
REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA ADF
DIA: 5 DE JULIOL DE 2012

A C T A

A Sant Llorenç de la Muga, el dia cinc de juliol de dos mil dotze, 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.

Primer. INSCRIPCIÓ ADF SANT LLORENÇ DE LA MUGA

El President exposa que a data 14 de juny de 2012 i amb número de registre 310, s’ha 
inscrit  l’Agrupació de Defensa Forestal  Sant Llorenç de la Muga al llibre de Registre 
d’Agrupacions  de  Defensa  Forestal  de  la  Direcció  General  del  Medi  Natural  i 
Biodiversitat, aprovant la constitució de l’entitat i la junta directiva proposada.

 

Segon. SOL·LICITUD  SUBVENCIÓ  PER  MILLORA  DE  VIALS  PER  VEHICLES 
D’EXTINCIÓ D’INCENDIS.

El President dóna a conèixer a la junta que el proper dijous 12 de juliol finalitza el termini 
per a sol·licitar una subvenció per a infraestructures en prevenció d’incendis forestals que 
es pot sol·licitar a través de les ADF al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Atès que l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga va rebre el passat mes de febrer una 
comunicació de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la 
Regió d’Emergències de Girona, en què posava de manifest que per actuar en la zona 
de la Resclosa i dels masos de La Cadamont, La Farga i El Molí de la Cadamont entre 
altres seria convenient mantenir en condicions el Camí de la Cadamont (Camí vell de St. 
Llorenç a Albanyà). Proposa a la junta sol·licitar una subvenció per a millora de vials 
aptes per a vehicles d’extinció d’incendis (apartat 3, secció 3.3).

Seguidament la junta va aprovar la proposta presentada i  va delegar al President de 
l’ADF  Sant  Llorenç  de  la  Muga  perquè  gestioni  els  tràmits  oportuns  i  realitzi  les 
signatures necessàries per sol·licitar aquesta subvenció.

Tercer.  SOL·LICITUD DE NIF A HISENDA.

El president informa a la junta que amb l’objectiu d’agilitzar la documentació necessària 
per a sol·licitar la subvenció abans indicada, ja s’ha demanat un NIF a Hisenda, i que ja 

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



ha estat concedit. El Número de Identificació Fiscal de l’ADF Sant Llorenç de la Muga és 
el: G55142871.

Quart. OBERTURA D’UN NÚMERO DE COMPTE CORRENT BANCARI.

A  continuació  el  President  posa  de  manifest  que  també  seria  necessari  per  a 
complementar  el  formulari  de  sol·licitud  de  subvenció  indicat  abans,  l’obertura  d’un 
número de compte bancari, ja que ens ho sol·liciten, i proposa a la junta directiva a quina 
entitat  financera  ho  consideren  més  oportú.  A  decisió  col·lectiva  i  per  unanimitat  es 
decideix  obrir  el  compte corrent  a l’entitat  La Caixa de l’oficina de Llers.  Així  mateix 
s’acorda que tinguin signatura a la compte el President, el Secretari i el Tresorer, però 
que amb dues signatures sigui suficient per a qualsevol tràmit, sempre que hi hagi com a 
mínim la signatura del President.

Cinquè. BUSCAR VOLUNTARIS ADF.

El President informe que dintre de les possibilitats de cada un dels membres de la junta 
directiva,  s’haurien  de  buscar  voluntaris  del  poble  o  vinculats  a  ell,  que  estiguessin 
disposats en col·laborar en les tasques de l’ADF, i així poder fer una relació de voluntaris 
amb dades de contacte per qualsevol convocatòria de voluntaris que fos necessària. 

Tots els membres de la junta hi estan d’acord i així que tinguin les dades de contacte de 
les persones interessades en formar-ne part, ho faran saber.

Sisè. PROPOSTA DE LA PERIODICITAT DE LES REUNIONS DE LA JUNTA.

El President informe que segons consta als estatus socials de l’entitat, com a mínim la 
junta es reunirà 2 vegades l’any, una reunió per semestre.  

Després de debatre la idoneïtat de dates possibles per a reunions, s’acorda que la junta 
es reunirà  preferiblement durant  els  mesos de març i  octubre,  podent  així  establir  el 
primer semestre actuacions de cara a la temporada de més risc d’incendi forestal, i el 
segon semestre actuacions de prevenció i manteniment dels mesos d’hivern.

També s’estableix entre tots els assistents que l’assemblea General de l’entitat es farà 
durant el mes de Desembre, preferentment en dissabte i a concretar la data cada any. 

Setè. PROPOSTA DE PRESENTACIÓ DE L’ADF EN SOCIETAT.

