
        (Model orientatiu d'acta)

ACTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

A Salt,  a  les  xxxxxxxx  del  dia  xxxxxx,  es  reuneix  en el  vestíbul  de l'escala,  la  comunitat  de
propietaris  del  carrer  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  convocada  per  el  Sr/a.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com a President/a de la comunitat i amb l'assistència dels propietaris que
es detallen a continuació:
(ha de figurar la relació complerta de tots els propietaris)

Habitatge Nom propietari Coef. Assistència

Presideix la reunió el/la (president/a), amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1r.-  Sol-licitud  de "SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE PER AL FOMENT DE LA SEGURETAT A LES
COMUNITATS  DE  PROPIETARIS,  A TRAVÉS  DEL SUBMINISTRAMENT  DE  CÀMERES  DE
SEGURETAT I PORTES DE COMPTADORS" 

PRIMER I ÚNIC PUNT DE L'ORDRE DEL DIA

S'ACORDA

Primer.- Sol.licitar participar en la convocatòria de l'Ajuntament de Salt de subvencions en espècie
per al foment de la seguretat a les Comunitats de Propietaris, exercici 2018, en el següent sentit:

La  nostra  Comunitat  de  Propietaris  ha  acordat  sol.licitar  la  subvenció  PRIORITÀRIA de
subministrament de:
(s'ha d'escollir o encerclar una de les opcions que es proposen a continuació)

 Kit de càmara de seguretat
 Porta de seguretat estàndart pel comptador
 Porta de seguretat bàsica i adaptable pel comptador

La  instal.lació  d'aquest  bé  anirà  a  compte  de  la  Comunitat  així  com l'obtenció  del  permisos
necessaris.

(Es pot demanar, de forma opcional UNA segona actuació, segons la demanda que pugui tenir l'Ajuntament.
La nostra Comunitat de Propietaris també ha acordat sol.licitar la subvenció per:
(s'ha d'escollir o encerclar una de les opcions que es proposen a continuació)

 Kit càmara de seguretat
 Porta de seguretat estàndart pel comptador
 Porta de seguretat bàsica i adaptable pel comptador

La  instal.lació  d'aquest  bé  anirà  a  compte  de  la  Comunitat  així  com l'obtenció  del  permisos
necessaris.

Segon.-  Nomenar  el  Sr./Sra.  ________________________________,  amb  DNI___________,
amb domicili a c/ __________________________________ de __________________, codi postal
__________,  telèfon___________,  correu  electrònic  _________________  representant  de  la
comunitat per gestionar la subvenció i formular la sol.licitud segons model normalitzat.

Tercer.-  Acceptar  totes  i  cadascuna de  les  condicions  establertes  en  les  Bases Específiques
reguladores  de la  concessió  de subvencions  en espècie  per  al  foment  de la  seguretat  a  les
comunitats de l'Ajuntament de Salt.

I sense més assumptes que tractar, es dóna per acabada la reunió a les xxh del dia de la data.
President/a Secretari/a


