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ACTA DE LA REUNIÓ NÚM. 9 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS DEL LLUÇANÈS
Lloc: Santa Creu del Jutglar
Data: 21 de gener del 2011
Hora: 11:30 h
Assistents:
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 Puigoriol- 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. Agustí Busquets Martí, Oficina de Prevenció d’Incendis, Diputació de Barcelona
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
2. Estat del programa anual 2010
3. Aprovació del pla anual 2011
4. Treballs per al programa anual 2011
5. Oferta d'empreses pel 2011
6. Reunió amb SUD: proposta de dates i assistents
7. Ajut de Catalunya Caixa en matèria de camins
8. Preparació de la propera assemblea
9. Altres qüestions sobrevingudes
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Desenvolupament de la comissió:
Primer:
S'aprova i se signa l'acta anterior.
Segon:
Document adjunt 1)
El Sr. Joan Carles Àngel explica que s'han fet fins ara 5 certificacions amb un total de 35.000€ del
total de 51.000€ del 2010. Fet el balanç hi ha un saldo negatiu de 9000€ que es podrà eixugar amb
la venda de fusta que es farà a finals de gener.
El Sr. Josep Maria Giravent pregunta en aquest punt on es vendrà la fusta
El Sr Joan Carles Àngel explica que en principi, la fusta de serra es vendrà a fustes Solà mentre que
la part de trituració en vendrà a en Pere Garet per a destinar-ho per biomassa. També comenta que
fustes Solà paguen a 60.
El Sr Josep Maria Giravent proposa de demanar que es pagui a 30 dies ja que la serradora Boix
paguen a 30 dies.
El Sr Joan Carles Àngel comenta que no hi haurà problemes de tresoreria pel fet que paguin a 60
dies i que Fustes solà admet molt tipus diversos de fusta de manera que es resultat és avantatjós.
També comenta que Serra Dot acabarà les tasques a Vinyes Grosses a finals del mes de gener i que
Bosc Net acabarà la feina al Teixell a mitjans o finals de febrer.
La Sra. Montse Boix es mostra satisfeta en general de les actuacions tot i que hi ha algunes zones
que creu que han estat massa aclarides.
El Sr. Josep Maria Giravent comenta que ràpidament el bosc s'esponja i ja no es veu massa aclarit.
El Sr. Joan Carles Àngel comenta que el Sr Joan Canal de la finca de Vinyes grosses també s'ha
mostrat satisfet de la feina feta.
Tercer
-Document adjunt 2) i 3)
El Sr. Joan Carles Àngel mostra en els documents les finques que ja han signat contracte amb
l'associació (document 2) i comenta que en dues d'aquestes finques ja s'hi ha actuat durant el 2010 i
també comenta que l'ajuntament de Sant Bartomeu del Grau estan a punt de signar el contracte.
Pel què fa al programa anual del 2011 (document 3) comenta que es preveu treballar en el 2011 en
80Ha de bosc i es preveuen fins a 40 Ha d'aprofitament per la tardor. Es buscaran aquestes zones a
partir del mapa del Pla Marc i també dels propietaris que puguin estar interessats. En aquests casos
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s'aplicarà un % per a la gestió per a l'APF. Per altra banda, en el pressupost es proposen 50.000€ per
a pinedes de pi roig, 8.000€ per a alzinars i 1400€ (iva inclòs) de gestoria. Això fa un total de
60.000€ d'aportació de Diputació de Barcelona. Aquest pressupost caldrà esgotar-lo abans del
31/3/2012
S'aprova el programa anual del 2011
Quart
Document adjunt 4)
El Sr. Joan Carles àngel informa que es preveu actuar en 3 finques amb un pressupost orientatiu.
Les despeses totals serien de 75.000€ amb 500Tn de fusta extreta i una recuperació de 10.000€, de
manera que hi ha uns 4.000€ de dèficit. La proposta és d'actuar durant el primer semestre a la Font i
a Mas Conjunta i actuar al 2on semestre a La Devesa. En el cas que el pressupost no arribi per a tot,
es farà una part de la Devesa durant el 2011 i es deixarà la resta pel 2012.
