CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA L’ALDEA 2014 ACTA DE LA
REUNIÓ XXXIII

DATA: 22 de maig del 2014
LLOC: AL SALÓ DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA.
HORA D’INICI: 21.00 H
HORA D’ACABAMENT: 21.45 H

ASSISTENTS A LA REUNIÓ:
-

Sr. Alcalde

-

Sra Regidora de Participació Ciudadana

-

Tecnica de participació Ciudadana

-

SCRUA

-

Diables Aldaia

-

Veterans U.E. ALDEANA

-

Associació de jubilats

-

Club de bitlles

-

Ass. Musical Verge dels Prats

-

Club pati

-

AMPA Escola bressol

-

AMPA 21 d’abril

-

AMPA MªGªCabanes

-

Club excursionista l’Aldea 4T

-

UE Aldeana

-

Rondalla

-

Amics taurins

-

Ass. Colla gegantera

-

Ass. Cooperativa l’Aldea

-

Patronat de l’Ermita

-

Club de futbol Faraons

-

Associació Aldea Comercial

1- Lectura i aprobación de l’acta anterior
2- Es passa llista de les entitats allí presents.
3- Comença la intervenció el sr. Alcalde explicant la importància de l’assistència
a les reunions de participació i la seva representació. Segueix amb el primer
punt que és l’explicació de l’acceptació de la personació de l’Ajuntament com a
acusació contra Bankia.
4- El següent punt és el conveni amb “La Caixa”, les obres que s’estan fent al
poble, les obres a la piscina, el camí d’accès a les Ravals.
5- Seguint amb els punts arribem al punt de la data del plenari que se celebrarà
el dia 13 de juny, i com que coincideix amb el festival de Fi de Curs del col.legi
MªGªCabanes s’avançaràel plenari per tal de poder assistir al festival.
6- Passem al punt de les al·legacions de les casetes de camp, i la moció que
es presentarà sobre la cessió de l’Avinguda Catalunya, arribat a aquest punt es
demana el suport als presidents de les entitats per tal de fer més forta aquesta
moció.
7- Passem a l’últim punt que és l’elaboració del calendari trimestral.
8.-Precs i preguntes.
No hi ha preguntes a realitzar
Es va tancar la reunió , essent les 21.45 h. del dia ,22 de maig de 2014.
L’Aldea, 27 de juny de 2014

