
REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA ADF
DIA: 3 DE FEBRER DE 2014

A C T A

A Sant Llorenç de la Muga, el dia tres de febrer de dos mil catorze, essent les vuit hores 
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 dels següents membres de la junta directiva; el Sr. 
Lluís Costa Ayats, el Sr. Ramon Casadesus Quintà i el Sr. Ricard Arxé Soler. 

També hi assisteix com a voluntari de l'ADF el Sr. Manel Sánchez Pérez.

Excusen la seva assistència el Sr. Narcís Trilla Juanola i el Sr. Jordi Madern Mas.

El president dóna inici a la sessió seguint l'ordre del dia.

Primer.- ESTAT DE COMPTES ANY 2013.

El President informa de l'estat comptable de l'entitat, amb l'orde cronològic d'ingressos i 
despeses que hi ha hagut durant aquest passat any 2013. 

A data 31 de desembre de 2013, l'ADF disposa de 459,07 € (quatre-cents cinquanta-nou 
euros amb set cèntims). 

S'aprova per part de tots els assistents l'estat de comptes i s'acorda sol·licitar a l'entitat 
bancària LA CAIXA amb oficina a Llers, la possibilitat d'anul·lació o reducció del preu de 
manteniment del compte per tractar-se d'una entitat sense ànim de lucre.

Segon.- FIRA DE LA MONGETA 2014.

El President recorda que l'any passat l'ADF va participar a la Fira de la Mongeta de Sant 
Llorenç amb una parada de mel i  herbes aromàtiques i que va tenir bona acceptació 
entre els visitants, ja que es van vendre pràcticament totes les existències que teníem a 
la venda. 

S'obre debat per participar-hi enguany i s'acorda que que es repetirà l'experiència de 
l'any passat, augmentant la quantitat d'existències per vendre i es reparteixen les tasques 
entre els membres de la junta per a la seva organització.

Tercer.- SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE SUPORT A LES ADF PER 
A PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS. ANY 2014.

El  President  informa que s'ha obert  convocatòria  de subvencions  de la  Diputació  de 
Girona en matèria forestal i que la línia 2 d'aquesta convocatòria és de suport a les ADF 
per a la prevenció d'incendis forestal.

S'estudia entre els present quines opcions i quines tasques de manteniment de camins 
rurals es podrien realitzar enguany i que puguin ser subjectes a rebre finançament per 
part d'aquesta subvenció. 
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S'acorda per unanimitat dels assistents sol·licitar la subvenció per als treballs de repàs 
del ferm i sega lateral de marges d'una part del Camí de la Trilla (des de l'encreuament 
d'accés al Mas La Conjunta fins a la collada de Can Camps.

També es realitzaran aquest treballs al Camí de Pla d'Amigó, en el tram entre on finalitza 
la pista pavimentada a l'altura on el Riumaló desemboca al Pantà de Boadella fins a 
l'accés a Pla d'Amigó. 

Es proposa un pressupost per a la realització d'aquests treballs per import de 2.892,50 € i 
es sol·licita a la Diputació de Girona la subvenció per import de 2.200,00 €.

S'acorda autoritzar al President perquè realitzi les gestions oportunes per a la tramitació 
d'aquest expedient i es presenti la documentació requerida.

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

Núm. Registre: 310                  NIF: G55142871                                                         Telf. / Fax. 972.56.91.40 
c/ Església, 2 – 17732 Sant Llorenç de la Muga                                       adfsantllorencdelamuga@gmail.cat


