Acta assemblea general
Federació ADF Les Gavarres
•
•
•
•
•

Data: 14 d’abril de 2021
Lloc: Telemàtica (Zoom)
Hora d’inici: 19.40
Hora de finalització: 20.47
Versió: provisional pendent d’aprovació

Assistència
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Melcior Soler, president, ADF Gavarres Marítima
Sandra Torras, tresorera, ADF Puig Arques i Puig Segalar
Jordi Boncompte, ADF Gavarres Nord
Josep Esteve, ADF Llagostera
Conrad Font, ADF Puig d’Arques
Lluís de Manuel-Rimbau, ADF Llambilles
Kathrin Smithauser, ADF Quart
Toni Vallory, ADF Girona
Josep Oliveras, ADF Foixà
Xavier Vicens, ADF Cinyana
Joan Sagué, ADF Puig Segalar
Bea Felipe, ADF Estany
Xavier Vilalta, coordinador comarcal Pla d l’Estany
Francesc Cano, coordinador comarcal Gavarres zona Nord
Jordi Arjona, coordinador comarcal Gavarres zona Est i Ardenya
Josep Maria Casellas, coordinador comarcal Gavarres Oest
Gaspar Segués, tècnic de la Federació

Excusats: Enric Mateu (secretari de la Federació) de l’ADF Gavarres Nord, Anselm Díaz de l’ADF
Montgrí, Marc Fàbrega de l’ADF Estany, Jordi Canyet de l’ADF Cassà de la Selva.

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior celebrada el 14 de desembre de 2020
Aprovació dels comptes 2020
Estat de comptes a data de l’assemblea
Elecció dels càrrecs de la junta
Opcions de finançament de la Federació
Dispositiu estiu 2021
Programa d’actuacions 2022
Aprovació de pressupost 2022
Torn obert de paraula

Acords
1. Aprovar l’acta de l’assemblea celebrada el 14 de desembre de 2020.

2. Aprovar els comptes del 20201.
3. Aprovar provisionalment les quotes de les ADF federades a l’espera de les deliberacions de
les diferents juntes.
4. Aprovar la nova junta, els representant comarcals al Secretariat i els coordinadors comarcals
ADF.
5. Aprovar la proposta de dispositiu de vigilància d’incendis per a l’estiu de 2021.

Desenvolupament
Melcior Soler dona la benvinguda a tothom i dona inici de la reunió a les: 19.40. Per
l’absència del secretari s’ofereix Josep Oliveres de l’ADF de Foixà com a secretari accidental.

Punt 1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior celebrada el 14 de
desembre de 2020
Es pregunta als assistents si s’han llegit l’acta de l’assemblea. Pocs assistents assenteixen i es
procedeix a fer-ne lectura. S’aprova l’acta per unanimitat dels assistents.

Punt 2. Aprovació dels comptes 2020
S’exposen i expliquen els comptes corresponent al 2020 que s’han fet arribar amb
anterioritat als assistents. S’explica que hi ha els comptes elaborats per la gestoria tal com
marca la normativa que són publicats al registre mercantil de Girona i que són els vàlids
legalment. Aquets comptes tenen en compte entre d’altres conceptes les amortitzacions de
material, i computen les subvencions en el moment de percebre els imports. S’adjunta còpia
a l’acta.
Per altra banda s’ha elaborat una taula més entenedora amb les despeses de les activitats i
projectes tenint en compte els ajuts atorgats per aquestes, sense tenir en compte l’any en
que s’han cobrat.

S’explica que la desviació de pressupost que s’hi reflexa s’ha explicat en cada línia i que les
causes principals han estat les millores salarials i d’assegurances d’accidents previstes al
conveni laboral forestal aprovat el febrer de 2020, així com els extres en EPI a causa de la
pandèmia de COVID-19. S’explica que la tresoreria s’ha salvat per l’aportació temporal de
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S’adjunta còpia dels comptes del 2020 a l’acta.

9.000 € feta per l’ADF Gavarres Marítima, a qui a final d’any se li va poder retornar 3.000€
quedant-li a deure 6.000 €.
Es pregunta als assistents si tenen algun dubte o comentari a fer. Ningú manifesta tenir res a
dir. Melcior Soler comenta que malauradament els comptes són els que són i pregunta als
assistents si s’aproven. S’acorda aprovar per unanimitat els comptes del 2020.

