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ACTA DE LA REUNIÓ NÚM.  12 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ 
DE PROPIETARIS FORESTALS DEL LLUÇANÈS

Lloc: Santa Creu del Jutglar

Data: 14 de juny de 2012

Hora: 10:00 h

Assistents:

Sr. Joan Puigoriol- Secretari de l’APFdel Lluçanès

Sra. Montserrat Boix, Tresorera de l’APF del Lluçanès

Sr. Joan Carles Àngel, Enginyer de l’APF del Lluçanès

Excusen la seva assistència:

Sr. Josep Maria Giravent, President de l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès

Sra. Laura Megias, Consorci del Lluçanès

Sra. Eva Boixadé, Alcaldessa de Lluçà

Sr. Agustí Busquets Martí, Oficina de Prevenció d’Incendis, Diputació de Barcelona

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior

2. Estat d’execució del Programa anual 2012

3. Adjudicació de les properes actuacions previstes.

4. Altres qüestions sobrevingudes

http://www.consorci.llucanes.cat/forestal
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Desenvolupament de la comissió

Primer

S’aprova l’acta de la comissió de treball anterior.

Segon

El  Sr.  Joan  C.  Àngel  exposa  l’estat  d’execució  del  programa  anual  2012.  S’han  certificat 
favorablement els treballs previstos a les finques Mas Conjunta, La Font, La Devesa, La Casa Nova 
dels Munts i la Soleia. Pel que fa a les finques Prat del Toneu i Cal Magre, s’ha acabat la fase 
d’estassada  i  tallada  d’arbres  no  comercials  i  a  la  tardor  es  faran  les  aclarides.  Finalment,  al 
setembre, l’empresa Bosc Net SCP treballarà la unitat 72 de la Devesa de Sant Bartomeu.

Ja s’ha executat el 69% del pressupost de Diputació i el 30% del pressupost de l’associació.

Pel que fa als retorns, el tècnic de l’associació informa que l’Associació porta venudes 431 tones de 
fusta i llenya en el primer quadrimestre de l’any 2012, per la qual cosa, l’Associació ingressarà 
15.343,54 €.  També hi  ha hagut  un petit  retorn de 1.355,31 € gràcies  a  una subvenció rebuda 
directament pel propietari de la finca la Casa Nova dels Munts. En conjunt, l’Associació disposa de 
16.698,85 € per començar noves actuacions o bé per invertir-los en el programa anual 2013.

Tercer 

S’acorda prioritzar la finca del Vilaró de Sant Bartomeu com a propera finca on actuar, ja que 
encara no s’hi ha fet cap treball i l’estat del bosc fa que sigui necessari actuar-hi en el curt termini.

El Sr. Joan C. Àngel informa que el Consorci del Lluçanès ha fet un curs per a treballadors forestals 
dins el Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Hi ha 4 alumnes que s’han adreçat a 
l’Associació  perquè  tenen  la  intenció  de  constituir-se  com a  empresa  de  treballs  forestals.  Els 
assistents  consideren  que  se’ls  hauria  de  donar  l’oportunitat.  S’acorda  que  en  cas  que  es 
constitueixin com a empresa, l’associació adjudicarà l’estassada i aclarida de millora de 5 ha de la 
finca del Vilaró a l’empresa que constitueixin aquests ex-alumnes. Els treballs començarien a partir 
del més de setembre. En cas que finalment no es constitueixi aquesta empresa, l’aclarida i estassada 
del Vilaró s’adjudicarà a l’empresa que pugui fer  la feina en les millors condicions tècniques i 
econòmiques.

Sense més acords, la comissió de treball s’acaba a dos quarts de dotze del migdia.

Sra. Montserrat Boix Sra. Laura Megias Sr. Joan C. Àngel Hernández

APF del Lluçanès Consorci del Lluçanès Secretari de la Comissió de treball

http://www.consorci.llucanes.cat/forestal

