
REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA ADF
DIA: 12 DE JULIOL DE 2013

A C T A

A Sant Llorenç de la Muga, el dia dotze de juliol de dos mil tretze, essent un quart de nou 
del vespre, a la sala de plens de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, es reuneix la 
junta  directiva  de  l’ADF Sant  Llorenç  de  la  Muga,  sota  la  Presidència  del  Sr.  Pere 
Brugués Segundo i amb l’assistència de tots els membres de la junta directiva; el Sr. 
Lluís Costa Ayats, el Sr. Ramon Casadesus Quintà, el Sr. Narcís Trilla Juanola, el Sr. 
Jordi Madern Mas i el Sr. Ricard Arxé Soler. 

El president dóna inici a la sessió.

L'únic punt de l'ordre del dia és tractar la convocatòria de subvencions del Departament 
d'Agricultura de la Generalitat per al foment de les actuacions de les ADF. 

SUBVENCIÓ  DEL  DEPARTAMENT  D'AGRICULTURA  DE  LA  GENERALITAT  DE 
CATALUNYA PER AL FOMENT DE LES ACTUACIONS DE LES ADF.

El President informa que el passat 3 de juliol es va publicar al DOGC les bases i  la 
convocatòria, per aquest any 2013, de les subvencions per al foment de les actuacions 
de les ADF,  motiu  pel  qual  es proposa sol·licitar  dita  subvenció  per a la  compra de 
diferent material necessari per a les actuacions de prevenció que realitzen els voluntaris.

S'acorda  per  unanimitat  dels  assistents  sol·licitar  recanvis  per  a  la  motoserra  i  la 
desbrossadora i el vestuari mínim pels 5 voluntaris que ja han sol·licitat el seu carnet 
groc  d'ADF  (actualment  en  tràmit),  i  segons  el  material  proposat  a  les  bases  de  la 
convocatòria.

I  no  havent-hi  més punts  a  l’ordre  del  dia  d’aquesta  reunió  de  la  junta  directiva,  el 
President aixeca la sessió a 2/4 de 9 del vespre, de la que s’estén la present acta, de la 
qual, el secretari en dono fe.
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