REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA ADF
DIA: 16 D’AGOST DE 2012

ACTA
A Sant Llorenç de la Muga, el dia setze d’agost 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. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER L’ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER L’ADF.
El President dóna a conèixer a la junta que el passat dia 8 d’agost es va publicar al
DOGC les bases reguladores dels ajuts per l’adquisició de material per a les agrupacions
de Defensa Forestal, i es van convocar les corresponents al 2012.
Després de deliberar sobre el material que seria necessari adquirir i si seria susceptible
d’aquesta subvenció es va acordar per unanimitat el següent:
1) Preguntar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural si és
possible destinar la subvenció a l’adquisició d’una motoserra i una
desbroçadora per començar treballs de neteja de laterals dels vials per
prevenció i millorar l’accés de vehicles d’extinció.
2) En cas que no sigui possible aquest canvi de material que proposem, s’acorda
comprar segons pressupost del material, motxilles d’extinció de color groc,
matafocs, mànegues de 25 DN per una primera actuació en cas d’emergència i
de material de transmissió un equip mòbil de banda 80 MHz segons s’indica a
la convocatòria.
3) Contactar amb l’associació d’ADF de l’Alt Empordà perquè ens assessorin si
aquest material que tenim previst sol·licitar a la subvenció convocada és
l’adequat per iniciar els treballs de l’ADF. Així mateix també s’acorda informarnos dels serveis i prestacions que comporta ser-ne membre i si l’adhesió a
l’associació d’ADF de l’Alt Empordà és gratuïta, que ens hi adherim.
Precs i preguntes.
El Ricard Arxé Soler posa de manifest que hem de començar a treballar en el tema de
formar una llista de voluntaris i que ell ja es fa responsable de preguntar com es poden
obtenir els carnets de voluntaris de l’ADF, per identificació en cas de necessitat davant
les autoritats, i quins requisits o documentació cal per a fer-se voluntari.
I no havent-hi més punts a l’ordre del dia d’aquesta reunió de la junta directiva, el
President aixeca la sessió a tres quarts de nou del vespre, de la que s’estén la present
acta, de la qual, el secretari en dono fe.
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