Acta de junta
Federació ADF Les Gavarres

Dades de la reunió
Data: Dilluns 24 d’agost de 2020
Lloc: Telemàtica
Hora d’inici: 20.05 h
Hora de finalització: 21.25 h
Versió de document: Pendent d’aportacions dels assistents

Assistència
Assistents
1. Melcior Soler, president i representant de ADF Gavarres Marítima
2. Sandra Torras, tresorera i representant de: ADF Puig d’Arques, ADF Gavarres Nord i ADF
Puig Segalar
3. Narcís de Puig, ADF Cinyana
4. Xavi Vicenç, ADF Cinyana
5. Jordi Bosch. ADF Sant Martí Vell – Juià – Celrà
6. Marc Fàbrega, ADF L’Estany
7. Dani Viladomat, ADF Muntanyes de Llèmena
8. Toni Vallory, ADF Girona
9. Josep Oliveras, ADF Foixà
10. Francesc Cano, coordinador comarcal
11. Jordi Arjona, coordinador comarcal
12. Gaspar Segués, tècnic federació

Excusats
•
•
•
•
•

Enric Mateu (secretari i representant ADF Gavarres Nord)
Lluís de Manuel-Rimbau (representant ADF Llambilles)
Anselm Díaz (representant ADF Montgrí)
Josep Esteve (representant ADF Llagostera)
Jordi Canyet (representant ADF Cassà de la Selva)

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació acta anterior
2. Seguiment de la campanya 2020
a. Incendis forestals

b. Dispositiu de vigilància de massissos
3. Informació de la primera reunió de la coordinadora de ADF de la Regió
d'emergències de Girona (REG)
a. Proposta de control ADF únic a nivell de la Regió d'emergències
de Girona pel 2021
b. Present i futur de la xarxa de videovigilància d'incendis forestals
ADF de la REG
c. Present i futur de la xarxa de radiocomunicacions ADF de la REG
d. Present i futur del dispositiu de vigilància de massissos
e. Subvencions 2021 Diputació de Girona.
4. Repàs de la situació econòmica de la Federació
5. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
Punt 1 - Lectura i aprovació acta anterior
La darrera reunió va ser l’assemblea ordinària celebrada el dilluns 12 de desembre de 2019 al
restaurant la Llar de la Bisbal d’Empordà. L’acta s’ha facilitat als assistents perquè en puguin fer
lectura i repàs.
ACORD: Es fa un repàs i s’acorda reenviar còpia als membres de la Junta i si en un termini de 24
hores de l’enviament ningú manifesta res en contra es donaria per aprovada definitivament.

Punt 2 - Seguiment de la campanya 2020
Incendis forestals
S’informa que la campanya 2020 d’incendis forestals està essent molt benèvola. Només destacar
els següents incidents a la zona de la Federació on s’ha intervingut:
•
•
•
•

Incendi agrícola Santa Susanna de Peralta
Incendi marge C31 pk 323 (Urb. Puig Ses Forques de Calonge – Sant Antoni)
Incendi marge C31 pk 313 ( Càmping Valldaro a Castell-Platja d’Aro)
Incendi a la zona de les Bateries a Sant Feliu de Guíxols.

Dispositiu de vigilància de massissos forestals
En quant al dispositiu de vigilància de massissos organitzat per la Federació amb el suport
econòmic de la Diputació de Girona segueix actiu fins al dia 31 d’agost amb quatre vehicles:
•
•
•
•

Ardenya 401: vehicle cedit per l’ADF Gavarres Marítima tot el dispositiu.
Gavarres 401: vehicle cedit per l’ADF Gavarres Nord del 17 de junt al 31 de juliol, i per
l’ADF Puig d’Arques del 1 al 31 d’agost.
Gavarres 402: vehicle cedit per l’ADF Gavarres Marítima durant tot el dispositiu.
Montgrí 401: vehicle cedit per l’ADF Montgrí durant tot el dispositiu.

