ACTA DEL DIA 13/05/2015
Identificació de la sessió:
Núm. 01/2015
Data: dimecres, 13 de maig de 2015
Horari: De les 20:08 hores fins a 20:30 hores
Lloc: Sala de reunions de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
President
Tresorer (Representant Societat de Caçadors)
Representant AAVV Port
Representant La Joca Club Alpí
Representant Unió de Pagesos
Excusen la seva assistència:
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació acta anterior
Per disposar tots els membres, d'una còpia de l'acta de la sessió anterior, s'omet la seva
lectura i s'aprova per unanimitat de tots els membres presents.
2. Sol·licitar ajut manteniment cotxe
El senyor President explica que l’ajut que es demana, és per al manteniment de costos
fixes de material (pagar la ITV i l’assegurança del vehicle de l’ADF) i manteniment de
costos variables de material i equips personals (reparació del vehicle .....).
Seguidament se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat de tots els membres
presents: demanar l’ajut per a l’any 2015 i acreditar al senyor president de l'ADF, per
demanar l'ajut en nom de l'entitat.
3. Altres
El senyor President informa, que s'hauria de parlar en la Brigada Municipal, per tal que
preparés el vehicle de la ADF, ja que la previsió del temps per aquest estiu no és la
mateixa que la de l'any passat i hi ha nivells molt alts de risc d'incendi.
Per altra banda, comenta que després de les eleccions municipals, s'hauria de fer una
assemblea general, per tal de canviar la Junta Directiva.

El senyor representant de la Societat de Caçadors, diu que la bassa de Covalta, s'hauria
d'arreglar o fer-ne una altra.
El senyor president, diu que el problema és l'abastament d'aigua. Si hi ha possibilitat
que arribi aigua, es pot tornar a mirar.
I no havent més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió, de la qual, jo com a
Secretari, certifico.

