SUBVENCIONS COL.LECTIVES PER A PROJECTES NO REALITZATS.
CRITERIS GENERALS:
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1. Ser bomber/a del SPEIS.
2. Ser soci/a de l’ACE i estar al corrent de pagament.
3. Presentar el projecte dins del termini establert per la Junta de l’ACE.
El Projecte ha d’estar ben redactat, documentat i amb el pressupost econòmic nal. També
hi ha d’aparèixer la secció i persones que presenten el projecte i que el duran a terme.
4. Els projectes han de bene ciar a tots el bombers/es de l’ACE, tant si formen part
d’instal.lacions de parc com si són material de les diferents seccions. En aquest úl m cas el
material podrà ser u litzat per qualsevol bomber/a de l’ACE encara que no sigui de la secció
que ha adquirit el material.
5. Tots els socis/es de l’ACE han de tenir accés als materials/instal.lacions tots el dies de l’any.
Per tant, la secció que rep la subvenció és l’encarregada de tenir lloc i disponibilitat del
material adquirit perquè tothom que pertanyi a l’ACE pugui gaudir-ne en qualsevol moment.
6. La secció que nalment rebi la subvenció per a un projecte serà la responsable de que es
dugui a terme, del seu manteniment i de la seva ges ó. Si el projecte o material no es
mantenen en bones condicions i es vetlla per la seva bona u lització la secció responsable
no rebrà subvenció en la propera convocatòria.
7. Un cop rebuda la subvenció es determinarà un període de temps raonable (màxim 4 mesos)
per dur a terme el projecte, per a presentar, jus car el seu pressupost i informar els socis,
adjuntant les factures originals. En el cas que el projecte no es dugui a terme en aquest
període de temps o no es publici correctament, els diners rebuts s’hauran de retornar a
l’ACE.
8. Cap secció que dugui a terme un projecte col.lec u ndrà més dret o preferència sobre
aquest projecte respecte a la resta de socis/es de l’ACE.
9. La Junta direc va de l’ACE presentarà el percentatge anual que es des narà a aquests
Projectes Col.lec us no realitzats en funció dels ingressos que es nguin cada any.
10. Els/les responsables dels projectes hauran d’assis r a l’Assemblea General de socis que es
convoqui a nals d’any i exposar i jus car els projectes davant dels socis/es assistents.
11. La Junta, un cop rebuts els projectes, revisarà que tots ells compleixin els criteris necessaris
per a poder ser presentats i votats en assemblea. La decisió de quins projectes es
subvencionen es prendrà en l’esmentada Assemblea General amb la votació de tots els
socis/es presents aquell dia. (La Junta Direc va no ndrà dret a vot en aquest cas concret).
12. No es rebran projectes en format paper. Els projectes s’enviaran via e-mail al correu de la
Junta de l’ACE: junta@acebombersbcn.cat

