
 
PLE 19.07.2021-10 

 
 

“Vist que el passat dijous 1 d’abril de 2021 es va rebre un escrit del President del 
Consell d’Alcaldes i Alcaldesses de l’Alt Penedès, informant que havien pres l’acord de sol·licitar 
a la Generalitat de Catalunya que els vehicles dels parcs de bombers que hagin de ser 
substituïts no es venguin ni es destrueixin, si no que siguin cedits al Secretariat de Federacions i 
Agrupacions de Defensa Forestal  per reforçar aquestes entitats, i en el qual se sol·licitava que el 
Consell Comarcal s’adherís a aquesta iniciativa. 
 

Atès que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) són entitats sense afany 
de lucre, formades per propietaris forestals, ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, 
voluntaris i voluntàries i entitats municipals adherides. L’objectiu de les Agrupacions de Defensa 
Forestal és la prevenció i la lluita contra els incendis forestals que es concreta en: 

 Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d‘incendis 
forestals. 

 Col·laboració activa en l‘organització, el control i l‘execució de mesures dictades  per les 
autoritats  en la lluita contra els incendis forestals. 

 Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les 
accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un 
coneixement més gran. 

 Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l‘ADF. 
 Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d‘infraestructura, xarxa de 

camins i punts d‘aigua. 
 Suport a l‘extinció d‘incendis forestals. 

 
Atès que al Baix Llobregat tenim actualment 12 ADF coordinades per la 

Federació d’ADF del Baix Llobregat, i que al seu torn forma part del Secretariat de Federacions i 
Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya.  
 

Atès que així mateix, la Federació comarcal d’ADF del Baix Llobregat ha 
manifestat a representants del Consell Comarcal que veu interessant i positiva la proposta 
rebuda del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Penedès, doncs contribueix en positiu al paper 
de les ADF al territori.   
 

Vist que tanmateix, i amb l’objectiu de garantir la seguretat de les persones de 
les ADF que puguin utilitzar els vehicles cedits, cal tenir la garantia que els vehicles dels parcs de 
bombers que es volen substituir i que són susceptibles de ser cedits a les ADF compleixen totes 
les normes de seguretat vigents. 
 

Per tot això, els grups comarcals de Coalició Candidatura de Progrés, Coalició 
En Comú Guanyem (ECG) i Coalició Junts proposen al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que els camions i vehicles 

dels parcs de bombers que hagin de ser substituïts o que estiguin en desús, i que compleixin tota 



la normativa de seguretat vigent, no es venguin ni es destrueixin sinó que siguin cedits al 
Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya, per tal que puguin 
ser reaprofitats per les Agrupacions de Defensa Forestal. 

 
SEGON.- Instar a la Generalitat de Catalunya que segueixi apostant per 

l’adquisició de material nou, ja siguin vehicles o qualsevol altre material necessari per la correcte 
gestió de l’extinció dels incendis així com la seguretat dels efectius humans. 

 
TERCER.- Instar a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i a la 

Conselleria d’Interior que obrin taula de treball amb el Secretaria de Federacions d’ADF de 
Catalunya i així es puguin coordinar i conèixer les necessitats de cada territori.  

 
QUART.- Comunicar aquest acord la Direcció General de Prevenció, Extinció 

d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, al Secretariat 
de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya i a la Federació d’Associacions 
de Defensa Forestal del Baix Llobregat, perquè en tinguin coneixement i als efectes.” 
 


