Acta assemblea general
Federació ADF Les Gavarres

•
•
•
•
•

Data: Dilluns 14 de desembre de 2020
Horari: 20.00 - 21.33 h
Caràcter: Ordinari
Lloc: Telemàtica (Zoom)
Versió: Final aprovada en assemblea celebrada el 14/04/2021

Assistents
1. Melcior Soler, president i representant de l’ADF Gavarres Marítima
2. Jordi Canyet, vicepresident i representant de l’ADF de Cassà de la Selva
3. Sandra Torras, tresorera i representant de l’ADF Puig Arques i Puig Segalar
4. Toni Vallory, representant de l’ADF de Girona
5. Manel Batllori, representant de l’ADF de Girona
6. Josep Esteve, representant de l’ADF de Llagostera
7. Lluís de Manuel-Rimbau, representant de l’ADF de Llambilles
8. Jordi Boncompte, representant de l’ADF Gavarres Nord
9. Marc Fàbrega, representant de l’ADF Estany
10. Dani Viladomat, representant de l’ADF Muntanyes de Llémena
11. Jordi Bosch, representant de l’ADF Sant Martí Vell - Juià - Celrà
12. Josep Oliveras, representant de l’ADF Foixà
13. Anselm Díaz, representant de l’ADF Montgrí i coordinador comarcal pel Montgrí
14. Francesc Cano, coordinador comarcal (Gavarres de ponent)
15. Jordi Arjona, coordinador comarcal (Gavarres de llevant)
16. Xavier Vilalta, coordinador comarcal Pla de l’Estany
17. Bea Felipe, voluntària de l’ADF Estany
18. Gaspar Segués, tècnic de la Federació
S’excusa Enric Mateu, secretari de la Federació; Kathrin Smithauser, representant de l’ADF
de Quart; i Narcís de de Puig, representant de l’ADF Cinyana. Aquests dos últims no van poder
assistir per problemes amb l’aplicació de connexió.
Al excusar-se el secretari, assumeix la funció de secretari accidental Josep Oliveras .

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
Revisió i aprovació dels comptes 2019
Revisió de les actuacions del 2020
Estat de comptes a data de l’assemblea
Programa d’actuacions pel 2021
Aprovació del pressupost pel 2021
Torn obert de paraula

Acords
Aprovar per unanimitat l’acta de l’assemblea celebrada el 12 de desembre de 2019.
Aprovar per unanimitat els comptes del 2019.
Instar a la Generalitat a recuperar la subvenció a les federacions.
Estudiar altres vies de finançament.
Fer un càlcul del que hauria d’assumir cada ADF federada en base als vot ponderats
segons superfície forestal per sinó es trobés cap altre alternativa.
6. Fer arribar una còpia de la resolució d’hisenda en referència a l’IVA de la Federació a
totes les ADF federades.
7. Aprovar les actuacions proposades per a la vigilància dels massissos forestals pel 2021.
8. Habilitar el president per signar el conveni per a la vigilància dels massissos forestals
del 2021 amb les condicions exposades.
9. Aprovar per unanimitat el pressupost 2021 preveient demanar l’ajut forestal de la
Diputació del 2021 per a la contractació del tècnic de suport i el dispositiu de vigilància
de massissos forestals.
10. Fer arribar a les ADF federades informació sobre les diverses opcions d’assegurances
per a ADF existents
11. Convocar assemblea a febrer-març 2021 per aprovar el sistema de càlcul de quotes de
les ADF federades, aprovar els comptes 2020 i determinar les aportacions i quotes que
corresponen a cada ADF per posar al dia la tresoreria de l’entitat
1.
2.
3.
4.
5.

Desenvolupament de la sessió
Punt 1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
Es pregunta als assistents si tenen cap esmena o correcció a fer l’acta de l’assemblea
anterior celebrada el 12 de desembre de 2019 a la Bisbal d’Empordà.
ACORD:
Aprovar per unanimitat l’acta de l’assemblea celebrada el 12 de desembre de 2019.

