ACTA DEL DIA 30/04/2014
Identificació de la sessió:
Núm. 01/2014
Data: dimecres, 30 d'abril de 2014
Horari: De les 20:00 hores fins a 20:25 hores
Lloc: Sala de reunions de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
President
Secretari
Tresorer (Representant Societat de Caçadors)
Excusen la seva assistència:
Representant La Joca Club Alpí
Representant Unió de Pagesos
Representant AAVV Port
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 2014 i acreditar al senyor president de l'ADF, per
demanar l'ajut en nom de l'entitat.
3. Altres
El senyor President informa que el vehicle de la ADF fa una gran tasca al Port, en època
d'estiu.
El representant AAVV Port diu que el vehicle no solament actua al cim de Caro, sinó que
si és necessari també actua a la falda del Port.

El presindet, diu que la diferència és que si es produeix un foc aquí baix, els bombers
actuen ràpidament i si es produeix dalt, el primer en actuar és el vehicle de l'ADF, ja que
els bombers triguen mitja hora (com a mínim) en arribar.
També informa que el vehicle de l'ADF pujarà al Port quan comenci el risc d'incendi.
Per altra banda, proposa que els veïns de l'Associació del Port s'involucrin més amb
l'ADF.
I no havent més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió, de la qual, jo com a
Secretari, certifico.

