ACTA 7/2018
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE
JESÚS POBRE Dia 30 de juliol 2018
Assistents: Mari, Dora, Fabian, Tica
En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 19h del 30 de juliol, es reuneix la Junta Directiva de
l’Associació 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. Festes d'Agost
3. Audiovisual
4. Precs i preguntes
1.Es llig l’acta anterior i s’aprova.

2. Repassem els actes organitzats per a les festes d'Agost i revisem el material que tenim
i que ens fa falta comprar. El berenar del Farolet l'encomanarem a Isa. Posem el preu al
que que vendrem la pansa 12€/Kg, 6€/mig Kg i 3 € /el quart, i el raïm de taula a 3€/kg,
igual que l'any passat,
3. Audiovisual 25è aniversari de l'AVV. Ens han comunicat que hem rebut la subvenció de
2.000€ per a l'audiovisual. Quedem amb Pelut i Pelat que els enviarem els punts més
rellevants del guió original i que s'ajusten al pressupost, que podríem assumir, com a
màxim 1.000€ més, en total 3.000€.
4. Precs i preguntes:
a) DIC del col·legi Internacional. Javier li ha dit a Fabian que en Alacant s'ha rebutjat el
projecte del Col·legi
Internacional. Aleshores , de moment , no caldrà demanar cita, però si fer un seguiment per si
presenten algun recurs.
b) Fabian informa que s'ha deixat sense servei de correu postal el sector de Jesús Pobre
perque la cartera està de vacances. Quedem en fer un escrit a Correus reclamar aquest
servei.
c) Encara no hem rebut resposta a la reclamació de la insonorització de la consulta
del metge.
d) Mari i Dora s'encarregaran d'encomanar al voltant de 200 barrets per a vendre'ls
en la festa de l'escaldà
La propera reunió serà el dilluns 27 d'agost.
Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió.
La presidenta
Tica

La secretària
Mª Rosa

