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ACTA DE LA REUNIÓ NÚM. 16 DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS 
DEL LLUÇANÈS

Lloc: Santa Creu del Jutglar

Data: 25 d'octubre  del 2013

Hora: 9:15 h

Assistents:

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

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

Sr. Joan Puigoriol- Secretari de l’APF del Lluçanès

Sra. Eva Boixadé, Alcaldessa de Lluçà i representant del Consorci del Lluçanès

Sra. Laura Megias, representant tècnica del Consorci del Lluçanès

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

Excusen la seva assistència

Sr.  Jordi  Riera.  Cap de la  Secció  de Restauració i  Millora  Forestal  de  l'Oficina  de Prevenció 
d’incendis de la Diputació de Barcelona

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.
2. Informacions diverses:

1. Devolució íntegra de l'IVA del 2012
2. Projecte de gestió ramadera
3. Jornades tècniques i informatives
4. Difusió i notícies al web

3. Estat d'execució del Programa anual 2013
4. Qüestions sobrevingudes i torn obert de paraules

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

Primer
S'aprova

Segon

1. Devolució íntegra de l'IVA del 2012
El Sr. Josep Maria Giravent informa que, al juliol, Hisenda ha  ingressat a l’Associació la devolució 
íntegra de l’IVA 2012. La gestoria Àgil ha presentat a l’Associació una factura de 200€ pel tràmit de 
reclamació al requeriment d’Hisenda. S’acorda pagar a la gestoria aquests honoraris.

2. Projecte de gestió ramadera
La Sra. Laura Megias exposa el projecte sobre gestió dels boscos per a la pastura que ha estat 
concedit per la Diputació de Barcelona. Degut a la dotació econòmica concedida, es pretén fer un 
projecte pilot a les finques de Cal Magre i Prat de Tuneu que, amb 50Ha acolliran un ramat de 
vaques per a què pasturin el bosc. Aquesta acció permetrà mantenir el sotabosc més controlat en 
aquestes zones i reduir el risc d'incendi en punts més vulnerables. L’acord entre propietari i ramader 
preveu que el propietari adeqüi unes zones com a punt d'aigua pels animals i el ramader s'ocupi de 
tancar les zones de pastura amb filat.  La càrrega ramadera d'aquest  espai, així com la proposta 
concreta  de  pastura  en  aquestes  dues  finques,  s'ha  encarregat  al  Ferran  Pauné.  El  pressupost 
disponible per al projecte i execució és de 720 €.

La Sra. Eva Boixadé proposa de oferir-ho a Camprubí, de Campdevànol, i també als ramaders de la 
Garona. I diu que ja els ho comentarà.

El Sr Giravent comenta que per fer més atractiva la proposta, convindria que el propietari també 
oferís alguns camps amb herba.

La Sra. Eva Boixadé també proposa, en aquesta línia, que els filats vagin a càrrecs del propietaris 
forestals  ja  que  és  una  infrastructura  que queda  en  la  pròpia  finca.  El  Sr.  Àngel  comenta  que 
demanarà al Ferran Pauné si ens pot fer arribar un pressupost per als filats.

La Sra. Boixadé demana que es tingui cura que hi hagi abeuradors em comptes de fer una bassa 
prop de la riera. S'inicia una discussió sobre la necessitat o no de fer basses o col·locar abeuradors. I 
es conclou que, si el pressupost ho permet, es demanarà al Sr. Ferran Pauné una proposta per a 
poder condicionar l'espai en les millors condicions.

3. Jornades tècniques i informatives
El Sr. Àngel explica que el passat 4 d'octubre es va fer la jornada informativa sobre l'APF a Lluçà. 
En aquesta jornada hi va haver la participació de 8 persones i arrel de la jornada, hi ha un soci nou. 
Al llarg de la jornada els propietaris van demanar dubtes sobre l'associació. El principal element de 
discussió era el manteniment posterior als treballs finançats per l’Associació i el Sr Àngel responia 
que és responsabilitat dels propietaris.
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Per altra banda, el Sr. Àngel també comenta que aquesta mateixa tarda, 15 d'octubre, es farà una 
altra sessió a Alpens on es preveu que assisteixin unes 7 o 8 persones.

4. Difusió i notícies al web
El Sr Joan Carles Àngel i la Sra. Laura Megias, comuniquen que estan iniciant la dinamització de la 
pàgina  web  de  l'APF.  Així  doncs,  es  preveu  que  es  vagin  penjant  notícies  d'interès,  plecs  de 
condicions dels treballs de l'APF i també les actes de la Comissió de Treball. Les actes penjades al 
web es donaran a conèixer a tots els associats i ajuntaments per tal que les puguin consultar en tot 
moment. 

