
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DIA: 15 DE DESEMBRE DE 2012

A C T A

A Sant Llorenç de la Muga, el dia quinze de desembre de dos mil dotze, essent dos quarts de set 
de  la  tarda,  a  la  sala  polivalent  de  l’Ajuntament  de  Sant  Llorenç  de  la  Muga,  i  en  segona 
convocatòria,  es reuneix  l'assemblea general  ordinària  de socis  de l'ADF Sant  Llorenç  de la 
Muga, sota la Presidència del Sr. Pere Brugués Segundo i amb l’assistència del Sr. Lluís Costa 
Ayats, el Sr. Ramon Casadesus Quintà, el Sr. Narcís Trilla Juanola i el Sr. Ricard Arxé Soler. 

Excusa la seva assistència el Sr. Jordi Madern Mas. 

Hi assisteixen com a socis els Srs.:

- Salvador Gispert Pi, en nom propi i en representació del Sr. Alberto de Vigo (Família Vigo, S.L),

- Víctor Cortada Bosch, i

- Joaquim Bech de Careda 

 

El president dóna inici a la sessió.

1. INFORMACIÓ DE LES ACTUACIONS REALITZADES FINS AL MOMENT PER LA JUNTA 
DIRECTIVA.

El President informa que a data 20 de març va tenir entrada la sol·licitud per a constituir l’ADF a la 
Direcció General  del  Medi  Natural  i  Biodiversitat.  Es va tenir  que treure com a secretària  de 
l'entitat  a  la  Montse  Brugués per  no  constar  com a  propietària  forestal  i  seguidament  es va 
demanar al Sr. Lluís Costa, tot i que la Montse continuarà fent les tasques de gestió. Així mateix 
també ens varen demanar els estatuts de la Societat de Caçadors.

En  data  14  de  juny  s’inscriu  al  Registre  d’Agrupacions  Forestals  de Catalunya,  l’ADF SANT 
LLORENÇ DE LA MUGA, amb núm. de registre 310.

- La junta directiva queda finalment constituïda per:

o President: Pere Brugués

o Secretari: Lluís Costa

o Tresorer: Ramon Casadesús:

o Vocals: Narcís Trilla, Jordi Madern i Ricard Arxé

- Els socis són 15. Hi ha hagut la baixa per defunció del Sr. Pere Duxans, que ha suplit 
la seva filla Mª Rosa Duxans. Aquesta modificació es farà saber properament a la 
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.

A continuació s'informa als socis que l'entitat ha rebut una donació econòmica per part del grup 
de teatre de La Fraternitat per import de 2,100 €, i que s'ha destinat a la compra d'una motoserra i 
una desbrossadora de la marca HUSQVARNA.
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2. ESTAT DE LES SUBVENCIONS TRAMITADES.

A continuació el President informa de l'estat de les dues subvencions que té l'entitat sol·licitades 
fins al moment.

El 5 de juliol la Junta Directiva va acordar sol·licitar una subvenció per import de 69,686,63 € per 
a la millora del camí de la Cademont, amb l'objectiu de fer-lo transitable per vehicles d'extinció 
d'incendis. En total s'ha sol·licitat per a la millora de 3,72 km. de pista forestal.
En aquests moments s'ha realitzat la visita d'inspecció per part de Medi Natural de la Generalitat 
de Catalunya i estem a l'espera de saber-ne la resolució.

El 16 d'agost la Junta Directiva va acordar sol·licitar una subvenció per import de 2,200 € per a la 
compra de material per a la ADF, de la qual ja n'hem rebut la resolució en què ens han concedit 
1.200 € per a la compra de 3 emissores portàtils, material que ja s'ha comprat i pagat i s'està a 
l'espera de rebre'l properament, així com de rebre l'import de la subvenció.

3. ESTAT DE COMPTES.

Seguidament el President informa de l'estat de comptes de l'ADF, que actualment té un saldo 
positiu de 850 €.