Punt 2. Revisió i aprovació dels comptes del 2019
Es revisa amb detall el compte d’explotació de l’any 2019. Ningú manifesta tenir cap
dubte.
ACORD:
Aprovar per unanimitat els comptes del 2019.

Punt 3. Revisió de les actuacions del 2020
Es fa un repàs de les actuacions de la Federació de l’any en curs.
Es comenta que a causa de la pandèmia de COVID-19 les actuacions amb voluntariat
s’han reduït a mínims. Per sort ha estat un any benèvol en qüestió d’incendis forestals i
no ha calgut organitzar cap suport a l’extinció. Sí que s’ha col·laborat en dues recerques
de persona desapareguda, una a Calonge i una altre a Mont-ras.
S’explica que la formació bàsica de voluntaris ADF programa al més de març es va
haver d’aplaçar després de la primera sessió i s’ha reprès de forma telemàtica el mes de
novembre. No s’ha fet cap altre formació ni exercici pràctic per les mateixes
restriccions.
Durant l’estiu es va activar el Control Gavarres per atendre la vigilància i activació
ràpida de recursos. El dispositiu de vigilància de massissos en conveni amb la Diputació

de Girona es va fer amb normalitat. Es mostra la memòria i es revisa amb els assistents.
(S’adjunta copia a l’acta)

Punt 4. Estat de comptes a data de l’assemblea
Es revisen amb els assistents els comptes del 2020 fins a data de l’assemblea.
S’exposa l’increment de cost no pressupostat del personal del dispositiu d’estiu a casa
d’un canvi de conveni laboral. Aquest increment s’ha compensat amb un acord en la
reducció de les despeses de gestoria al assumir part de la responsabilitat en no preveure
aquest increment de cost, i amb l’eliminació de les despeses de coordinació del
dispositiu.
També es comenta l’efecte econòmic negatiu al pressupost de la reducció no anunciada
del 90 al 75% de l’import subvencionable en els ajuts dels ajuts de la Diputació de
Girona a les ADF i les seves federacions.
El president explica que hi va haver una reunió amb la Diputació, junt amb altres
representants de les federacions ADF de Girona, per tractar millorar el finançament dels
ajuts i incrementar la quantia del conveni del dispositiu de vigilància. El resultat va ser
negatiu. No només això, sinó que els representants de la Diputació van anunciar més
retallades de cares al pressupost de 2022.
Es tracta com fer front les despeses imprevistes del 2020 i futures. Es comenta que
abans d’haver de fer front als nous costos amb quotes a les ADF associades es podria
parlar amb els tres Consells Comarcals, el Consorci de les Gavarres, possibles
patrocinadors o bé la Fundació Territori i Paisatge, que és propietària d’una important
finca forestal. Hi ha unanimitat en assenyalar a la Generalitat de Catalunya com a
responsable natural de cobrir aquesta manca de finançament, al ser l’administració que
va promoure les federacions ADF prometent 12.000€ anuals en subvenció a cada una
que més tard va eliminar unilateralment i sense compensació.
Es comenta la resolució definitiva que s’ha rebut per part d’hisenda en referència a
l’IVA que pot recuperar l’entitat. En aquesta resolució es reconeix la federació com a
entitat de caràcter públic al estar finançada i formada per entitats de caràcter públic.
ACORDS:
Instar a la Generalitat a recuperar la subvenció a les federacions.
Estudiar altres vies de finançament.
Fer un càlcul del que hauria d’assumir cada ADF federada en base als vot ponderats
segons superfície forestal per sinó es trobés cap altre alternativa.
Fer arribar una còpia de la resolució d’hisenda en referència a l’IVA de la Federació a
totes les ADF federades.

