
Acta assemblea 
Federació  ADF  Les  Gavarres  

Dades de la sessió 
Data: Dv. 25 de novembre de 2022 

Tipus: presencial 

Lloc: Bar La Piscina de Flaçà 

Hora d’inici: 20.30 h 

Hora finalització: 23.15 h  

Assistència 
1. Melcior Soler, president i representant ADF Gavarres Marítima 

2. Toni Vallory, secretari i representant ADF Girona 

3. Enric Mateu, representant ADF Gavarres Nord 

4. Josep Oliveras, representant ADF Foixà 

5. Conrad Font, ADF Puig Arques 

6. Jordi Marqués, ADF Puig Arques 

7. Guillem Borrell, ADF Puig Segalar 

8. Joan Cos, ADF Puig Segalar 

9. Joaquim Sánchez, ADF Estany 

10. Miquel Badosa, ADF Estany 

11. Jordi Boada, ADF Llambilles 

12. Narcís de Puig, ADF Cinyana 
13. Francesc Cano, coordinador comarcal 

14. Gaspar Segués, coordinador comarcal 

 

Excusats: 
 Jordi Canyet, vicepresident, representant ADF Cassà de la Selva 

 Sandra Torras, tresorera 

 Jordi Arjona, coordinador comarcal 

 Josep Maria Casellas, coordinador comarcal 

 Anselm Díaz, ADF Montgrí 

 Daniel Viladomat, ADF Muntanyes de Llémena 

 Kathrin Smithauser, ADF Quart 

Ordre del dia 
1. Aprovació acta anterior 

2. Aprovació comptes 2021 

3. Revisió de l’any 2022 

4. Estat de comptes 2022 

5. Nomenament de nou tresorer, tècnic i representants de la Federació 

6. Dispositiu de vigilància de massissos 

7. Programació per al 2023 

8. Aprovació pressupost 2023 

9. Torn obert de paraula 



Acords 
1. Aprovar l’acta anterior 

2. Aprovar els comptes del 2021 

3. Nomenar a Josep Oliveras com a nou tresorer de la Federació i renovar la resta de càrrecs per 

quatre anys.  

4. Contractar a Sandra Torras coma nova tècnica de la Federació 

5. Nomenar representants comarcals al Secretariat. Baix Empordà: Melcior Soler i Conrad Font; 

Gironès: Jordi Canyet i Toni Vallory; Pla de l’Estany: Joaquim Sánchez i Narcís de Puig. 

 

Desenvolupament de la sessió 
Melcior Soler dona la benvinguda a tothom i dona per iniciada la reunió a les 20.15h. 

S’entrega als assistents còpia de tota la documentació a tractar a l’assemblea. 

 

Punt 1 ‐ Aprovació de l’acta anterior 
Es  fa  un  repàs  de  l’acta  de  l’assemblea  anterior  celebrada  el  06  de  novembre  del  2021. 

S’aprova l’acta de l’assemblea anterior per unanimitat dels assistents. 

 

Punt 2 ‐ Aprovació dels comptes del 2021 
Es  repassen  entre  els  assistents  els  comptes  entregats  del  2021.  El  cost  de  les  despeses 

bancàries obren un petit debat entre els assistents. Es recorda que els comptes estan penjats 

a la web de la Federació. S’aprova per unanimitat els comptes del 2021.  

 

Punt 3 ‐ Revisió de l’any 2022 
Es fa un repàs de la campanya d’estiu i el dispositiu de vigilància de massissos tot revisant els 

diferents incidents que hi ha hagut i la memòria del dispositiu entregada a la Diputació.  

Melcior Soler avança que  l’any que respecte a  la continuïtat del dispositiu de vigilància de 

massissos en conveni amb la Diputació en vol parlar en el punt 6 de l’ordre del dia. 

 

Punt 4 – Estat de comptes del 2022 
Es fa un repàs de les despeses i ingressos haguts i previstos per al 2022 tot fent un repàs del 

pressupost aprovat i les partides executades.  

 

Punt 5 ‐ Nomenament de nou tresorer, tècnic i representants de la Federació 
Melcior Soler explica que el tècnic actual de la Federació, Gaspar Segués, deixarà la tasca i que 

es proposa a Sandra Torras per a substituir‐lo. A causa de la incompatibilitat de la tasca amb 

càrrecs directius de la Federació, Sandra Torràs ha presentat la dimissió com a tresorera i es 

proposa  que  la  substitueixi  Josep Oliveras.  Tothom  ho  veu  bé  i  s’aprova  per  unanimitat 



nomenar a Josep Oliveras com a nou tresorer de la Federació i contractar a Sandra Torras 

com a tècnica de la Federació.  

