ACTA 8/2018
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE
JESÚS POBRE Dia 27 d'agost 2018
Assistents: Mari, Dora, Fabian, Paco, Pep, Pepa, Paca, Tica //Àlvaro, Mª Jose, Juanra
En el Centre Cultural de Jesús Pobre sent les 20h del 27 d'agost, es reuneix la Junta Directiva de
l’Associació de Veïns i Veïnes, en reunió ordinària per a tractar els següents punts del dia:






Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Subvenció audiovisual
DIC col·legi Internacional
Festes d'Agost, valoració.
Precs i preguntes

1.Es llig l’acta anterior i s’aprova.
2. Subvenció audiovisual. Mari informa que ens han concedit la subvenció de 2.000€.
Queda pendent comunicar-li a Pelut i Pelat els temes més rellevants. Mari preguntarà
com i quan es justificarà la subvenció.
Enumerem els punts més rellevants que pensem que deurien eixir en l'audiovisual:
◦
◦
◦

Creació de l'AVV.
Creació de l'EATIM.
Restauració del Riurau i
iniciativa del Mercat.

◦

Urbanisme: Pla General i Les
Freses

◦

L'escladà, festes d'Agost.

◦

La festa del Vi.

◦

Dia de la Dona.

◦

Festa de la Bicicleta.

◦

Ullada al Món.

◦

Sopars d'Estiu.

3. DIC Col·legi Internacional. Fabian informa que en Alacant no han acceptat el projecte i que
cladrà enterar-se si han presentat recurrit.
4. Festes d'Agost. Passem comptes dels ingressos i despeses de les festes.
L'horari del concert aquest any ha sigut l'adequat i va haver molta participació. Ens ha
faltat publicitar els
diferents actes organitzats en els mitjans de comunicació.
Per a fer l'escaldà el proper any li direm als operaris de l'ajuntament on tenen que
arreplegar els sarments.
Caldrà buscar cabassos nous i canviar la vela del tinglao que està
molt estropejada.
Al proper any organitzarem el servei de barra per als distints actes amb més anticipació
per a poder valorar distintes alternatives. Aquest any els festers no han volgut muntar la
barra i nosaltres comptàvem amb ells
com altres anys.
5. Precs i preguntes:


Mª Jose i Àlvaro s'oferixen a encarregar-se del facebook de l'associació i utilitzar-lo
com a mitjà informatiu, també ens proposen fer una pàgina web de la que ells es
podrien encarregar.



Preguntarem com està la insonorització del Centre Metge i sol·licitarem que es
facilite l'accessibilitat per a persones amb cadira de rodes.
Sense més assumptes que tractar s’alça la sessió.
La presidenta

La secretària
Mª Rosa

Tica