Punt 5. Programa d’actuacions per al 2021
La proposta feta per al 2021 és:
Realitzar, si la situació de la pandèmia de la COVID-19 ho permet, formacions i
exercicis conjunts a nivell de Federació per als voluntaris dels diferent grups
d’intervenció de les ADF Federades. Així com l’edició d’un curs de formació bàsica
per a nous voluntaris.
Executar el dispositiu de vigilància d’incendis dels massissos d’Ardenya-Cadiretes, Les
Gavarres i Montgrí en conveni amb la Diputació, ajustant-lo l’import de 60.000€ previst
amb les següents característiques:

•
•
•

Calendari: Del 14 de juny al 31 d’agost.
Horaris: De 8 a 14h en dies d’ALFA 0 i de 12 a 18h en dies d’ALFA 1, 2 i 3.
Equips: 3 equips de dues persones (1 a Ardenya-Cadiretes, 1 a Les Gavarres i 1 al
Montgrí). Es preveu una persona per al control de ràdio i un vehicle de coordinació.
• El personal es contractarà amb la categoria d’oficials de prevenció d’incendis i faran
tasques actives de treball forestal de prevenció en dies d’ALFA 0.
Sol·licitar l’ajut de la Diputació per a la contractació del tècnic de suport a les ADF
federades i la Federació.
Promoure la implicació en la campanya d’estiu a totes les persones amb activitat
relacionada amb el món agrícola i forestal al llarg i entorn dels massissos forestals de
la Federació.
ACORDS:
Aprovar les actuacions proposades.
Habilitar el president per signar el conveni per a la vigilància dels massissos forestals
del 2021 amb les condicions exposades.

Punt 6. Aprovació del pressupost 2021
Es presenta la proposta de pressupost i s’explica la raó de cada despesa.

En l’apartat d’ingressos es preveuen els mateixos que el 2020 en quant a subvencions i
es deixa una partida de quotes a les ADF associades que es podria reduir si
s’aconsegueix una via alternativa de finançament.
Pel que fa a les despeses es té en compte les corresponents al tècnic de la Federació i
les despeses bancàries i de gestoria. Com a novetat forçosa hi ha prevista la despeses
de l’assegurança de directius per cobrir possibles demandes de responsabilitat contra la
junta a títol personal. Es demana que es faci arribar a totes les ADF les ofertes actuals
d’aquest tipus d’assegurança. S’explica que a nivell de Secretariat Nacional hi ha una
comissió que treballa per buscar les millors opcions d’assegurances per les ADF i que
des del Departament d’Agricultura s’ha demanat que s'estudiï la possibilitat d’ampliar
l’assegurança actual del carnet ADF perquè cobreixi totes les actuacions que fan

actualment les ADF i per les quals algunes ADF han hagut de subscriure assegurances
d’accidents complementàries al no quedar clar si les cobria la pòlissa actual.
Es preveu també fer provisió de fons per a futures quitances del personal fixe
discontinuo.
ACORDS:
Aprovar per unanimitat el pressupost 2021 preveient demanar l’ajut forestal de la
Diputació del 2021 per a la contractació del tècnic de suport i el dispositiu de vigilància
de massissos forestals.
Fer arribar a les ADF federades informació sobre les diverses opcions d’assegurances
per a ADF existents

Punt 7. Torn obert de paraula.
Melcior Soler proposa fer la propera assemblea a principis d’any per resoldre els temes
que han quedat per lligar en aquesta reunió.
ACORDS:
Convocar assemblea a febrer-març 2021 per aprovar el sistema de càlcul de quotes de
les ADF federades, aprovar els comptes 2020 i determinar les aportacions i quotes que
corresponen a cada ADF per posar al dia la tresoreria de l’entitat
A les 21.35 h el president dona per finalitzada la reunió.
Perquè consti el que s’ha tractat signo aquesta acta com a secretari accidental amb el vistiplau
del president.

Josep Oliveras
Secretari accidental

Melcior Soler
President