A  causa  dels  canvis  que  hi  hagut  en  les  diverses  ADF,  es  proposen  nous  representants 

comarcals  al  Secretariat  de  Federacions  i  ADF  de  Catalunya  i  s’aprova  per  unanimitat 

nomenar:  

 Pel Baix Empordà: Melcior Soler (titular) i Conrad Font (suplent) 

 Pel Gironès: Jordi Canyet (titular) i Toni Vallory (suplent) 

 Pel Pla de l’Estany: Joaquim Sánchez (titular) i Narcís de Puig (suplent) 

De cares a la coordinació de la vigilància d’incendis i primera intervenció s'acorda nomenar 

els següents coordinadors comarcals: 

 Pla de l’Estany: Marc Fàbrega 

 Gironès: Josep Maria Casellas, Gaspar Segués 

 Baix Empordà: Francesc Cano, Jordi Arjona i Anselm Díaz 

 

Punt 6 ‐ Dispositiu de vigilància de massissos 
Melcior Soler explica que els darrers tres anys la organització del dispositiu ha estat cada cop 

més complexa, i que tot hi haver fet gestions i reunions amb la Diputació per tal de reconduir 

la  situació,  la  resposta no ha estat  l’alçada de  les necessitats. No només això,  sinó que  la 

sensació que ha tingut és que el conveni la Diputació el fa per compromís i que  no es valora 

l’esforç  i  compromís que  fa  la  federació  i  les ADF que hi participen per  titar‐lo endavant. 

Inicialment es tenia previst tornar a anar a parlar amb la Diputació un cop acabat el dispositiu 

per tal de fer un últim intent de replanteig de com havia de ser el dispositiu i que es tingués 

en  compte  de  cares  al  pressupost  2023.  La  sorpresa  va  ser  quan  es  publiquen  de  forma 

avançada les bases i la convocatòria dels ajuts del 2023 sense haver estat informats del fet, 

sense haver donat opció a fer aportacions i on es preveu el dispositiu amb tot ja lligat. A raó 

d’això es va redactar un llistat de greuges que es va entregar en una reunió amb el diputat i el 

tècnic de medi ambient on se’ls va informar de la voluntat de no sol∙licitat l’ajut per part de la 

Federació i per tant es deixaria d’organitzar el dispositiu. 

Explica que han estat 15 anys on s’ha col∙laborat en tot el possible, on les ADF van acceptar 

aportar els seus vehicles quan la crisi econòmica. Què durant 10 anys l’import va ser el mateix 

tot i l’increment de costos i requisits legals que s’havien d’assumir forçant a reduir calendari, 

personal,  etc.  Un  dispositiu  on  l’ADF Montgrí  va  perdre  un  dels  vehicles  per  causa  d’un 

accident i que ningú de la Diputació es va interessar pel fet. I més on els darrers anys no s’ha 

percebut un interès real ni en com s’organitzava, ni en els resultats que s'obtenien; i que ni hi 

ha hagut interès en fer la presentació formal a l’inici de campanya. No només tot això, sinó 

que a més a més s’ha limitat en la darrera edició la capacitat de treball del personal contractat 

en dies de baix risc, al no acceptar que fessin treball forestals de prevenció de petit format. 

En aquest punt s’obre un debat on tothom està d’acord que  la situació no té cap mena de 

sentit i que la manca d’implicació interès i empatia ha estat palesa. 

Tots els assistents estan d’acord i donen suport a la decisió presa de deixar de fer el dispositiu 

de vigilància de massissos i instar a la Diputació que trobi una alternativa que el substitueixi.  

S’adjunta com a annex el document del llistat de greuges del dispositiu a l’acta. 



 

Punt 7 ‐ Programació per al 2023 
Es proposa una programació de mínims per al 2023 sense dispositiu de vigilància de massissos 

amb  l’objectiu  de  reduir  al mínim  les  despeses  i mantenir  la  infraestructura  bàsica  de  la 

Federació amb el manteniment dels repetidors d’ús comú. Les càmeres aniran a càrrec dels 

seus  respectius  titulars  excepte  la  neteja  i manteniment  bàsic  que  aniran  a  càrrec  de  la 

Federació. Es faran les formacions bàsiques que demanin les ADF amb el cost a repercutir a 

cada ADF segons membre participant.  

