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REUNIÓ AMB LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS D’ALCOI 
 
Dia:  20 de gener de 2016 , 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. 
Assistents:  

1. A.V. Baradello 
2. A.V. Batoi 
3. A.V. Centre 
4. A.V. Eixample-Benissaidó 
5. A.V. El Sargento 
6. A.V. Els Clots 

7. A.V. La Mistera – Santa Rosa 
8. A.P. Solycam 
9. A.V. Viaducte-La Serreta 
10. A.V. Zona Nord 
11. Regidora Participació: María Baca 
12. Secretari: Roderic Ortiz, Dep. Participació 

 
 
 
ORDRE DEL DIA 

1. Celebració del 40 Aniversari A.V. 
2. Creació del Grup Obert de Participació 
3. Subvencions 2016 
4. Assegurança de Responsabilitat Civil 
5. Precs i preguntes  

 
 
 
ANOTACIONS: 
 
1. Celebració del 40 Aniversari A.V. 

• L’any 2016 es commemora el 40é aniversari de les associacions de veïns. Hi ha una 
partida al Dep de Participació amb 5.000 € per a aquesta celebració.  

• Es planteja la necessitat de crear un grup de treball per a organitzar la festa. 
• Es comenta entre tots i fem una llista amb les possibles activitats que podem realitzar: 1. 

exposició de fotografies (que després pot ser itinerant); 2. un llibre amb fotografies; 3. 
convocar una beca per a participació; 4. jornades sobre l’associacionisme veïnal; 5. crear 
una ruta per les associacions; 6. cursa popular, per a totes les edats; 7. sopar de 
germanor, a l’aire lliure, amb homenatge a les A.V.; 8. concurs de cartells, per a xiquets de 
Primària. 

• Quedem que en tres setmanes ens reunim els voluntaris per a començar a perfilar les 
activitats i el calendari. 

 
 
2. Creació del Grup Obert de Participació 

• La regidora planteja la possibilitat de crear un grup obert de persones que estiguen 
interessades en la participació ciutadana. De moment funcionaria de manera informal, 
sense reglament, amb reunions mensuals.  

• Es lliura als assistents un esquema de les característiques d’aquest grup (intenció, acció, 
gestió i participació). 

• Donat que la majoria dels assistents ho veuen interessant concretem en realitzar en 4 
setmanes la primera reunió del Grup Obert. Un possible tema a tractar seria com ajudar a 
difondre les associacions de veïns (campanya informativa? tríptics? etc.). 
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3. Subvencions A.V. 2016  

• Hi ha un total de 21.670 €. S’acorda seguir el mateix criteri de repartiment dels diners que 
l’any passat, és a dir: 300 € mínims + 15 % per població + 85 % per activitats. 

• Facilitem als assistents un model de memòria per a poder fer el barem les activitats de 
cada A.V. També l’enviarem per email a totes les A.V. Ha d’estar en poc temps, màxim 
unes dos setmanes. 

• Novetat: es imprescindible que les sol·licituds de les subvencions es tramiten en el primer 
semestre de l’any, i si pot ser abans del 30 de maig.  

• Les justificacions s’hauran de tramitar tres mesos després d’haver fet les activitats 
subvencionades, o en tot cas fins el 30 de novembre. En cas de tenir activitats en 
desembre es podrà ampliar fins el 15 de desembre, o si són posteriors fer-ho constar en la 
justificació i presentar les factures en gener de 2017. 

 
 
4. Assegurança de Responsabilitat Civil obligatori 

• Des del Dep. de Participació estem fent consultes amb 2 companyies d’assegurances per 
aconseguir un bon preu. Encara no tenim cap oferta definida. 

• Hi haurà una tarifa base i uns complements segons les activitats de cada A.V. Necessitem 
saber aquestes activitats de les A.V. per a saber què pagaria cadascuna. Amb la memòria 
per al barem de les subvencions tindrem aquesta informació i els la facilitarem a les 
companyies asseguradores per a que concreten una oferta. 

 
 
4. Precs i preguntes 

• No cap 
 
 
 
 
Sense més assumptes que tractar es dóna per finalitzada la reunió, a les 21.00 h. 


