Ajuntament d’Alcoi
Participació Ciutadana

REUNIÓ AMB LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS D’ALCOI
Dia: 9 de juny de 2015, a les 19 h
Lloc: Saló de Plens, Ajuntament d’Alcoi
Convocades: 14 associacions de veïns: 5 Zona Centre; 3 Zona Santa Rosa-Batoi; 1 Zona
Eixample; 1. Zona Nord; 4 Disseminat / Urbanitzacions.

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Subvencions 2015
Festes i activitats de les associacions: material, costos i castells inflables
Segur de Responsabilitat Civil obligatori
Dades de contacte al web de Participació
Acomiadament de la regidora
Precs i preguntes

ALGUNES NOTES:
1. Subvencions
•
•
•
•
•

Ja tenim les partides pressupostàries. El tràmit és paregut al de l’any passat.
Se subvenciona el 80 % del que es demana (motiu: és una col·laboració).
Se subvencionen les activitats: festes, tallers, cursets, manteniment, etc.
Només s’accepta un 20 % de gastos indirectes.
Justificació: segons l’entitat, però en general totes abans de l’1 de desembre.

2. Festes, activitats, cessió de material, costos, castells inflables
•
•
•
•
•

L’Ajuntament, des de fa un mes, no pot assumir el transport i muntatge de tarimes, material, etc., amb el seu
personal propi de treballadors. S’ha de contractar amb una empresa externa.
NO HO PAGARÀ L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS. Per a les peticions de les Assoc. de Veïns ho pagarà el Dep. de
Participació. Tenim poc pressupost, i prorrogat.
Us demanem que només se sol·licite el material estrictament necessari.
Atenció als permisos: problemes legals, tècnics i administratius per a autoritzar algunes coses que es
demanen. Des de Participació farem tot el possible per a ajudar-vos.
Castells inflables: imprescindible la revisió del muntatge per un perit industrial. Cal sumar de 80 a 120 € si es
munta aquesta atracció per la inspecció externa. Açò sí que ho paga cada associació.

3. Segur de Responsabilitat Civil obligatori
•
•
•
•
•
•

El segur de l’Ajuntament no cobreix les activitats de les Associacions de Veïns.
És imprescindible que contracteu un segur per a les vostres activitats.
Tindreu millor preu si contracteu un segur per a tot l’any.
Recomanable, de moment, només per al 2015 (fins 31 de desembre).
Seria beneficiós contractar tots a la mateixa companyia per aconseguir un bon preu. A partir de 2016. També
es pot tenir en compte a les companyies locals.
El cost del segur es pot presentar per a la subvenció, perquè és una despesa imprescindible.

4. Dades de contacte al web
•
•

Volem tenir una pàgina al web de Participació amb les vostres dades de contacte, per a facilitar la vostra
visibilitat, i per això us vam enviar el correu fa uns dies.
Gràcies als que heu participat. La resta, per favor, complimenteu les dades amb el formulari que us passem. En
quan estigueu tots us passarem l’enllaç per a comproveu les vostres dades.

5. Acomiadament de la regidora Estefania Blanes
•

Això...

6. Precs i preguntes
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