 

Punt 8 ‐ Aprovació del pressupost 2023 
Es presenta la proposta de pressupost per al 2023 on s’hi preveu la subvenció del tècnic per 

part de la Diputació de Girona i les despeses estructurals bàsiques. No s’hi preveu cap 

despesa per projectes ni per cap dispositiu d’estiu. 

 

S’aprova per unanimitat el pressupost per al 2023 

 

Punt 9 – Precs i preguntes 
Cap dels assistents manifesta tenir res més a dir. 

 



A  les 23.15 h, sense res més a  tractar, Melcior Soler dona per  finalitzada  la  reunió agraint 

l’assistència dels presents. 

 

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

 

Vistiplau 

 

 

 

 

Toni Vallory            Melcior Soler 

Secretari            President 

 

 

Flaçà, 25 de novembre de 2022 

 

 

ANNEXOS A L’ACTA 
1. Comptes 2021 

2. Llistat de greuges disposiut estiu  la Diputació de Girona 

 

 

 

 

 

 



FEDERACIO AGRUP.DEF.FORES.LES GAVARRES

PLAÇA CATALUNYA

17246 SANTA CRISTINA D'ARO

Document Explotació Desembre 2021 Pàgina 1

Condicions Mes Inicial:1; Mes Final:12; Ex istències:Valor a Entrar per l'Operador; Comptes:Detallats; Ex ercici Anterior; Mes Final Any  Anterior: 12Data 15/11/22

Concepte Any Anterior Import Actual Sumes Actuals

70  VENDES MERCADERIES I SERVEIS 19.081,17

74  SUBVENC., DONACIONS I LLEGATS 75.857,63 105.000,00

VALOR DE LA PRODUCCIO 75.857,63 124.081,17

600  COMPRES DE MERCADERIES -232,32

602  COMPRES ALTRES APROVISIONAM. -2.418,74

622  REPARACIONS I CONSERVACIO -4.103,63

623  SERVEIS PROFESS. INDEPENDENTS -9.843,98 -27.498,41

625  PRIMES D'ASSEGURANCES -790,33 -563,53

626  SERVEIS BANCARIS I SIMILARS -180,04 -180,00

629  ALTRES SERVEIS -4.138,69 -8.523,50

631  ALTRES TRIBUTS -7.370,63 -7.387,34

DESPESES EXTERNES EMPRESA -24.974,73 -48.256,41

64  DESPESES DE PERSONAL -51.773,24 -73.388,53

DESPESES INTERNES EMPRESA -51.773,24 -73.388,53

RESULTAT BRUT DE L'EXPLOTACIO -890,34 2.436,23

68  DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS -3.924,02 -3.828,48

AMORTITZACIONS I DOTACIONS -3.924,02 -3.828,48

RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIO -4.814,36 -1.392,25

66  DESPESES FINANCERES -5,36

RESULTAT NET FINANCER -5,36

RESULTATS ACTIVITATS ORDINARIES -4.819,72 -1.392,25

RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS -4.819,72 -1.392,25

630  IMPOST SOBRE BENEFICIS 39,58

IMPOSTOS 39,58

RESULTATS DESPRES D'IMPOSTOS



FEDERACIO AGRUP.DEF.FORES.LES GAVARRES

Document Explotació Desembre 2021 Pàgina 2

Condicions Mes Inicial:1; Mes Final:12; Ex istències:Valor a Entrar per l'Operador; Comptes:Detallats; Ex ercici Anterior; Mes Final Any  Anterior: 12Data 15/11/22

Concepte Any Anterior Import Actual Sumes Actuals

PERDUES -4.819,72 -1.352,67



FEDERACIO AGRUP.DEF.FORES.LES GAVARRES

PLAÇA CATALUNYA

17246 SANTA CRISTINA D'ARO

Document Balanç de Comprovació Pàgina 1

Condicions Niv ells:8; Grup / Subcompte:7; Mes Inicial:1; Mes Final:12; Subcomptes:Deure o Hav er <> 0 Data 15/11/22

Gr  /  Sc te. Concep te Deure Per íode H aver  Per íode Deure Acumul. H aver  Acumul. Saldo  Deure Saldo  H aver

