
ACTA 1/2015

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA  DE
L’ASSOCIACIÓ DE VEINS I VEÏNES DE JESÚS POBRE
dia 29 d’octubre, 2015 

Assistents: Maria Rosa, Paca, Dora, Paco , Rosario, Pep Fus, Pep fill, Pepa
Tortosa, Fabian  Tica

En el Centre Cultural de Jesús Pobre, sent les 20h del  29 d’octubre de 2015.  Es
reuneix  la junta directiva de l’Associació de Veins i veïnes , en reunió ordinària per
a tractar els següents assumptes.

Ordre del dia:

1. Constitució de la nova Junta.

2. Tramitació del nou estatut

3. Establiment i periodicitat de  les reunions de la junta.

4. Revisió del funcionament de les Comissions.

5. Actualització  dels  socis  de l’associació  i  campanya de captació dels
nous socis.

6. Precs  i preguntes

1. Es constitueix la nova Junta formada per:

Presidenta: Maria Rosa Costa Costa ; tresorer: Josep F. Signes Costa;
secretària:  Vicenta      Marques  Ramon;  vocals:  Francisca  Fornés
Noguera,  Jose  Fornés  Costa,  Francisco  Pérez   Carrió,  Pepa  Cervera
Cardona,  Dora  Fornés  Pérez,  Fabian  Llisterri  Monfort,  Pepa  Tortosa
Martorell, Josep Fornés Mut, Rosario Mas Pérez

2. Maria Rosa ens informa que ja s’han fet les rectificacions proposades
en reunió general i ella portarà els nous estatuts al PROP.

3. Els membres de la junta decideixen fer les reunions mensuals, el darrer
dilluns de mes a les 21:00h i aquestes seran obertes a qualsevol soci;
excepte  en  el  mes  desembre  que  no  farem  perquè  cau  a  festes.
S’anunciarà en la vitrina de baix del centre.

4. Decidim que les Comissions treballen de forma autònoma.  La Comissió
informarà quan van a realitzar l’activitat i del programa a la Junta .



5. Paca i Fus queden en revisar el llistat de socis  per a actualitzar-lo. Rosa
els facilitarà la  llista de socis.   Comentem que trobem a faltar socis de
jovens i que caldria fer una         campanya per captar-ne de nous, be amb
els veïns i també utilitzant el facebook de l’Associació. Pep s’encarregarà
de posar noticies en facebook. També comentaren d’aprofitar els events
que s’organitzen per a captar nous socis. Lali s’ha oferit a traduir el paper
a anglès  pels estrangers.

El  full  d’inscripció  amb  les  dades  bancàries  creien  que  es  millor
arreplegar-lo  en mà en compte de deixar-lo  en la bústia del  Centre
Cultural.

6. Paco s’ofereix a parlar amb la directora del banc Sabadell per aconseguir que
ens lleven el cobro de les comissions quan passem l quota anual.

Costa, el tresorer tancarà l’any i demanarà i tramitarà la subvenció 2016  que
fem a l’EATIM. Pepa, que forma part de la nova comissió de “coneguem
el nostre patrimoni” junt a Pep el fus i Lali, proposa fer una eixida en el
mes de febrer.

Rosario proposa fer la Trobada de Boixets. Se li informa que l’anterior
edició la va organitzar l’EATIM. Es queda que es sol·licitarà a l’EATIM
que la torne a organitzar cada dos anys.

Parlem de la  intervenció artística  amb llata  que va proposar  una artista,,
amiga de Manolo Miralles. Quedem en demanar subvenció a la Diputació per
a  realitzar-la.  Contactarem amb Manolo per  a posar-nos en contacte  amb
l’artista i quedar . Es proposa collir les palmes en juny del Montgó. Demanar
permís per a fer-ho amb el  director  del  parc.  Durant  l’escaldà es podrien
preparar les palmes i fer la demostració a la gent. 

Recordem que una data com hui fa 23 anys es va constituir l’Associació, en
1992.

             No havent més assumptes que tractar per la presidència s’alça la sessió. 

                        PRESIDENTA SECRETARIA


