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ACTA DE LA REUNIÓ NÚM. 8 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE 
PROPIETARIS FORESTALS DEL LLUÇANÈS

Lloc: Santa Creu del Jutglar

Data: 27 de juliol del 2010

Hora: 16:00 h

Assisteixen:

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

Sra. Montserrat Boix, Propietària forestal- secretària de l'Associació de Propietaris Forestals del 
Lluçanès

Sr. Pere Garet, Propietari Forestal-vocal de l'Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès

Sr. Joan Carles Àngel, Enginyer de l’Associació

Sra. Laura Megias, Consorci del Lluçanès

Excusen la seva assistència:

Sr. Joan Puigoriol- vocal de l'Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès

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

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior

2. Adjudicació de les actuacions del programa anual 2010

3. Redistribució de les funcions de la junta de l'APF

4. Altres qüestions sobrevingudes

Desenvolupament de la comissió:

Primer:

S'aprova i se signa l'acta anterior
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Segon:

El Sr. Joan Carles Àngel explica els pressupostos i els càlculs fets per la finca del Teixell. Proposa 
que Bosc Net agafi el contracte i que, si els cal, puguin subcontractar Rocadembosch per a d'altres 
feines.

S'adjudica a osc Net per unanimitat; en Joan Carles Àngel els trucarà i està previst que les feines 
comencin al setembre.

El Sr. Joan Carles Àngel comenta, pel què fa la finca de Vinyes Grosses, els pressupostos 
aconseguits i la reserva feta prèviament com a previsió. El pressupost de Vinyes Grosses s'adjudica 
a J. Rocadembosch i en Joan Carles Àngel el trucarà. Es proposa deixar com a segona millor oferta 
a Serra Dot per tal d'assegurar la feina en cas de renúncia del primer adjudicat.

Tercer:

Es proposa que la Sra. Montserrat Boix agafi les responsabilitats de tresoreria fins a la propera 
assemblea durant la qual es buscarà un nou tresorer a causa de la renúncia de Manel Alonso.

Quart:

El Sr. Joan Carles Àngel comenta que s'espera que la reducció pressupostària a tota la Diputació de 
Barcelona sigui del 40% per al 2011. Això, però, no ha d'afectar a l'APF tot i que cal mirar el Pla 
Marc ja que caldrà fer alguns retocs o reestructuració de la inversió prevista. Per aquest motiu, s'ha 
fet una anàlisi econòmica i un pla a llarg termini.

El Sr. Josep Maria Giravent comenta que també cal tenir en compte que actualment s'hi compten 12 
propietaris en l'associació.

El Sr. Joan Carles Àngel comenta que amb el balanç anual rectificat, es proposa que la inversió 
necessària al Lluçanès sigui de 105620€ anuals per als treballs forestals.

El Sr. Joan Carles Àngel comenta que es farà un avançament del 20% del pressupost al compte de 
l'APF per poder assumir l'IVA que no es retornarà amb la justificació de les factura a Diputació.

La reunió finalitza a les 17:30h.

Josep Maria Giravent Laura Megias Joan Carles Àngel

President de l’Associació Tècnica del Consorci Lluçanès Enginyer de l’Associació
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