El President informe que a la pàgina web de l’ajuntament, dins l’apartat d’entitats locals, 
ja hi consta un espai dedicat a l’ADF, on s’hi fa constar l’actualitat de l’entitat, les dades 
de contacte i  qualsevol  altre informació que l’entitat  vulgui  difondre entre la població. 
També informe que a la revista municipal EL FULL, hi podem fer un escrit de presentació 
pels veïns de Sant Llorenç.
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Seguidament el President proposa enviar una carta de presentació a les altres entitats 
locals, al Consorci Salines Bassegoda, al Consorci de l’Alta Garrotxa, a les ADF dels 
municipis veïns, al cos de bombers a Figueres i als Agents Forestals de l’Alt Empordà.

La junta aprova la proposta del president perquè s’encarregui de divulgar en el territori 
l’existència de l’ADF.

Vuitè. PROPOSTA PER SOL·LICITAR CARTOGRAFIA DIGITAL.

El President proposa que en la carta de presentació que s’enviarà al cos de bombers de 
la Generalitat a Figueres, podríem sol·licitar-los cartografia digital actualitzada i a escala 
detallada.

La junta ho considera correcta i proposa que també es consulti si aquesta cartografia és 
disponible per internet a la pàgina de l’Institut Cartogràfic de Catalunya de forma gratuïta.

S’aprova buscar cartografia digital detallada del nostre municipi.

Novè. SOL·LICITAR INFORMACIÓ D’ASSEGURANCES NECESSÀRIES.

El President proposa que s’hauria de buscar informació sobre les pòlisses assegurances 
que  caldria  contractar,  cobertures,  primes,  documentació,  diferents  propostes  de 
companyies d’assegurances diverses...

La junta aprova la proposta perquè s’estudiïn diferents opcions.

Desè. LOGOTIP I IMATGE DE L’ENTITAT.

El President informa a la junta directiva que ha dissenyat un logotip per l’entitat i que s’ha 
fer un model de carta per a totes les comunicacions que s’enviïn des de l’ADF.

La junta aprova el logotip i el model de carta que s’adjunta a la present acta.

Onzè. MAGATZEM O LOCAL PER MATERIAL DE L’ADF.

El President proposa que s’hauria de pensar en un local o magatzem perquè l’entitat 
pogués, en un futur, guardar-hi el material necessari.

La junta delibera diferents opcions, entre les que s’inclou sol·licitar un espai que pugui 
cedir l’ajuntament, o en cas que no fos possible, el membre de la junta, Narcís Trilla 
també disposa d’un espai en un cobert del Mas La Cadamont que s’hi podria guardar el 
material de l’ADF.
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Dotzè. PROPOSTES PER RECOLLIR FONS ECONÒMICS PER L’ADF.

El President proposa que entre tots pensem opcions perquè l’entitat pugui recollir fons 
econòmics per a les despeses mínimes de l’entitat.

Entre les propostes que es debaten,  s’aprova fer loteria  de Nadal el  pròxim mes de 
desembre i instal·lar una parada durant la pròxima Fira de la Mongeta del març del 2013, 
en què quedaria pendent confirmar quins productes es podrien vendre.

Tretzè. DEBATRE LA PROPOSTA PRESENTADA PEL SOCI PROPIETARI FORESTAL, 
ALBERT DE VIGO

El President informe a la junta que en el moment en que el Sr. Albert de Vigo va acceptar 
l’adhesió com a soci de l’ADF Sant Llorenç de la Muga, va comentar els següents punts:

• Va proposar senyalitzar el corriol de Sant Jordi com a prohibit per vehicles 
motoritzats (especialment motos). Es dóna el fet que aquest corriol que és 
únicament transitable a peu per la poca amplada que té, també l’utilitzen 
bicicletes i motos.

• Va informar que en un futur té previst que al Mas La Conjunta de la seva 
propietat hi arribi corrent elèctric. Ho fa constar a l’ADF perquè si en alguna 
ocasió aquesta entitat necessités d’aquest servei a la zona, ho pugui tenir 
en compte.

• Va  informar  que  està  buscant  un  pastor  de  cabres  que  pugui  estar 
interessat  en  mantenir  un  ramat  a  la  seva  propietat  per  a  netejar  el 
sotabosc. Ho fa constar per si l’ADF té constància en algun moment d’algun 
pastor que pugui estar-hi interessat.

La junta debat aquestes qüestions presentades, i acorda en referència a la senyalització 
del corriol, que no és competència de l’ADF, i que es creu que aquesta senyalització ja 
existeix en aquest espai. Així mateix tindrà en compte les altres dues qüestions per si es 
presentés la situació comentada.

Precs i preguntes.

Finalment tots els membres de la junta consideren que amb el temps s’anirà aprenent a 
com gestionar l’entitat i organitzar-nos, i expressen la seva satisfacció perquè finalment 
l’ADF Sant Llorenç de la Muga és una realitat.

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