SECRETARIAT DE FEDERACIONS
I ADF DE CATALUNYA
Castelladral, 5-7 (Palau Firal) I 08243 Manresa
Tel.938 77 63 22
www.sfadf.org

Acta de la Reunió de l’Assemblea General Ordinària
DATA: 10/06/2017
LLOC: Palau Firal de Manresa
HORA: 11:30 h.
ORDRE DEL DIA:
1- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior
2- Memòria d’activitats 2016
3- Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals 2016
4- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost del 2017
5- Precs i preguntes
ASSISTENTS:
Excusen la seva no assistència: Jordi Castilló ADF Talarn, Marc Sala ADF Alt
Solsonès, Antoni Mur representant del cos d’Agents Rurals, Xavier Ortiz (Baix
Penedès)
REPRESENTANT
Ramon Torrents
Xavier Xortó
Xavier Ortiz
Antoni César
Xevi Quintana
Joan Josep Riera
Alex Navarro
Adrià Illa
Josep Riera
Jordi Puchol
Ricard Baqués
Ricard Baqués
Josep Rius
Josep Grau
Melcior Soler
Joan Marcos
Enric Sapés
Ramon Xia

COMARCA
Alt Penedès
Garraf
Baix Penedès
Anoia
Garrotxa
Osona
Maresme
Alt Empordà
La Selva
Vallès Oriental
Serra Llaveria
La Morera Montsant
Bages-Moianès
Baix Llobregat
Gironès, B. Empordà i Pla Estany
Berguedà
Vallès Occidental
Cerdanya

TOTAL CENS (presents i representats)

VOTS
20
5
8
30
5
50
36
35
18
30
6
1
39
27
39
30
16
18

413 vots

1

SECRETARIAT DE FEDERACIONS
I ADF DE CATALUNYA
Castelladral, 5-7 (Palau Firal) I 08243 Manresa
Tel.938 77 63 22
www.sfadf.org

1 Es confecciona el cents de vots dels assistents presents i representats i
després de donar la benvinguda el President, Sr Xavier Jovés, i fer una menció a
la tasca que s’ha fet de posar ordre aquest primer any de mandat de la nova
Junta Directiva, el Secretari, Sr Xavier Xortó, llegeix l’acta de l’Assemblea anterior
que es va celebrar a Torreferrussa el dia 9 de gener de 2016. Un cop llegida es
sotmet a l’aprovació i és aprovada per unanimitat de tots els assistents amb 413
vots a favor.
2 Es reparteix una fotocòpia de la memòria d’actuacions a tots els assistents i el
president explica les actuacions fetes durant aquest primer any de mandat seguint
el fil d’una presentació amb power point.

3 El Tresorer, Sr. Miquel Carreras, explica el balanç comptable del 2016 amb la
projecció dels números d’ingressos i despeses amb un power point. Els comptes
anuals del 2016 se sotmeten a l’aprovació de l’Assemblea amb el resultat de 413
vots a favor, cap abstenció i cap en contra.

4 El Tresorer, Sr. Miquel Carreras, explica el pressupost per al 2017 també a
través d’un power point i es sotmet a l’aprovació de l’Assemblea que ho aprova
per unanimitat, sense cap abstenció i sense cap vot en contra.
5 En l’apartat obert de precs i preguntes:
El president, Sr Xavier Jovés, explica els següents temes:
1- Els acords amb que s’ha arribat amb Caixabank i amb Mussap per tal
d’oferir avantatges a les ADF.
2- El treball realitzat fent aportacions per modificar l’ordre d’ajuts de la
convocatòria d’aquest any 2017.
3- Explica el funcionament del control central de comunicacions d’ADF de
Torreferrussa per aquest proper estiu
4- L’esforç i el treball dedicat a confeccionar uns nous estatus del Secretariat
per adaptar-lo a la nova llei d’associacions i a la nova realitat actual.
5- Que s’està buscant un nou representant a la Junta de la comarca de
l’Urgell.
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6- Explica els criteris de repartiment de material bàsic per les ADF a aquelles
més necessitades i la gran demanda que hi ha hagut.
7- També explica la reunió que recentment es va fer a reus amb tots els caps
de regions de Bombers de Catalunya i els màxims comandaments del cos,
per plantejar la temporada d’estiu.
8- I finalment explica la voluntat d’ajudar a totes les Federacions d’ADF amb
una subvenció d’uns 1.000 euros aproximadament per cadascuna per al
seu funcionament ordinari.
El Sr Pere Royo (ADF Puigmadrona) explica la dificultat de la tramitació de papers
amb el procés de la signatura digital i la manca de finançament de les
Federacions. El president contesta explicant els dos models de signatura digital
que hi ha: la del president de l’ADF personal i la pròpia de l’ADF com a entitat
jurídica) i que aquest any es destinaran uns 9.000 euros aproximadament, del
Secretariat a subvencionar totes les Federacions d’ADF.

Alex Navarro del Maresme, pregunta:
1- Sobre el tema del retràs dels carnets d’ADF que no arriben i si estan en
tràmit si cobreix l’assegurança. Es respon que Si que cobreix
l’assegurança i que el retràs dels carnets es degut a una averia amb la
màquina de fer carnets
2- Si els vehicles particulars estan coberts per l’assegurança. Es respon que
si.
3- Si és correcte portar els rotatius dels vehicles ADF de color blau tal com va
indicar el Conseller d’Interior en la seva compareixença al Parlament el dia
anterior davant els mitjans de comunicació en la presentació de la
campanya forestal. Es respon que nosaltres considerem al igual que el
Conseller d’Interior els vehicles d’ADF com a vehicles d’emergències per
tant poden portar els rotatius blaus.
El Sr. Melcior soler manifesta el seu agraïment a tota la feina feta per aquesta
nova Junta Directiva. I destaca el gran canvi que s’ha produït al Secretariat en
aquest últim any de gestió.

El Sr Adrià Illa proposa crear una comissió que treballi per unificar tota la
uniformitat de les ADF i pregunta per la màquina robot de desbroçar que s’han fet
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demostracions pràctiques si realment el Secretariat la vol comprar. Es respon que
ja s’ha començat a treballar en la reforma de la directriu d’uniformitat i distintius de
les ADF i qualsevol aportació serà benvinguda, i referent a la màquina robot no
està clara la compra ja que s’ha de resoldre el finançament.
El Sr Josep Riera proposa que s’ha de procurar ajudar a les ADF petites i les de
nova creació ja que el sistema d’ajuts premia les ADF més grans en detriment de
les més petites. I per als ajuts de l’any que ve proposa que siguin
subvencionables les desbrossadores manuals i les motosserres, ja que són una
eina bàsica de prevenció.

El Sr Marc Fàbrega suggereix que hi hagi un espai a la web del Secretariat de
compra i venta de material usat entre el col·lectiu de les ADF.

A les 14:12 h es dona per finalitzada la sessió.

El secretari

el President
Vist-i-plau
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