
REUNIÓ AMB LES ASSOCIACIONS VEÏNALS D’ALCOI

Dia: 6 de març de 2019, a les 18 h
Lloc: Saló de Formació, Policia Local Alcoi (C/ Carrer Casablanca)
Convocades: 14 associacions de veïns

Assistents:
A.P. Solycam
A.V. Batoi
A.V. Centre
A.V. Eixample – Benissaidó
A.V. El Partidor
A.V. El Sargento
A.V. Els Clots
A.V. Font Roja
A.V. Santa Rosa – La Mistera
A.V. Viaducte – La Serreta
A.V. Zona Nord
La Regidora de Participació Ciutadana: María Baca
La Tècnica del Dep. Participació Ciutadana: Piedad España
La Responsable del Dep. Participació Ciutadana: Emilia Guillem
El TASOC del Dep. Participació Ciutadana: Andrés Abad

ORDRE DEL DIA

1. Gestions i tramitacions amb Certificat Digital.
2. Bases subvencions 2019.
3. Utilització de foc i artefactes pirotècnics.
4. Programa Anima’t
5. Escola de Participació
6. Reglament de Participació
7. Precs i preguntes.
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1. Gestions i tramitacions amb Certificat Digital

A.V. Zona Nord està tramitant el Certificat Digital.
A.V. Centre, té el Certificat Digital personal.
A.V. Els Clots, té el Certificat Digital personal.

2. Bases subvencions 2019

La tècnica  del  Dep.  Participació  Ciutadana procedix  a explica  i  revisar  punt  per  punt
l'esborrany de les Bases de Subvencions per a 2019 i el quadre per a la seua valoració.
S'acorda el  donar un període de 10 dies perquè les A.V.  procedisquen a realitzar les
aportacions  i  suggeriments  al  dit  esborrany.  Les  mateixes  s'hauran  de  fer  arribar  via
correu electrònic al Dep. Participacio Ciutadana fins al 17 de març (diumenge).
Posteriorment es procedirà amb la tramitació de les Bases.

3. Utilització de foc i artefactes pirotècnics

Per  part  de  la  Regidora  del  Dep.  Participació  Ciutadana  es  procedix  a  informar  als
assistents sobre la nova regulació respecte l'ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal,
contigu o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.
Aquest tema suscita polèmica entre els assistents atés que moltes de les A.V. en els seus
barris programen activitats amb ús de foc (falles, fogueres, despertá, paelles).
Els comenta que l'Ajuntament ha procedit a la modificació del seu Pla Local de Cremes
per a incloure en el mateix tot aquest tipus d'activitats. La Conselleria ens remet a la nova
Normativa publicada en el DOGV el 23 d'octubre de 2018, Decret 148/2018 de 14 de
setembre, del  Consell,  per la qual  es modifica el  Decret 98/1995, de 16 de maig, del
Govern València,  pel  qual  s’aproven les normes de seguretat  en prevenció d’incendis
forestals a observar en l’ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant o amb una
proximitat  inferior  a  500  metres  de  terreny  forestal,  normativa  que  s'ha  de  tindre  en
compte.
Actualment aquest tema està estudiant-se pels tècnics dels departaments competents.

4. Programa Anima’t

A l'exercici 2019 les A.V. en les que va a dur-se a terme el programa Anima’t són Barxell,
Baradello, San Pancracio, El Partidor.
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Es  proposa  a  les  A.V.  que  ens  indiquen  i  orienten  sobre  les  activitats  que  volen
desenvolupar  als  seus  barris,  destinades  a  la  joventut, infància,  persones  majors,
voluntariat, etc. En breu es tramitarà la pròrroga del conveni Anima’t i es procedirà a la
calendarització i programació de les activitats a realitzar.
L'A.V. de la Zona Nord ens comenta la seua preocupació per la pèrdua de contacte amb
els alumnes de TASOCT que van participar en el programa Anima’t en 2016.
Se'ls anima que les A.V. siguen les que tinguen la iniciativa de reprendre eixos contactes
tant amb alumnes de TASOCT com amb altres entitats dels seus barris.

5. Escola de Participació

Se'ls presenta a les A.V. una proposta per a la realització d'unes jornades i tallers. Se'ls
comenta que poden realitzar les jornades i tallers a les seus de les seues  A.V. mentres hi
haja un mínim d'assistents o bé poden sol·licitar la realització dels mateixos entre diverses
A.V.
Se'ls  informa que si  estan interessats,  han de fer-nos arribar la petició amb el  temps
suficient  per  a  poder  avisar  a  l'empresa  que  va  a  portar-les  a  cap  per  organitzar  la
calendarització de les mateixes.

6. Reglament de Participació

Es comunica que actualment s'està tramitant la modificació del Reglament de Participació
de 2000, tan prompte es tinga confeccionat l'esborrany serà remés a les A.V. perquè facen
les aportacions i suggeriments que creguen convenients.

7. Precs i preguntes

L’A.V. Solycam planteja el dubte de si pot sol·licitar taulers i cadires a l’Ajuntament.
L'A.V. El Sargento planteja el dubte, de a qui sol·licitar permís si un veí de la urbanització
vol fer una festa en sa casa (respecte a les normatives del horari i soroll).
L'A.V. Zona Nord, sol·licita que s'invertisca més diners municipals en l'adquisició de nous
taulers (escenari) per a la realització d’ actes en totes les A.V.
L'A.V. El Partidor, sol·licita la realització d'un escenari fix ja que disposen d'espai suficente
per a això.

Sense més assumptes que tractar, la reunió conclou a les 20:30 h.
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