70500000 PRESTACIO DE SERVEIS 0,00 14.095,48 0,00 14.095,48 0,00 14.095,48

70500002 QUOTA APORTACIO ADF 0,00 4.985,69 0,00 4.985,69 0,00 4.985,69

74000001 SUBVENCIONS CORRENTS 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00

To tal 0,00 124.081,17 0,00 124.081,17 0,00 124.081,17



FEDERACIO AGRUP.DEF.FORES.LES GAVARRES

PLAÇA CATALUNYA

17246 SANTA CRISTINA D'ARO

Document Balanç de Comprovació Pàgina 1

Condicions Niv ells:8; Grup / Subcompte:6; Mes Inicial:1; Mes Final:12; Subcomptes:Deure o Hav er <> 0 Data 15/11/22

Gr  /  Sc te. Concep te Deure Per íode H aver  Per íode Deure Acumul. H aver  Acumul. Saldo  Deure Saldo  H aver

62200000 REPARACIO I CONSERVACIO 4.103,63 0,00 4.103,63 0,00 4.103,63 0,00

62300000 SERVEIS PROFESSIONALS 14.481,53 0,00 14.481,53 0,00 14.481,53 0,00

62300001 SERV.PROFES.INDEP.AMB RETENC. 13.016,88 0,00 13.016,88 0,00 13.016,88 0,00

62500000 ASSEGURANCES 563,53 0,00 563,53 0,00 563,53 0,00

62600000 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00

62900000 ALTRES SERVEIS 3.542,09 0,00 3.542,09 0,00 3.542,09 0,00

62900004 GASOIL 4.981,41 0,00 4.981,41 0,00 4.981,41 0,00

63010000 IMPOST DIFERIT 0,00 39,58 0,00 39,58 0,00 39,58

63190001 AJUSTOS REGLA PRORRATA 7.387,34 0,00 7.387,34 0,00 7.387,34 0,00

64000000 SOUS I SALARIS 57.810,73 0,00 57.810,73 0,00 57.810,73 0,00

64200000 SEG.SOCIAL A CÀRREC EMPRESA 15.577,80 0,00 15.577,80 0,00 15.577,80 0,00

68100000 DOT.AMORT.IMMOB.MATERIAL 3.828,48 0,00 3.828,48 0,00 3.828,48 0,00

To tal 125.473,42 39,58 125.473,42 39,58 125.473,42 39,58



 

 
 
Llistat de greuges dispositiu d’estiu de 
prevenció d’incendis 
 

 

La Federació ADF Les Gavarres, en conveni amb la Diputació de Girona, ha organitzat des de 
l’estiu de 2007 un total de 15 edicions de l’operatiu d’estiu de prevenció d’incendis dels 
massissos forestals de Les Gavarres, Ardenya – Cadiretes, i el Montgrí. 

L’acord sempre ha estat que la Diputació de Girona assumeix el cost econòmic, i la Federació 
ADF Les Gavarres la gestió. 

La gestió que fa la Federació ADF Les Gavarres consisteix en: 

- Selecció de personal 
- Formació de personal 
- Adquisició i del vestuari i EPI 
- Subministrament dels vehicles i material 
- Gestió del personal en el dia a dia 
- Planificació i gestió de les tasques 
- Coordinació efectius i resolució d’imprevistos de l’operativa diària 
- Tancament i justificació 

Les tasques bàsiques que realitza el dispositiu són: 

- Vigilància d’incendis forestals i primera intervenció en connats. 
- Control de l’estat de dipòsits, punts d’aigua i senyalitzacions d’incendis forestals, 

inventari cases aïllades. 
- Recollida de deixalles i petits abocaments. 

Els primers anys s’havia organitzat l’operatiu amb la contractació a través d’ajuntaments però 
per evitar diferències salarials i complexitats de coordinació, La Federació ADF Les Gavarres va 
acabar assumint la selecció, la contractació, la formació i la gestió de tot el personal.  

Fins a l’any 2011 els vehicles utilitzats pel dispositiu eren llogats a càrrec dels diners de la 
Diputació. Aquests eren blancs i anaven amb els logotips de la Diputació i l’ADF. La Federació 
ADF Les Gavarres, amb el suport de les ADF federades, aportaven l’equip d’extinció (dipòsit, 
motobomba i mànegues), així com els equips de radiocomunicació i posicionament.  

 

Federació ADF Les Gavarres
Baix Empordà, Gironès i Pla de l'Estany



 

 

Fotos dels vehicles de l’operatiu de vigilància llogats per la Diputació (estiu 2011) 

L’any 2012 amb l’arribada dels efectes de la crisi econòmica la Diputació de Girona va informar 
a les ADF que havia de reduir l’aportació de diners al dispositiu i va demanar que, temporalment, 
les ADF aportessin els seus vehicles al dispositiu per estalviar el cost de lloguer. El personal 
contractat es va establir en 12 persones i els grups de vigilància van passar de 8 a 4: 1 a Ardenya 
Cadiretes, 2 a Les Gavarres i 1 un a Montgrí.  