Respecte al personal hi ha hagut una baixa contractual a finals de juliol per incorporar-se a EPAF
que va ser coberta amb una persona que no va superar el període de prova i es va substituir per
una altre que l’ha superada perfectament.

El dispositiu s’ha centrat inicialment en recórrer el territori i enretirar abocaments, fins a principis
d’agost que s’ha centrat més en vigilàncies en punts estratègics prop de nusos de comunicació
d’entrada al massís.
S’informa que degut a canvis en el conveni forestal el pressupost inicial del dispositiu s’ha vist
superat. Aquest punt es comentarà més endavant en el punt 4 quan es tracti la situació econòmica
de la Federació.

Punt 3 - Informació de la primera reunió de la coordinadora de ADF de la
Regió d'emergències de Girona (REG)
S’informa que el passat 15 de juny a Celrà es va realitzar una trobada de la Coordinadora de
Federacions de la Regió d’Emergències de Girona (REG) per parlar de temes d’afectació comuna.
Hi van assistir les Federacions de l’Alt Empordà, Selva, Garrotxa i Gavarres amb presència del tècnic
del Secretariat.
Temes a tractar i que cal donar resposta a nivell de Federació:

Control únic a nivell de Girona

Totes les ADF van veure bé la possibilitat que es creí un control ADF únic a nivell de la REG. Hi ha la
possibilitat que s’instal·li a la seu dels Agents Rurals. Aquest punt es veuria reforçat pel canvi
funcional de les ADF que passen a dependre de la Direcció General dels Agents Rurals. Hi havia la
opció de situar el control ADF amb Bombers però al dependre aquests d’un altre departament i el
tarannà demostrat en els darrers mesos, es descartaria inicialment. La intenció seria que durant la
campanya d’estiu es contractin operadors i que hi hagi un coordinador cada dia per donar suport al
control.
ACORD: Es veu bé el canvi a un control únic ADF a nivell de la REG i que estigui situat a la seu de
Control Girona del Cos d’Agents Rurals.

Càmeres de vigilància d’incendis forestals

A raó de la comunicació de Bombers que desplegaven una xarxa pròpia de videovigilància al
territori es va tractar que fer amb la xarxa actual ‘mantinguda’ per les ADF. Cal tenir en compte que
algunes càmeres són propietat de les ADF, altres dels ajuntaments, altres dels Consells Comarcals.
La posició majoritària va ser que Bombers ho assumís plenament amb el compromís per part de
Bombers de donar accés a les imatges a les ADF, tal com s’havia fet actualment per part de les ADF
a Bombers. L’ADF Gavarres Marítima com a propietària de diverses càmeres, té intenció de
mantenir les seves com a pròpies, independentment de les noves que munti Bombers. Hi ha la
sospita que el fet que Girona disposa ja d’una xarxa de les ADF, endarrereixi el desplegament de la
de Bombers i la forma d’ajudar al desplegament seria deixar de donar senyal fins que Bombers
tingui desplegada la seva i es materialitzi la compartició de senyal en els dos sentits.
Actualment a la zona de la Federació ADF Les Gavarres hi ha les següents càmeres:
1.
2.
3.
4.
5.

Begur: Propietat de l’ajuntament de Begur
Rocamaura: Propietat de l’ADF Montgrí
Vilopriu: Propietat de l’ajuntament de Vilopriu
Rocacorba: Propietat de l’ADF l’Estany
Sant Grau: Propietat de l’ajuntament de Sant Gregori

6.
7.
8.
9.

Els Àngels: Propietat de la Federació ADF Les Gavarres
Sant Feliu: Propietat de l’ADF Gavarres Marítima
Romanyà: Propietat de l’ADF Gavarres Marítima
Cim d’Aro: Propietat de l’ADF Gavarres Marítima

ACORD: Mantenir la xarxa pròpia sinó hi ha un acord amb Bombers amb garanties de que les ADF
tindrem accés a la senyal de totes les càmeres.

