REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA ADF
DIA: 2 DE NOVEMBRE DE 2012

ACTA
A Sant Llorenç de la Muga, el dia dos de novembre 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. CONVOCATÒRIA ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS.
El President informa que en la primera reunió de la junta directiva de l’ADF, es va
acordar, que l’Assamblea General Ordinària de l’entitat es convocaria pel mes de
desembre, abans de les festes de Nadal, per això proposta concretar la data de
l’Assamblea General per poder convocar amb suficient antelació a tots els socis.
La junta delibera entre dues dates, i finalment s’acorda per unanimitat convocar
l’Assamblea General Ordinària de l’ADF pel pròxim dissabte 15 de desembre a les 18:00
h. a la sala polivalent de l’ajuntament de Sant Llorenç de la Muga. Així mateix s’acorda
que es convocarà a tots els socis per correu postal.
Segon. ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ ADF DE L’ALT EMPORDÀ.
El President informa que s’ha contactat amb el President de l’Associació ADF de l’Alt
Empordà per sol·licitar-li informació i assessorament en referència a les subvencions que
hem sol·licitat fins al moment, i que entre altres s’ha consultat el procediment d’adhesió a
l’Associació ADF de l’Alt Empordà. L’adhesió és gratuïta, no hi ha quotes, i cal adherirs’hi per acord de l’Assemblea General fet que s’ha exposat a la junta i s’ha deliberat
entre els membres, acordant sol·licitar una còpia dels Estatuts de l’Associació ADF de
l’Alt Empordà per exposar-ho a l’Assamblea General de socis prevista pel pròxim 15 de
desembre.
Tercer. SUBVENCIÓ MATERIAL PER L’ADF.
El President informa a la junta de l’estat de tramitació de subvenció que es va sol·licitar
per comprar material per l’ADF. Informa que s’ha concedit l’import de 1.200,00 € per a
l’adquisició de material de transmissió, i que en total s’han comprat 3 walki-talkis amb el
seu material complementari a l’empresa GIROLEC 2005, SL de Vilobí d’Onyar, i que ja
s’ha tramitat la justificació corresponent, i que actualment s’està a l’espera de rebre
aquest import.
Per tal de poder pagar aquesta factura que ha pujat a 1.197,90 € l’Ajuntament de Sant
Llorenç de la Muga ha avançat aquests diners a l’ADF. En el moment en què l’ADF rebi
l’import de la subvenció, es retornarà aquest préstec a l’Ajuntament.
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Quart. SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DEL CAMÍ DE LA CADEMONT.
El President informa a la junta de l’estat de tramitació de subvenció que es va sol·licitar
per arranjar el camí de la Cademont perquè fos accessible per a vehicles d’emergència.
A principis del mes d’octubre, una tècnica del Departament de Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya va fer la visita d’inspecció de l’estat del camí i la comprovació
sobre el terreny de les necessitats que es plantejaven en el projecte presentat.
Sense tenir-ne més informació, el President informa que l’acta de la inspecció és
favorable i que es correspon el projecte amb la realitat. I en aquests moments s’està a
l’espera de rebre la resolució.
Cinquè. DONACIÓ VOLUNTÀRIA DEL GRUP DE TEATRE LA FRATERNITAT DE
SANT LLORENÇ DE LA MUGA.
El President informa que el grup de teatre local La Fraternitat, va fer el passat divendres
28 de setembre una representació de l’obra “Cava, caviar i ostres!!!” al Teatre el Jardí de
Figueres, amb gran èxit de públic. Els membres del grup de teatre van acordar que el
50% de la recaptació d’aquesta representació a Figueres es donaria a l’ADF Sant Llorenç
de la Muga.
El President informe que aquesta donació serà de 2.100,00 €, i que es farà efectiva
properament, motiu pel qual exposa a la junta si ho considera oportú que s’inverteixi en
material per a la neteja i estassada de camins.
Entre les diferents opcions que es plantegen per destinar-hi aquesta donació, la junta
acorda per unanimitat comprar una desbroçadora i una motoserra, que aproximadament
tindrà un cost de 1.500,00 €.
Precs i preguntes.
El Ricard Arxé Soler proposa que es contacti amb el President de l’Associació ADF de
l’Alt Empordà perquè ens informi com hem de sol·licitar els carnets dels voluntaris de
l’ADF. La junta aprova la proposta.
I no havent-hi més punts a l’ordre del dia d’aquesta reunió de la junta directiva, el
President aixeca la sessió a 2/4 de 10 del vespre, de la que s’estén la present acta, de la
qual, el secretari en dono fe.
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