
@#*Éé

ooooo.e,

Itegir{oriw de

,1,'
Ajuntament de Cubelles
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08880 Cubelles ( Barcelona)

Senyors,

Vista la instancia presentada en data 26 d'agost de 2009 iamb registre d'entrada núm.
11482109 en la qual sol'licitáveu la resposta acceptant o denegant la subvenció
sol'licitada al any 2008 ( sol'licitud de subvenció amb registre d'entrada 4084108 data
31 de marg),

Us comuniquen que, pel fet de que es preceptiu com molt bé exposeu, us varem fer
arribar la resposta el passat dia 23 d'abril de 2008 i amb núm. de registre de sortida
2546108, de la qual us adjuntem copia.

Estan a la sev disposició,
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arrasco i Madrid

Cubelles , 22 de setembre de 2009
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ASSOCIACIO DE MINUSVALIDS
DE CUBELLES (AMICU)

Av. Pompeu Fabra núm. 58
Bloc C 2n 3a

08880 Cubelles

Benvolguts/des:

Com a resposta a la vostra "SOL'LICITUD DE SUBVENCIONS ANY 2008",
amb número de registre 200814084 de data 31rc312008, sense descartar cap
projecte per part de vostés, lamento haver de comunicar-vos que "no procedeix
per part d'aquesta Regidoria la concessió de la mateixa.

Els motius són els següents:

1) En relació a I'apartat de "Necessitats básiques de I'Associac¡ó de

tviinusválids", en el qual detallen I'adquisició de cadires de rodes imaterial
ortopédic per a un serve¡ de préstec, els comunico que des de l'Area de Serveis

a les Persones d'aquest Ajuntament, el serve¡ ja es realitza, per aixÓ els

comuniquem que al no estar vostés assabentats dels serveis que prestem, per

derivar als seus socis perqué puguin cobrir aquestes necessitats.
No obstant, €ffi re¡tero en el meu oferiment verbal el dia 21 d'abril, en el

despatx d'Alcaldia abans del Ple Municipal ordinari, d'assistir si és del seu grat,

a l'assemblea de socis que celebraran el próxim 26 d'abril del present any, per

aclarir-los i detailar tots eis serveis que oferim des de la Regidoria de Serveis a

les Persones.

2) En la segona part de les necessitats d'aquesta Associació, en la que fan

constar la necessitat d'un local on poder reunir-se i treballar per poder atendre

al discapacitat i gestionar els trámits burocrátics, en el pressupost estimat de

despeses anuals, entenc que comportin el lloguer d'un local, la contractació

d'un secretari/a, un teléfon i equipament com ordinador, taules i cadires, perÓ

dir-los que aquests serveis no tan sols estan coberts en I'Area de S=erveis a les

persones d'aquest Ajuntament, també ho estan al Consell Comarcal i per

descomptat en les oficines de Benestar Social de la Generalitat, per quant

entenem que seria una duplicitat de serveis.
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Tanmateix, tot l'anteriorment exposat, els fem saber que I'existéncia d'aquesta

Associació de Minusválids de iubelles, pot oferir un servei d'ajut i suport als

.minusválids i familiars d'aquests, en la nostra ciutat.

És per aixó, que els reitero la necessitat de poder asseure'ns i estudiar una

mi¡or forma de col.laboració per poder replantejar totes les qüestions, entre

altres el despatx que actualment ocupen els dilluns en el CSIDE si no está

conforme a les seves necessitats i horaris

va disposició.Est
Ate

:

arrasco Madrid
RegiCoría de Serueis

nz ies Perscnes

serveis a tes Persones i Polítiques d'lgualtat
Ajuntament de Gubelles

Cubelle s,22 d'abril de 2008
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