Punt 3. Estat de comptes a data de l’assemblea
S’explica que a data de l’assemblea la situació econòmica és la següent:

Això fa que trobar un acord per tal de cobrir les finances de la Federació sigui urgent. Per tal
de resoldre-ho es proposa que les ADF associades assumeixin en conjunt els següents
imports:

S’explica que s’ha buscat una fórmula el més justa possible per tal de repartir els imports
entre les diferents ADF que formen part de la Federació. S’ha tingut la superfície forestal en
base a les dades de l’inventari forestal del CREAF i seguint el mateix criteri del Secretariat de
Federacions i ADF de Catalunya que considera bàsicament la superfície no urbana
susceptible de patir incendis forestals/agrícoles. També s’ha tingut en compte els ingressos
dels ajuntaments que formen part de cada ADF en base a les dades publicades al IDESCAT
(Institut Nacional d’Estadística de Catalunya) del últim exercici publicat pels ajuntaments.
Amb els resultats s’han generat les següents taules:

Es pregunta als assistents com ho veuen i si tenen alguna cosa a dir. La majoria ho veu bé
com a mal menor a assumir. Lluís de Manuel-Rimbau pregunta si la Federació emetrà algun
document comptable a les ADF. Gaspar Segués li comenta que en aquest cas es faria arribar
una liquidació de quota a cada ADF per l’import i exercici corresponent. Josep Esteve de
l’ADF Llagostera comenta que ho ha de parlar amb la seva Junta, Jordi Boncompte de l’ADF
Gavarres Nord diu que ho veu bé, que creu que no hi haurà problema però que també ho ha
de comentar a la seva junta. Bea Felipe de l’ADF Estany comenta que no té capacitat per
donar una resposta en ferm i que ho transmetrà a la seva junta per a aprovació. En aquest
sentit s’acorda per unanimitat aprovar aquestes taules de quotes provisionalment a l’espera
de les deliberacions cada una de les juntes de les diferents ADF. Es farà arribar còpia a totes
les ADF perquè ho puguin fer arribar a cada junta.

Punt 4. Elecció dels càrrecs de la junta
Tal com marquen eles estatus s’hauria d’haver elegit nova junta o renovar l’actual. En aquest
sentit es pregunta als assistents si volen presentar candidatura per a algun dels càrrecs
principals de la junta de la Federació. S’acorda per unanimitat elegir les següents persones
per als càrrecs de la junta:
•
•
•

President: Melcior Soler
Vicepresident: Jordi Canyet
Secretari: Enric Mateu

•

Tresorera: Sandra Torras

Es recorda que a la junta també hi ha un vocal per cada una de les ADF Federades i que per
la semblança a la constitució d’una assemblea, bàsicament l’entitat funciona a base
d’assemblees, més que de juntes.
S’explica que al elegir junta també és interessant elegir els representants comarcals a la
junta del secretariat de Federacions i ADF de Catalunya. S'acorda per unanimitat nomenar
els següents representants:
•
•
•
•
•
•

Representant Baix Empordà: Melcior Soler
Representant suplent Baix Empordà: Sandra Torras
Representant Gironès: Jordi Canyet
Representant suplent Gironès: Lluís
Representant Pla de l’Estany: Marc
Representant suplent Pla de l’Estany: Narcís de Puig

Al mateix temps es comenta de nomenar oficialment per part de les ADF els coordinadors
comarcals responsables de la coordinació del voluntaris de les ADF de la Federació en les
actuacions de vigilància i suport a l’extinció a les tres comarques. Per unanimitat s’acorden
les següent persones:
•
•
•
•
•
•

Zona Montgrí (Baix Empordà): Anselm Díaz
Zona Gavarres Nord (Baix Empordà): Jordi Arjona
Zona Gavarres Sud (Gironès) : Josep Maria Casellas
Zona Gavarres Est (Baix Empordà/Gironès): Francesc Cano
Pla de l’Estany: Xavi Vilalta
Coordinador i tècnic de suport de la Federació: Gaspar Segués

Punt 5. Opcions de finançament de la Federació
Melcior Soler comenta que s’han fet diverses gestions amb la Diputació de Girona per tal de
millorar el finançament de les ADF, la Federació i els Dispositiu d’estiu. Explica que s’ha
aconseguit ampliar el pressupost del dispositiu de 60.000€ a 96.500 € i que de cares al 2022
les subvencions tornaran a ser del 90%. També explica que s’ha instat al Secretariat a
pressionar al Departament d’Agricultura per recuperar les subvencions a les Federacions. En
aquest sentit es té constància que el Departament està preparant un nou decret per regular
les ADF i les Federacions ja que l’actual decret és del 1986 i s’han d’adequar moltes coses a
la realitat actual.

