CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE L’ESTANY (ADF
ESTANY) I EL CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE L’ESTANY PER AL SUPORT EN LES PROVES DEL
CIRCUIT DE CURSES POPULARS DEL PLA DE L’ESTANY.

Banyoles, dilluns 10 de novembre de 2021

Reunits:
D’una banda, el Sr. Jordi Tarridas Grau, com a President del Consell Esportiu del Pla de l’Estany,
actuant en el seu nom i representació.
I de l’altra, el Sr. Marc Fàbrega i Suarez, com a President de l’ADF Estany, actuant en el seu
nom i representació.

Antecedents:
1- L’Agrupació de Defensa Forestal de l’Estany, en endavant ADF Estany, és una
Agrupació compromesa, conformada per voluntaris, propietaris forestals i
Ajuntaments de la Comarca, que gestiona de forma coordinada la prevenció, actuació i
divulgació dels riscos Forestals, en el medi natural i altres a la Comarca, com la
participació activa en les situacions d’emergència que es produeixen en el seu àmbit
d’actuació.
2- Els objectius i finalitats de l’ADF Estany son, tal i com dicten els seus estatus,
elaboració i execució col·lectiva de programa de vigilància i prevenció d’incendis, d’un
programa d’actuacions urgents en cas d’incendis, així com un de reforestació dels
terrenys afectats, en el seu cas; col·laboració activa en l’organització, control i execució
de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General del Medi Rural o per
qualsevol altre organisme o autoritat competent per a la prevenció i lluita contra els
incendis: la realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys
forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis.
3- El Consell Esportiu del Pla de l’Estany és una entitat privada d’interès públic i social,
sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat d’obrar, pel
compliment de les seves funcions i amb les limitacions que assenyalen les lleis i
normes vigents aplicables. Està formada per centres educatius i associacions escolars,
clubs, associacions o federacions esportives, entitats municipals de gestió esportiva,
ajuntaments i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
4- El Consell Esportiu del Pla de l’Estany es dedica al foment, la promoció, la gestió de
serveis, inherents, obligatoris o complementaris a l’activitat esportiva, i l’organització
de l’activitat esportiva en edat escolar, conseqüentment, de les activitats físiques i
esportives adients, així com col·laborar amb l’Escola Catalana de l’Esport i altres
organismes competents en l’organització de cursos de formació i perfeccionament per
a tècnics esportius.

5- El Consell Esportiu del Pla de l’Estany, com a coordinador del Circuit de Curses
Populars del Pla de l’Estany i en representació dels organitzadors de les diferents
proves del circuit, mostra l’interès a l’ADF Estany per tal de que puguin destinar els
recursos suficients i necessaris disponibles per donar suport als organitzadors de les
proves del Circuit de Curses Populars del Pla de l’Estany .
6- L’ADF Estany com a entitat de prevenció i lluita contra els incendis, té una coneixença
del territori, vehicles i voluntaris, com una xarxa de comunicacions digitals que posa al
servei dels organitzadors per una col·laboració mútua del present conveni.

Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per subscriure aquest
acord de col·laboració, de conformitat en el següents

Pactes
Primer. Aquest acord té per objecte establir els termes de contribució entre el Consell Esportiu
del Pla de l’Estany i l’Agrupació de Defensa Forestal de l’Estany per la col·laboració amb els
organitzadors de les curses del Circuit de Curses Populars del Pla de l’Estany.
Segon. El Consell Esportiu del Pla de l’Estany servirà de suport en termes de gestió entre l’ADF
Estany i els organitzadors de les proves del Circuit de Curses Populars del Pla de l’Estany;
també donarà suport a l’ADF Estany, si escau, en la promoció d’aquesta entitat per a la bona
entesa entre les parts.
Tercer. L’ADF Estany col·laborarà i es coordinarà amb els organitzadors de les curses del Circuit
i destinarà els recursos necessaris per a la bona fi d’aquestes curses.
Quart. Els organitzadors de les proves es coordinaran amb ADF Estany i facilitaran la
informació necessària abans i durant la celebració d’aquestes.
Cinquè. La vigència del present conveni s’estableix des de la signatura i es prorrogarà per anys
successius si cap de les parts no ho anuncia amb dos mesos d’antelació.

En prova de conformitat amb el contingut d’aquest acord i amb el compromís de complir-ho, el
signen en dos exemplars, en el lloc i data al començament indicat del present document.

Sr. Jordi Tarridas Grau
President del Consell Esportiu del Pla de
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