
ACTA 5/2017

ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 12 d’abril, 2017

Assistents: Pepa , Mari, Dora, Juanra i Tica

En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 19h del 12 d’abril, es reuneix la
Junta directiva de Veïns i Veïnes, en reunió extraordinària per a tractar un únic
punt.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Participació de l’AVV en l’associació de Vins Singulars i de Poble en la

Marina Alta.
3. Llibre de festes.
4. Precs i preguntes.
1. Es llig l’acta anterior i s’aprova.
2. Ens van reunir per a tractar aquest tema i esperant que Costa i Paco, de

la Comissió de Vins, ens informaren sobre aquest nova associació.
Mari sap que es farà una fira el  diumenge després de festes de vins
organitzada per aquesta associació.
Consultem els estatuts i recordem que per a que l’AVV puga integrar-se
en una altra cal que els membres de la Junta directiva voten a favor la
meitat  més  un.  Després  caldrà  que  en  Assemblea  General  ratifique
formar part d’aquest associació.
Com no tenim informació, deixem el tema per a una altra reunió.

3. Mari farà l’escrit per al llibres de festes, ressenyarà els actes i gestions
més importants realitzats en aquests darrers 25 anys. Organitzades en
tres blocs:

 Urbanisme
 La creació de l’EATIM
 Activitats per a promocionar i donar a conèixer la nostra cultura.

4. Precs i preguntes.
Recordem  que  els  membres  de  la  Junta  Directiva  deuran  comunicar
l’assistència  o  no  a  les  reunions  convocades;  i  que  aquestes  les
convocarem  amb  l’antelació  necessària  i  quan  hagen  assumptes  a
tractar.  Fins ara les reunions ordinàries es feien els darrers dilluns de
mes per tal de facilitar l’assistència dels socis que no pertanyen a la
Junta, com hem comprovat que no ve ningú, les farem quan les trobem
necessàries.

Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió. 

La Presidenta                                                     La secretària

Mª Rosa Tica


