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Aielo de Malferit, 2 de man; de 2016 

Vist I' escrit remes per I' associació Ve"inal d' Aielo, en data 25 de febrer de 2015 
i amb Registre d' Entrada numero 385, per la present li trasllade les següents 
conside racions: 

Per a I' Ajuntament d' Aielo de Malferit es una prioritat ajudar i recalzar 
económica, material i institucionalment a les entitats, clubs i associacions del nostre 
poble que, de forma voluntaria i altruista, treballen i desenvolupen iniciatives i activitats 
que contribueixen a millorar la participació ciutadana, el teixit associatiu i la qualitat de 
vida de la localitat. 

Pera I' Ajuntament d' Aielo de malferit, qualsevol iniciativa que es desenvolupe 
dintre i/o des de el moviment associatiu sempre es positiva i benvinguda. En aquest 
sentit, manifestar-li la nostra enhorabona per tirar endavant la creació d' una nova 
entitat associativa. 

Estem segurs que des de la col·laboració i el treball conjunt coordinat 
contribuirem entre tots amillarar la qualitat de vida deis nostres ve'ins. 

En relació a la seua petició i donada la provisionalitat des organs de govern de I' 
associació que voste presideix i tenint en compte que se esta en un procés de 
reconeixement i inscripció en els registres públics corresponents, aquesta alcaldia 
considera la conveniencia d' atendre la demanada de mantindre una reunió de 
presentació i treb~na vegada finalitzen els tramits administratius necessaries per a 
la consrltució i reg·stre, e I' associació. 
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