Ajuntament d’Alcoi
Medi Ambient

NOTA DE PREMSA

FIRMA DE CONVENIS DE SUBVENCIÓ AMB ENTITATS LOCALS PER A L’EXERCICI 2015

En el marc del Pla Estratègic de subvencions 2015, el dia 28 de juliol s’han signat els convenis de subvenció
amb les entitats següents:




ASAF, Associació al Servei de la Pol∙linització Forestal. Import: 2.500€
FAPAS‐Alcoi. Import: 2.800€
Amics 27Mhz ‐ 30 Charly Alpha. Import: 2.500€

Els quals s’havien aprovat per la Junta de Govern Local del dia 17 de juliol.
El projectes finançats amb aquests convenis són els següents:
 Manteniment de l’Alberg Apícola Municipal i estacions pol∙linitzadores.
 Manteniment i difusió del projecte Canyet de reintroducció del voltor comú.
 Vigilància mediambiental i prevenció d’incendis forestals a la Font Roja.
El Departament de Medi Ambient, dins de l’àmbit de les seues competències, disposa d’unes partides
pressupostàries nominatives, assignades a les entitats locals, sense finalitat lucrativa, que habitualment
col∙laboren en activitats i projectes de caràcter mediambiental.
Els criteris de priorització que es tenen en compte a l’hora de la concessió de les subvencions són els
següents:
1. Activitats i projectes directament relacionades amb una qüestió tan important com és la
prevenció i vigilància contra els incendis forestals.
2. Activitats i projectes en què l’Ajuntament té una implicació directa, com ara l’Alberg Apícola
Municipal i el Projecte Canyet.
3. Activitats d’educació i conscienciació ambiental.
Les entitats presenten les sol∙licituds de subvenció juntament amb un projecte i memòria econòmica i han
de ser aprovades per l’òrgan competent, que en aquest cas és la Junta de Govern Local.
Les ajudes assignades a cada entitat es fan mitjançant la modalitat de “concessió directa”, d’acord amb la
Llei de Subvencions 38/2003 i l’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions a
l’Ajuntament d’Alcoi, amb la signatura prèvia d’un conveni de col∙laboració.
Cal remarcar que les entitats, com a requisit indispensable per a poder optar a una nova subvenció, han
d’haver presentat correctament la justificació de la subvenció concedida en l’any immediatament anterior.
A hores d’ara queda pendent la tramitació de la subvenció a l’entitat Colla Ecologista la Carrasca, per un
import de 600 euros, que encara no ha presentat la sol∙licitud.

Carrer Major, 10 - 03801 Alcoi
Telèfon: 96 553 71 27 Fax: 96 553 71 71
Adreça electrònica: medi_ambient@alcoi.org
http://www.alcoi.org

Ajuntament d’Alcoi
Medi Ambient

L’evolució de les ajudes a les entitats, des de 2010 ha estat la següent:
• en 2010 l’import total destinat a subvencions a les entitats mediambientals del nostre municipi va
ser de 6.460 euros
• en 2011, el muntant ha sigut de 5.491 euros, la qual cosa va representar una retallada del 15%
sobre l’any anterior.
• en 2012, les subvencions estaven pressupostades en 5.300 euros, amb una baixada respecte de
2011 d’un 3,48%.
• En 2013, les subvencions es van pressupostar en 6.500 euros, la qual cosa va representar un canvi
en la tendència a la baixa que venien patint dels anys anterior, amb un increment, respecte de
l’any anterior, del 22,64%.
• En 2014, les subvencions es van pressupostar en 7.900 euros, un 21,54% d’increment respecte del
2013.
• Enguany, s’han pressupostat en un total de 8.400 euros, que fan un increment del 6,33% respecte
de 2014.
EVOLUCIÓ SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS
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