Futur del dispositius PPP i models actuals i futurs de les ADF en prevenció

Es va comentar que totes les ADF són conscients amb el canvi de paradigma cap preparar el
territori per al cas de grans incendis forestals i el fet que el període d’alt risc d’incendis s’està
desestacionalitzant. Els dispositius actuals es consideren poc eficients i millorables i es proposa
buscar alternatives amb més continuïtat al llarg de l’any i amb més rendiment per a la prevenció.
En aquest sentit cada Federació va exposar la seva intenció de futur.
Des de Federació ADF Les Gavarres es va exposar la idea de mantenir dues brigades actives tot
l’any amb un cap de brigada i personal de mesures penals, estudiants i voluntaris. A l’estiu es
reforçaria la brigada amb la contractació d’oficials per acompanyar el cap de brigada i activar dos
vehicles més a Montgrí i Ardenya. Cal tenir en compte que el dispositiu actual amb els imports que
disposa és inviable. Per tant, sí o sí, s’ha de negociar un nou model i finançament amb la Diputació.
En aquests punt Melcior Soler comenta que creu que cal mantenir la capacitat de primera
intervenció al llarg de l’estiu i que el que s’hauria de fer és ampliar el dispositiu actual a l’hivern per
assumir les tasques de treballs forestals de prevenció.
Dani Viladomat comenta que des del seu punt de vista les ADF han de dedicar-se més a la
prevenció i que el canvi de model que es proposa li sembla molt bé. Explica que l’ADF Muntanyes
de Llémena funciona únicament en el sentit de treballs forestals de prevenció per al seu territori a
través de feines als seus ajuntaments i associats.
Melcior Soler respon dient que també veu bé el model de treballs forestals com s’està fent a
Gavarres Marítima, sense deixar la vigilància i primera intervenció.
Marc Fàbrega comenta que li agradaria que la seva ADF tingués un model entre el de Llémena i el
de Gavarres Marítima però que li costa que els ajuntaments hi participin, i que per contra enlloc de
promoure l’ADF creada per ells, fomenten entitats privades que en el dia d’un incendi no s’hi podrà
comptar.
S’arriba a una entesa que cada ADF s’adapta al model que li és més interessant per les seves
característiques i Dani Viladomat convida a conèixer de primera mà com funciona l’ADF Muntanyes
de Llémena.
ACORD: Treballar per ampliar l’actual dispositiu dels estius a tot l’any potenciant els treballs de
prevenció d’incendis a l’hivern i la vigilància a l’estiu.

Xarxa de radiocomunicacions ADF

Després que durant anys s’ha vist que la xarxa de 80 Mhz que hauria de mantenir la Generalitat ha
anat a menys i a la zona de la Federació ADF Les Gavarres no és operativa, excepte en algun punt
del Pla de l’Estany i Ardenya; La Selva i Gavarres han desplegat una xarxa pròpia digital en la banda
pròpia de VHF. Actualment s’estan interconnectant aquestes dues xarxes digitals perquè siguin una
única xarxa. Alt Empordà de moment es mantindrà a 80 Mhz ja que per la seva orografia els

funciona la xarxa que tenen. Per altra banda s’està treballant perquè cada ADF amb Grup
d’Intervenció Actiu disposi d’un talkie de la xarxa RESCAT. El Secretariat informa que la xarxa de
80Mhz es obsoleta i es busquen alternatives.
Proposta: Reclamar a Generalitat que es garanteixi el funcionament de la xarxa de 80 Mhz o bé
subvencioni la xarxa digital VHF. Demanar a Diputació que subvencioni el manteniment de la xarxa
VHF Digital a través de les Federacions o la futura coordinadora. Demanar a Diputació o Generalitat
un equip TETRA per a cada ADF amb Grup de Intervenció actiu.
ACORD: Demanar a la Diputació o la Generalitat que es subvencioni un equip RESCAT per a cad
ADF activa, i que la xarxa digital pròpia de la Federació sigui subvencionable.