Punt 6. Dispositiu estiu 2021
Es comenta que base a les millores de pressupost negociades amb la Diputació les retallades
d’efectius previstes per aquest estiu respecte a l’any anterior no s'hauran de fer. La proposta
que és fa és la següent:
•
•
•
•
•
•

Calendari: Del 14 de juny al 5 de setembre 2021 (84 dies)
Horari: dies ALFA0 i ALFA1 (de 8 a 15), dies ALFA2 i ALFA3 (de 12 a 19.00)
12 oficials de prevenció i extinció incendis
1 vehicle al massís de l’Ardenya
2 vehicles al massís de Les Gavarres
1 vehicle al massís de Montgrí

•

•

La coordinació és farà per part de Francesc Cano i Gaspar Segués amb un vehicle de
coordinació destinat a la zona de l’ADF Gavarres Marítima i que en cas d’incendi o
assumpte urgent es desplaçarà on convingui
Un dels oficials farà de control/suport a la coordinació i en cas de baixa d’alguns dels
membres el substituirà.

Taques dels oficials
En dies ALFA 0 i 1
•
•
•
•
•
•
•

Obertura de caixa en pistes forestals prioritàries
Adequació d’espais oberts: desbrossat de l’espai
Adequació de punts d’aigua: neteja, comprovació i desbrossat entorn
Adequació de zones d’aparcament: desbrossada perimetral
Adequació de zones d’afluència pública: desbrossada de l’entorn
Adequació de franges vials: 3 metres banda i banda
Enretirada de residus i abocaments

En dies ALFA 2
•
•
•

Rondes de vigilància amb parades en encreuaments i punts clau.
Informació del risc a residents i transeünts.
Control de columnes i primera intervenció

En dirs ALFA 3
•
•

Obertura i tancament de panells
Suport al control d’accés a massís

Pressupost

Es pregunta als assistents si ho veuen bé. Tothom ho veu bé i s’aprova per unanimitat la
proposta de dispositiu plantejada.
Respecte a la cessió de vehicles per part de les ADF s’acorda:
•
•
•
•

ADF Gavarres Marítima cedeix un vehicle per a la zona de l’Ardenya.
ADF Gavarres Nord i Puig d’Arques ofereixen el seu vehicle per a la zona est de Gavarres.
ADF Cassà de la Selva s’ha ofert a posar el vehicle al dispositiu i Girona proposarà a la
junta col·laborar per cobrir a la zona oest.
ADF Montgrí ofereix el seu vehicle per a la zona de Montgrí.

L'ADF Girona manifesta que el que els preocupa, i han de parlar amb la seva Junta, és qui
cobriria un eventual accident del vehicle. S’obre un debat sobre que per aquestes situacions
hi ha l’ajut de manteniment i que els vehicles de les ADF és millor que facin prevenció que no
estar en un garatge. Es demana trobar una fórmula en que totes les ADF participin
solidàriament tot i que s’ha de seguir pressionant a la Diputació perquè en les futures
condicions del conveni es contempli alguna garantia per a casos de danys o accidents, o que
els ajuts habituals tinguin una clàusula per cobrir a ADF que hagin participat i hagin patit
danys al vehicle.

Punt 7. Programa d’actuacions 2022
Es proposa mantenir el mateix programa actual limitat per la COVID-19. La idea és fer una
formació bàsica com mínim i el més presencial possible. Per als voluntaris amb carnet groc
es proposa un mínim d’una activitat conjunta a nivell de federació per trimestre.
S’explica que a nivell de Federació s’està potenciant l’activitat de prevenció i la participació
de la societat en el voluntariat. Actualment hi ha sis colles actives en prevenció: Estany,
Girona, Puig Arques-Nord, Marítima, Montgrí i Puig Segalar. Es pregunta a la resta de
representants d’ADF si tenen alguna expectativa de potenciar l’activitat de prevenció amb
voluntaris. Josep Esteve de Llagostera comenta que pel risc que suposo prefereixen no tenir
activitat de prevenció amb voluntaris.

Punt 8. Aprovació de pressupost 2022
S’acorda que donada la situació d’incertesa respecte a les negociacions que hi ha actives
amb la Diputació i la Generalitat, seria interessant posposar l’aprovació del pressupost a una
propera assemblea cap a finals de 2021.

Punt 9.Torn obert de paraula
Gaspar Segués informa que el tècnic del Secretariat a estat pare i que està de baixa per
paternitat els propers quatre mesos i que s’ha contractat una persona amb un perfil més
administratiu que atén al telèfon fixe del secretariat.
Jordi Arjona comenta que s’està impulsant la coordinació dels tractoristes de la Federació
perquè en cas d’incendi són claus i s’està preparant una armilla ADF distintiva per a ells.
Sandra Torras demana que es facin gestions a través del Secretariat respecte a la resolució
dels ajuts de la gestió forestal sostenible. Li preocupa que la tardança torni a provocar
corredisses d’última hora per executar els treballs.
No havent-hi res més a tractar Melcior Soler dona per acabada la reunió a les 20.47.

Perquè així consti, amb el vistiplau del president signo aquesta acta.

Josep Oliveras

Melcior Soler

Secretari accidental

President

