del CLIAlcoi es va realitzar la lectura de la carta a l'alcalde en el saló de Plens
de l'Ajuntament d'Alcoi.

S'incrementa  la  subvenció,  sol·licitant  per  a  aquest  2022  una  quantitat  de
50.000€ 

5.4 IGUALTAT

El Servei d'Igualtat es troba adscrit a la Regidoria d'Igualtat dins de l'àrea de
Polítiques Socials i d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alcoi. Al capdavant del servei
es troba la figura professional d'agent d'igualtat i de dues promotores d'Igualtat,
ampliant així la plantilla per a poder dur a terme les línies de treball per la
igualtat.



Per a  enguany s'augmenta el  pressupost  per  a  Igualtat  15.000€ i  continuem
treballant des de la Mesa d'Igualtat per a 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. 

Sense deixar de realitzar totes les línies d'actuació amb objectius específics,
així com:

 • Atenció personalitzada i especialitzada a dones, a les quals dona informació
sobre recursos, serveis i normativa relativa a la igualtat de gènere, formació,
itineraris professionals, orientació sociolaboral.

 • Assessorament  en creació  d'empreses  i  millora  de  l'activitat  empresarial-
professional

 • Assessorament en la constitució d'associacions i foment d'aquestes.

Atenció i suport a les víctimes de violència de gènere. Posada en marxa del
programa *AMMVI al costat de les psicòlogues de l'equip base dels Serveis
Socials, per a l'atenció de dones víctimes de violència de gènere amb menors a
càrrec seu.

 • Gestió, tramitació i seguiment del servei de la teleassistència *ATENPRO.

Informació relativa a les ajudes socials existents per a víctimes de violència de
gènere.

 • Gestió i tramitació de prestacions econòmiques d'emergència per a víctimes
de violència de gènere.

 • Informació i derivació, si escau, a altres recursos (OAVD, LABORA, SEPE)



 • Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, etc.

 • Creació  de campanyes  de sensibilització,  d'informació i  formació,  a  més
d'accions i programes relatius a la implantació de la igualtat de gènere en la
societat alcoiana, així com per a la prevenció de la violència contra les dones.

 • Treballar  per  a  integrar  la  perspectiva  de  gènere  en  l'acompliment
professional dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament d'Alcoi, així com
en la seua vida personal i laboral.

 • Coordinar les Comissions d'Igualtat tant en l'àmbit intern municipal com la
de la ciutadania, a més de participar en aquelles altres comissions o taules en
les quals es requerisca una visió especialitzada.

 • Coordinació i participació en la Mesa local contra la violència de gènere i en
plans de protecció local per a la seua prevenció, detecció i atenció.

 • Assessorament a empreses i entitats, així com a l'administració local per a
l'elaboració  de  Plans  d'Igualtat  de  Gènere.  Avaluació  d'aquests  plans  per  a
l'obtenció del visat concedit per la Direcció General de l'Institut Valencià de les
Dones i per la Igualtat de Gènere.

5.5 PANGEA

L'objectiu principal és el de fomentar la integració de la població estrangera en
la societat en la qual resideixen. Gràcies a l'orientació jurídica i a la formació
oferides per l'Oficina de Pangea, aquest objectiu s'ha pogut complir al 100%.

Actualment  l'Oficina  Pangea  compta  amb  tres  línies  d'actuació:  l'orientació
jurídica, la formació i la sensibilització.



6. PROGRAMA D'ITINERARIS D'INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL

La  Renda  Valenciana  d'Inclusió  és  una  prestació  social  de  la  Generalitat
Valenciana que va ser  aprovada al  desembre de 2017 per a la protecció de
persones que tenen un risc alt de vulnerabilitat i exclusió social en la majoria
dels  casos.  La  renda  posseeix  diversos  tipus  d'ajudes,  les  quals  s'estan
implementant progressivament. Dos de les ajudes ja estan disponibles des del
23 d'abril de 2018. La RVI reemplaça a l'antiga Renda Garantida de Ciutadania
i  s'engloba dins de les ajudes conegudes com a Renda Mínima d'Inserció o
Salari  Social.  L'ajuntament  tramita  la  “Renda  Valenciana  d’Inclusió”  que
garanteix el dret a una prestació econòmica a totes i tots els valencians que es
troben en aquesta situació, però en el moment en què la persona beneficiària
tinga la resolució, és la Conselleria la que paga directament a l'usuari.