Unitat de Punt de Trànsit de la REG

L’ADF Gavarres Marítima va adquirir a Creu Roja Llagostera amb unes condicions excepcionals una
antiga ambulància que s’ha adaptat com a oficina mòbil per fer de Punt de Trànsit ADF a la REG.
Això no treu que en situacions de no simultaneïtat d’incendis també s’utilitzi la del Secretariat. La
idea és que serveixi de reforç a la furgoneta del Secretariat i que garanteixi a la REG que no es
quedi sense opció en cas de simultaneïtat d’incendis.
Es proposa que l’equip de gestió de la furgoneta de coordinació de la REG estigui format per
voluntaris ADF de la REG que hi estiguin interessats i que les despeses de manteniment es cobreixin
per una línia de subvenció de la Diputació de Girona i el que falti entre totes les Federacions/ADF
de la REG.
ACORD: Procurar que el vehicle de punt de trànsit s’inclogui en els supòsits subvencionables amb
línia pròpia.

Subvencions Diputació Girona per a ADF al 2021

El punt més important es reclamar que la Diputació subvencioni al 100% les actuacions de les ADF,
o com a mínim torni al 90% com fins al 2019.
També es reclama que les ADF tinguin representació a la comissió que avalua i decideix sobre les
seves subvencions a nivell de la Diputació.
Llistat de punts a demanar que subvencioni la Diputació, ampliant la partida, a les ADF pel 2021:
1. Treballs de prevenció: camins, franges, punts aigua...
2. Suport tècnic a les Federacions
3. Adquisició, connexió i manteniment de un equip TETRA per ADF amb grup d’intervenció
actiu.
4. Adquisició i manteniment de equips radio per a la xarxa digital VHF.
5. Personal del Control ADF de la REG.
6. Manteniment i equipació de la furgoneta de punt de trànsit de la REG
7. Actualització dels imports i millores dels dispositius de vigilància d’incendis forestals de les
Federacions.

Punt 4 - Repàs de la situació econòmica de la Federació
La Federació ADF Les Gavarres a data de la junta té la següent previsió comptable pel 2020 a data
de la junta:

Ingressos
•
•

Subvenció del dispositiu de massissos al 100%: 60.000€
Subvenció del tècnic de la Federació al 75%: 8.421,33€
Total ingressos: 68.421,33€

Despeses
•
•
•

Despeses del dispositiu d’estiu: 62.143,30€
Despeses del tècnic de la Federació: 13.902,46€
Despeses d’administració: 1.193,39€
Total despeses: 77.239,15€
Balanç 2020: - 8.817,82€

Les causes del balanç negatiu són:
1. Despeses fixes d’administració (gestoria i despeses bancaries): 1.193,39€
2. Canvi del conveni laboral no previst en el pressupost del dispositiu d’estiu: 2.143,30 €
3. Canvi de criteri de la Diputació de Girona en la part subvencionable de l’ajut del tècnic:
5.481,13 €
Tony Vallory creu que s’ha de demanar a l’administració que solucioni el problema que ha generat.
Melcior creu que s’ha d’anar cap aquí i que les ADF no hagin de posar els diners a la Federació per
fer en part feina que estan resolent a la Diputació.
ACORDS: Parlar amb la Diputació que tenim problema de tresoreria. Demanar actualització dels
imports del dispositiu.

Punt 5 – Prec i preguntes
Francesc Cano demana la paraula per insistir que cal canviar el model del dispositiu cap a un model
actiu tot l’any centrat mes en la prevenció i els treballs forestals. Afirma que perquè el dispositiu
sigui efectiu, cal que la gent que en formi part tingui una experiència llarga.

Melcior Soler, com a president de la Federació ADF Les Gavarres dona per finalitzada la reunió a les
21.25h.

Perquè així consti, com a secretari de la Federació signo la present acta amb el vistiplau del
president.

Vistiplau
El secretari

El president

Enric Mateu i Pou

Santa Cristina d’Aro , a 24 d’agost de 2020

Melcior Soler i Sala