El Sr. Joan Carles Àngel comenta que els tràmits per a començar a treballar estant a punt en el cas
de La Font i La Conjunta i per la Devesa cal esperar la resolució però en principi en 1 o 2 mesos hi
haurà el permís.
Cinquè
El Sr. Joan Carles Àngel proposa les empreses a les quals se'ls proposarà els treballs:
Per la finca de La Font, es pot fer una adjudicació directa i en Pere Garet, propietari de la Font, s'ha
ofert ell mateix a fer la feina. S'han avaluat les feines i en Pere Garet hi està d'acord. Per tant,
s'adjudica directament la feina al mateix propietari.
Pel què fa a Mas Conjunta, el Sr Casacuberta, propietari de la finca, proposa l'empresa de Lluís
Montanyà tot i que no s'oposa a fer-ho amb altra gent. En aquest cas, però caldrà proposar-ho a dues
empreses més.
Finalment per la finca de la Devesa es proposa d'oferir-ho a Bosc Net tot i que també caldrà tres
pressupostos per avaluar les propostes.
El Sr. Pere Garet proposa que facin pressupost les tres empreses a Mas Conjunta i La Devesa.
El Sr. Joan Carles Àngel comenta que també caldria que les empreses assumeixin les seves tasques i
que els tècnics de l'associació no les hagin de fer per ells. També comenta que els plecs de
condicions es penjaran al web de l'associació.
Sisè
La Sra. Laura Megias informa que s'han posat en contacte l'empresa SUD ja que estan plantejant la
possibilitat d'invertir en un planta de cogeneraió en biomassa al Lluçanès i ens han demanat si els
podem organitzar una reunió amb propietaris forestal del Lluçanès. Des del Consorci s'ha cregut
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interessant que sigui l'APF Lluçanès en representació dels propietris forestal qui assisteixi a aquesta
reunió i demana quin és el parer dels membres i en cas afirmatiu es buscarà una data per reunir-noshi.
El Sr Pere Garet comenta que cal anar en compte que aquest sigui un nou producte pe`ro que no
generi riquesa.
El Sr Josep Maria Giravent comenta que si volen fer aquesta inversió caldrà que sigui beneficiós per
a totes les parts
La Sra Laura Megias comenta que cal fer pedagogia fins i tot en aquests sectors i fer-se valdre com
a propietaris d'un producte de valor estratègic.
Es proposen les dates del 21 al 25 de febrer i hi aniran com assistents els Srs Joan Carles àngel, Pere
Garet i joep Maria Giravent.
Setè
La Sra Laura Megias presenta els ajuts de CatalunyaCaixa per a la custòdia del territori i proposa
que l'APF Lluçanès faci una sol·licitud als ajuts per a ordenació dels camins del Lluçanès,
argumentant que aquestes convocatòries no s'hi pots presentar l'administració pública, la qual està
molt interessada en aquest projecte, i que una de les tasques de l'associació ja previstes en el
programa marc és precisament ordenació dels usos dels camins del Lluçanès.
El Sr Joan Carles Àngel comenta que es tractaria simplement d'obtenir un mapa amb els diferents
tipus de camins, amb els diversos propietaris, gestors, si n'hi ha i usos.
El Sr Josep Maria Giravent comenta que caldria no doblar la feina feta ja que hi ha un cert inventari
de camins per part del Consell Comarcal d'Osona.
El Sr Pere Garet mostra es seu acord a fer-ho si per part del Consorci es considera important
demanar-ho.
El Sr Joan Carles Àngel comenta que hi ha diversos camins definits i treballats pel Consell
Comarcal d'Osona, també el del pla de prevenció d'incendis i l'ADF està al cas. El benefici pels
propietaris forestal també hi serà ja que permetrà saber quins camins hi ha i com són.
S'aprova presentar l'ajut; durant la segona setmana de febrer es passarà la memòria a presentar per si
es vol esmenar alguna cosa.
Vuitè
Pel què fa l'assemblea de l'associació cal definir els punts de l'ordre del dia i la data:
DATA: 10 de març a les 11'30h en primera convocatòria i 12h en segona convocatòria.
ORDRE DEL DIA:
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1) Informe de gestió del 2010
2) Aprovació de l'acta anterior
3) Renovació de càrrecs
4) Qüestions sobrevingudes
5) Aprovació del programa anual 2011