Continuem sent conscients d'aquesta situació pel que es manté el programa de
“Millora de l'Ocupabilitat de col·lectius en situació o risc d'Exclusió”, així des
de l'any 2017 es ve desenvolupant a l'Ajuntament d'Alcoi, en Serveis Socials, el
Programa  d'Itineraris  d'Inserció  Sociolaboral  de  Persones  en  situació  o  risc
d'exclusió  social,  amb  continuïtat  des  de  2018.Aquest  programa  que
anteriorment  es  duu  a  terme  per  la  Unió  Europea  a  través  del  Programa
Operatiu  del  Fons Social  Europeu (FSE) de la  Comunitat  Valenciana 2014-
2020 i és a partir de gener 2022 quan es duu a terme des de la Conselleria de
Polítiques Inclusives i igualtat juntament amb el contracte programa.

Hi  ha  un  augment  de  la  subvenció  amb  el  que  es  contracta  un  equip  de
professionals per a dur a terme aquest programa en totes les zones de la ciutat.
Es compta amb les figures de 4 treballadores socials i 3 TIS en les zones per a
treballar en el programa d'inserció laboral.

7. PROJECTE: “BORSA DE CURA PROFESSIONAL PER A
FAMÍLIES AMB FILLS I FILLES MENORS DE 14 ANYS”.



El  Pla  Corresponsables  és  una  nova  política  pública  residenciada  en  la
Secretaria  d'Estat  d'Igualtat  i  contra  la  Violència  de  Gènere  del  Ministeri
d'Igualtat que té per objecte iniciar el camí cap a la garantia de la cura com un
dret a Espanya des de l'òptica de la igualtat entre dones i homes, a l'empara de
l'article 44 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva
de dones i  homes i  des d'un enfocament  de garantia  de drets  universals,  al
marge de la condició laboral de les persones beneficiàries.

El Decret 178/2021, del Consell  de 5 de novembre recull les bases per a la
concessió  directa  de  subvencions  als  ajuntaments  per  al  desenvolupament
d'aquest projecte.

Arran de l'estudi publicat per ESADE 2020 “Covid 19 i desigualtat de gènere a
Espanya”, es desprén que aquesta crisi sanitària ha afectat en gran manera les
dones, han sigut elles els qui han continuat encarregant-se de la cura infantil,
familiar i domèstic reforçant una vegada més la bretxa de gènere en l'ocupació,
així com el creixement en la desocupació en doble al dels homes.

És  per  això,  que  es  veu  la  necessitat  urgent  d'adoptar  mesures  i  polítiques
actives que incentiven, secunden, promocionen i emparen una efectiva igualtat
entre homes i dones, amb la finalitat d'afavorir la conciliació de les famílies
amb menors al seu càrrec des d'un enfocament de desigualtat entre tots dos
sexes.

Les mesures de conciliació (hora de lactància, reduccions de jornada,…) en el
seu recorregut històric s'han configurat com a recursos parcials que es limiten a
períodes concrets i no atenen les necessitats específiques dels diferents models
de família, així com, dels col·lectius més vulnerables.

Des del Ministeri d'Igualtat es concep el “Pla Corresponsables” com una llavor
política que permeta articular mecanismes en col·laboració amb les comunitats
autònomes per a aquest fi. 

Per Resolució de 29 de novembre de 2021, de la Directora General de l'Institut
Valencià  de  les  Dones,  per  la  qual  es  concedeixen  les  ajudes  en  règim de
concessió directa dirigides als ajuntaments per al desenvolupament del projecte
“Borses  de cura professional  per  a  famílies  amb filles  i  fills  menors de 14



anys”, es concedeix a l'Ajuntament d'Alcoi la quantitat de 171.512,75€ per al
desenvolupament d'aquest programa.

L'objecte  d'aquest  projecte  és  la  programació  i  implementació  de  diferents
ofertes d'activitat de caràcter social, cultural, d'activitat física, lúdic-educatives
i creatives, per al desenvolupament del servei de l'atenció a menors, entre 3 a
14 anys. 

Destinat a xiquets, xiquetes i adolescents que figuren en el padró de la localitat
d'Alcoi de 3 a 14 anys. Segons el padró municipal: 7144 a data d'1 de febrer de
2022.

 • De 3 a 6 anys: 983 xiquets i 896 xiquetes.

 • De 7 a 12 anys: 1750 xiquets i 1678 xiquetes.

 • De 13 a 14 anys: 723 xiquets i 648 xiquetes.
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