ACTA 3/2016
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 14 de març 2016
Assistents:Mª Rosa, Pep (pare), Fabian, Dora, Costa, Paca , Pepa, Juan-Ra, Carles i
Tica
En el Centre Cultural de Jesús Pobre, sent les 21h del 14 d’octubre de 2016. Es
reuneix la junta directiva de l’Associació de Veïns i Veïnes , en reunió ordinària per
a tractar els següents assumptes.
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Informació de la reunió amb l'alcalde el dia 8 de març
3. Major participació en el govern local i transparència.
4. Precs i preguntes
.................................................................................................................................
1. Es llig l’acta anterior i s’aprova .
2. Mari informa de la reunió amb l'alcalde on es parla de la instal·lació dels
mupis (panels publicitaris). La Junta no vol que instal·len aquests panels
publicitaris en el poble. L'alcalde es compromet a retirar-los si la Junta així ho
decideix. Fabian llig l'escrit que ha preparat per a l'EATIM, on s'informa de la
nostra decisió respecte als mupis i inclou altres temes.
3. Parlem sobre com es podria organitzar la participació. Opinem que es podria
organitzar comptant amb les associacions del poble. Juanra llig la llei que
regula la participació en les administracions locals. Pepa planteja per què ha
fracassat el Foro? Com es podria organitzar aquesta participació
independentment del polítics de torn? Considerem que amb l'ampliació dels
pressuposts municipals d'aquest any , l'alcalde deuria haver demanat
participació del poble.
Després de debatre aquest tema fem les següents propostes:
Tindre una reunió mensual amb l'EATIM per tal d'estar més informats.
Reclamar una web municipal digna i actualitzada.
Organitzar els canals de participació.
Suggerir els “apps municipi” aplicació que ofereix la Diputació que facilita la
informació del ciutadà amb l'ajuntament.
Recordem que la propera reunió serà el dia 25 d'abril a les 21h. S'adjunta
còpia de l'escrit
presentat a l'EATIM .
No havent més assumptes que tractar s’alça la sessió.
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