ACTA 12/2017
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS I VEÏNES DE JESÚS POBRE Dia 6 de novembre, 2017
Assistents: Mari, Paco, Paca, Dora i Tica
En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 21h del 6 de setembre, es
reuneix la Junta directiva de Veïns i Veïnes, en reunió ordinària per a tractar
els següents punts del dia:
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. PGOU de Dénia
3. Preparar l'assemblea General de Veïns
4. Propostes d'inversió municipal
5. Precs i preguntes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Es llig i s’aprova l’acta anterior.
2. El darrer dijous 2 de novembre es va presentar el Pla General
Estructural d e Jesús Pobre. Tenen intenció d'acabar-lo i aprovar-lo
en el 2018.
3. S'acorda fer l'Assemblea General anual el 9 de febrer ales 20h. Es
proposa que fem una picaeta i degustació dels vins dels terrenys
presentats al concurs per a atraure a més gent.
(S'ha avançat al dimecres 20 de desembre perquè es té que valorar i
aprovar, si escau, en assemblea i recolzar el nomenament de Be Immaterial
Cultural a l'Escaldà).
4. Propostes d'inversió municipal. Mari informa que Javier (l’alcalde)
vol fer una prova pilot de recollir cada dia un tipus de residus. I
reduïr la velocitat de circulació del poble a 30km/h.
Proposem fer compost al poble per als llauradors del poble. Quedem en
estudiar la seua viabilitat. Ho consultarem amb el mestre Vicent Bordera
d'agricultura ecològica.
Proposta d'instal·lació del clavegueram
pluvials del poble.

a les Cases Noves i els

5. Precs i preguntes:
a) Paco informa que la festa del Vi es farà el cap de setmana del 26 al 28
de gener.

El dissabte 27 Mara Bañó ha proposat organitzar una exposició de treballs
-professions
relacionats amb el vi, els que fan tonells, botelles de cristall,
suro per al taps,.... Paco proposa fer-li un reconeixement a Mara Bañó per fer
la 1a bodega i vi al poble. Es podria demanar al ceramista Jose Manuel que
fera un quadret,se li donaria en diumenge en la festa del Vi.
b)Parlem sobre l'escultura que ens va regalar l'EATIM pel nostre 25è
aniversari i opinem que deuria posar-se a l'aire lliure damunt d'un peu.
Caldrà decidir on i
com seria el peu.
c)El 25 de novembre celebrarem el dia en contra de la Violència contra
les dones . Javier ens ha comunicat que portaran de l'Ajuntament de Dénia
materials per a poder muntar
una parada el diumenge al mercat del
Riurau. Avisarem a la Comissió de la Dona de l'AVV per tal d'organitzar
aquesta jornada.

Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió.

La presidenta
secretària
Mª Rosa

La
Tica