Tercer

El Sr. Joan Carles Àngel comenta l'estat d'execució del Programa anual i entrega la documentació 
annexa. En referència a l'estat d'execució comenta que El Vilaró i La Devesa ja han estat executats 
els treballs, i que a Vinyes Grosses s’estan a punt de finalitzar. Per altra banda, a Cal Magre també 
s'ha acabat la feina i pel que fa La Font, encara no han començat els treballs. En aquest sentit, s'ha 
acordat amb el propietari  deixar els  treballs de millors forestal  a La Font pel 2014 i  esgotar el 
pressupost que queda incorporant una finca de la llista d'espera. Així doncs, el Sr Àngel proposa 
passar la finca de la Font pel 2014. S'aprova el canvi de finca.

Es continua amb el repàs de l'estat d'execució del Programa anual i el Sr Àngel comenta que a 
Beuloví havia quedat una part dels treballs encarregats a Treballs forestals del Lluçanès que no van 
fer.  En  aquest  cas  es  van  demanar  tres  pressupostos  i  l'empresa  que  ha  fet  el  més  ajustat  ha 
començat; es tracta d'una empresa d'Espinelves anomenada XRD Bosc. En aquests moments estan 
en procés d'iniciar els treballs i està previst que ho acabin el 15 de desembre. La valoració inicial de 
l'empresa és bona. S'aprova adjudicar els treballs a aquesta empresa.

El Sr Àngel prossegueix explicant l'estat de la despesa de l'APF pel 2012 a partir del document 
annex. A grans trets comenta que faltan certificar uns 16.000€  de Vinyes Grosses, i uns 15.000€ de 
Beuloví. Per altra banda, com que a la finca de la Font no es faran els treballs forestals, caldrà 
invertir-los en una nova finca. Es tracta d'11.000€. 

El  Sr.  Àngel  comenta  que  es  podria  demanar  pròrroga  a  Diputació  de  Barcelona,  però  no  ho 
recomana, de manera que s'ha de triar entre 3 opcions: ampliar Beuloví, seguir amb la baga del 
Vilaró o començar El Soler.

El Sr Àngel, doncs, proposa invertir aquests diner en al finca del Soler per tres motius: la pedregada 
de l'estiu va malmetre una part important de la zona forestal, mai s'ha treballat al municipi d'Alpens, 
i tampoc s'ha executat cap treball forestal en aquesta finca. S’acorda començar els treballs al Soler.

També comenta que l'empresa que ho faci ha de ser capaç de fer aquests treballs amb celeritat. El Sr 
Àngel comenta que va mantenir una reunió amb el Sr Jordi Solà (enginyer forestal) i la Fundació 
AFMA per  a  executar  aquests  treballs  forestals.  La  Fundació  AFMA treballa  amb  col·lectius 
d'inserció laboral i en aquest sentit, han comentat que contractarien treballadors del territori per a 
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fer la colla que executin aquests treballs. El Sr Àngel explica que van anar a veure la finca del Soler 
i estan d'acord amb les condicions creu que es podria contractar a la Fundació AFMA. 
S'aprova adjudicar els treballs del Soler amb aquesta Fundació.

El Sr. Joan Carles Àngel informa també dels principals cobraments i estat de comptes fins ara. Es fa 
una revisió de les factures i algunes modificacions pendents, en el document adjunt.

Quart

El Sr Joan Carles Àngel comenta que han sortit uns ajuts del CPF complementaris a l'altre ordre 
d'ajuts anterior dirigida a les finques que havien quedat al límit de la puntuació mínima demanada. 
També comenta que en les reunions de BoscCat sovint no hi ha ningú de l'APF Lluçanès i que creu 
important anar-hi i combinar-ho entre la junta de l'Associació.

El Sr Giravent proposa que s’enviï la convocatòria a les tres persones representants de l’Associació 
a la Comissió de Treball: Josep Maria Giravent, Joan Pugioriol, i Montse Boix. S'acorda.

La  Sra.  Montse Boix proposa que el  qui  li  vagi  bé respongui a  tots  i  així  els  altres ja queden 
alliberats.
S'acorda.

Sense més punts a tractar, la comissió de treball s’acaba a les 10:45 del matí.

Sr. Josep Maria Giravent Sra. Eva Boixadé Sr. Joan C. Àngel Hernández

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