Pel que fa als ingressos, hem rebut 1.197,90 € de l'Ajuntament per poder pagar la factura al 
proveïdor de les emissores, i la donació de 2.100 € del Grup de Teatre La Fraternitat.

Pel que fa a les despeses, s'ha pagat al proveïdor de les emissores per import de 1.197,90 € i 
s'ha comprat la motoserra i la desbrossadora per import de 1.250 €.

Actualment estem a l'espera de cobrar la subvenció pel material de transmissió, que són 1.200 €, 
i que un cop sigui efectiu es farà la devolució a l'Ajuntament dels 1.1197,90 €.

4. ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ ADF ALT EMPORDÀ:

El President informa que hem contactat en més d'una ocasió amb l'Associació d'ADF de l'Alt 
Empordà per sol·licitar-los assessorament i informació en temes de procediment per a la compra 
de material, per a la sol·licitud de subvencions... i que la Junta Directiva ha estudiat l'opció de 
adherir-nos-hi i formar-ne part.

Seguidament es llegeixen els estatuts de l'Associació d'ADF de l'Alt Empordà, i s'informa a tots 
els socis presents dels objectius i tasques que es desenvolupen des de l'associació, i del suport 
que podem obtenir-ne en cas que l'ADF Sant Llorenç de la Muga s'hi adhereixi. Així mateix també 
s'informa que per formar-ne part no s'ha d'abonar cap quota

Per tot això, s'acorda per unanimitat dels assistents:

Primer. Adherir-se a l'Associació d'ADF de l'Alt Empordà.

Segon. Delegar el President de l'ADF Sant Llorenç de la Muga perquè contacti amb l'Associació 
d'ADF de l'Alt Empordà i gestioni la documentació necessària per a l'adhesió.
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5. PROPOSTA PARTICIPACIÓ FIRA DE LA MONGETA 2013:

A continuació el President informa de la problemàtica de no tenir ingressos per quotes. I proposa 
que l'entitat  pugui  participar  a  la  Fira  de la  Mongeta del  pròxim mes de març amb l'objectiu 
d'obtenir algun ingrés.

Es proposen diferents opcions per participar a la Fira de la Mongeta i  s'acorda que la Junta 
Directiva amb la col·laboració dels voluntaris acordaran la forma en què es participarà a la Fira.

6. PROPER ANY 2013:

El President informa que de les converses que s'han mantingut amb la Direcció de Medi Natural 
de la Generalitat de Catalunya, ens han aconsellat que així que ens sigui possible preparem la 
redacció  del  Projecte  Pla  de  Prevenció  d'Incendis  Forestals,  que  estableix  les  actuacions 
prioritàries de l'ADF al municipi, els punts forts i febles, i un calendari previst. Amb l'aprovació 
d'aquest projecte, serà més fàcil que es puguin obtenir ajudes i subvencions de l'administració, ja 
que és puntuable alhora de la valoració de concessió de subvencions.

Així mateix també ens van informar que existeixen subvencions específiques de la Generalitat per 
cobrir les despeses de redacció d'aquest projecte.

7. PRECS I PREGUNTES:

El Sr. Joquim Bech de Careda considera que s'hauria de plantejar entre els socis la possibilitat 
d'establir una quota entre els propietaris forestals, ja que en cas contrari serà difícil que es pugui 
tirar endavant l'entitat només amb ajudes de l'administració i/o la participació en activitats per 
recaptar fons com per exemple la que es proposava anteriorment de la Fira de la Mongeta de 
Sant Llorenç de la Muga.

El Sr. Pere Brugués aprofita l'ocasió per informar i recorda que el proper 25 de Desembre, a la 
QUINA que celebrarà el F. C. Sant Llorenç de la Muga a la Societat La Fraternitat, es destinarà la 
recaptació de part d'una QUINA a l'ADF Sant Llorenç de la Muga
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