El pressupost del dispositiu de 2012, que ja no incloïa el lloguer de vehicles, va ser de 60.000 €. 
Aquest import ha estat el mateix durant 8 anys, fins l’any 2020; tot i l’increment de costos i 
canvis de normativa sobre condicions laborals (increments salarials dels convenis, assegurança 
conveni, protecció de dades, riscos laborals,...). 

Diverses vegades durant aquests anys representants de la Federació s’han reunit amb tècnics i 
responsables polítics de la Diputació fent propostes per millorar el model del dispositiu, per tal 
de fer-lo més eficient.  El 2017 es va fer una proposta de racionalització del dispositiu perquè 
passes a ser anual i es fomentés la prevenció d’incendis enfront la vigilància.  

L’any 2021, tot i haver-nos insinuat una retallada del pressupost en una reunió a la Diputació 
finalment, després de gestions de darrera hora del president de la Federació amb càrrecs electes 
de la Diputació, el  finançament es va incrementar a 96.500€. És a dir, un increment després de 
deu anys de 36.500 €. Amb aquest import es va poder mantenir com els darrers anys el nombre 
de personal a contractar i regularitzar les condicions laborals segons marcava la normativa 
laboral del moment.  

Amb sorpresa, a les darreries de la primavera del 2022 se’ns informa que el pressupost per a 
l’estiu de 2022 tornava a ser de només 60.000 €. És a dir, tornàvem a l’import del 2010 sense 
cap avís previ. Després d’enèrgiques protestes i gestions polítiques se’ns assigna un pressupost 
de 90.000 €;  6.500€ menys que l’any anterior. A més a més, els tècnics de la Diputació ens 
informen que no acceptaran, com sí s’havia acordat l’any anterior, que hi hagués la possibilitat 
de realitzar treballs forestal de prevenció d’incendis durant els dies de baix risc d’incendi.  

A raó de d’aquests fets exposats, i valorant l’esforç-benefici que suposa aquest dispositiu per a 
la Federació, hem arribat a la conclusió que per part de la Federació ADF Les Gavarres no convé 
renovar el conveni del dispositiu de vigilància amb la Diputació, considerant millor opció que  
sigui directament l’administració qui n’assumeixi la organització i gestió. 

 

 

 



 

Aquests són els punts que en concret han portat a aquesta decisió: 

Disminució dels grups de vigilància disponibles al territori en dies d’alt risc 
Els vehicles ADF destinats al dispositiu deixen d’estar disponibles per als voluntaris. Això provoca 
que en dies d’alt risc el nombre d’efectius actius a territori es veu reduït. 

Sobre costs i augment de risc pels vehicles ADF sense compensació  
Els vehicles ADF destinats al dispositiu realitzen un número elevat de quilòmetres, que junt amb 
la seva antiguitat provoquen desgast i avaries que no queden compensades a les ADF 
col·laboradores. Tampoc, hi havent-lo demanat, s’ha previst un mecanisme per cobrir els 
possibles danys per accident o pèrdua total del vehicle col·laborador. 

Afectació en la tasca habitual de les ADF col·laboradores 
L’esforç en implicar-se de les ADF col·laboradores afecta el seu dia a dia, forçant-les a variar el 
seu programa d’actuacions i afectant la seva programació i activitat habitual. En alguns casos 
aquesta situació s’ha considerat contraproduent per al seu propi territori i objectius previstos. 

Manca criteri específic i  i interès en les propostes de millora del dispositiu 
Al llarg dels 15 anys del dispositiu, s’han fet diverses propostes de millora que han estat 
desestimades sense resposta o amb una resposta poc convincent. Entre d’altres seria la raó per 
la qual es desestima la vigilància del perímetre de protecció prioritària “G5 Muntanyes de 
Begur”, quan és una de les zones amb més risc per i on un vehicle lleuger d’intervenció ràpida 
pot ser clau en cas de connat.     

Desinterès institucional en el dispositiu de vigilància 
En els darrers anys, tot i haver-se ofert la possibilitat, no hi ha hagut resposta en els diferents 
oferiments a organitzar una presentació formal del dispositiu, ja sigui a nivell particular o 
col·lectiu a nivell de tot Girona. Aquesta situació s’interpreta com un desinterès cap al dispositiu. 
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