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ACTA DE LA REUNIÓ NÚM. 13 DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS 
DEL LLUÇANÈS

Lloc: Santa Creu del Jutglar

Data: 26 d’octubre de 2012

Hora: 9:30 h

Assistents:

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

Sra. Laura Megias, Consorci del Lluçanès

Sra. Eva Boixadé, Alcaldessa de Lluçà

Sr. Joan Puigoriol- Secretari de l’APFdel Lluçanès

Excusen la seva assistència:

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

Sr. Josep Maria Giravent, President 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. Informacions diverses

3. Estat d’execució del Programa anual 2012

4. Redacció del Programa anual 2013

5. 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  Puigoriol  inicia  la  reunió  explicant  la  reunió  que  es  va  fer  amb  la  Federació 
d'associacions  de  propietaris  Forestals  BOSCAT.  Explica  també  que  el  Diputat  Minoves  va 
comentar  que  hi  havia  la  possibilitat  d'augmentar  la  partida  anual  general  per  a  totes  les 
associacions pel 2013 i que serà aproximadament de 775.000€, tot i que encara cal aprovar-ho. La 
inversió mitjana a les associacions és de 5,07€/Ha i any i al Lluçanès és de 1,65€/Ha i any. Això 
segurament es traduirà en un cert augment del pressupost per l'APF pel 2013. També comenta que 
en alguns casos hi pot haver una certa reducció del pressupost que podria arribar com a màxim a 
20.000€ o el 20% del pressupost total del 2012.

El sr. Joan C. Àngel comenta que ha arribat una enquesta sobre biomassa del CTFC però és molt 
extensa. S'acorda enviar-ho als socis de l'APF i altres propietaris forestals per tal que la responguin i 
la retornin al consorci.

Tercer

El sr. Joan C. Àngel explica l'estat del pla anual del 2012 (documents adjunts). 

També comenta l'execució del pressupost (documentació adjunta). Comenta que els balanços de 
costos de cada una de les finques que s'han fet fins ara.

Quart

El sr. Joan C. Àngel comenta que tots els propietaris que ho han demanat podran entrar a fer treballs 
pel 2013 tot i que no es podrà fer tot. Es preveu fer almenys 90Ha com a màxim però caldrà ajustar 
depenent de la subvenció final. 

Joan C. Àngel comenta que el propietari de Vinyes Grosses vol que els treballs els segueixi fent 
Serra Dot. S’acorda, que es demanaran 3 pressupostos, entre ells el de Serra Dot i que s’assignarà a 
l’empresa que ofereixi el millor preu. Pel què fa a Cal Magre una part important de la inversió es 
recuperarà amb l'ajut de Generalitat. En el cas del Vilaró ja estan adjudicades a treballs Forestals 
Lluçanès. Al Prat del Tuneu queda una petita part per fer i en Miquel Casa ho acabarà ja que encara 
hi és.  A la Font hi ha 30Ha però el preu per Ha és molt baix, ja que la finca està en un estat 
acceptable. A Beuloví hi ha pendents 7Ha però tenen moltes Ha per treballar. La feina s’adjudicarà a 
Treballs Forestals Lluçanès ja que es pot fer per adjudicació directa i ells han aportat el soci a 
l'associació de propietaris  i  per  tal  de donar  continuïtat  a  aquesta  empresa que comença  i  que 
treballa bé i a uns preus correctes.

El Sr. Joan C. Àngel també comenta que cal reservar una part dels diners per a la gestoria. Seria 
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interessant mantenir  el preu de 1.000€ anuals. En aquest sentit s'anirà a parlar amb la gestoria. 
També comenta que seria bo reservar alguns diners per a elaborar material propi de l'APF (carpetes, 
sobres, etc)

El Sr. Joan Puigoriol demana si cal reserva de diners per a la certificació forestal

El sr.  Joan C. Àngel comenta que la certificació es vol fer  a través de BOSCAT que surt  mes 
econòmic però que de moment no es necessita; pel què fa a la reserva de dinars, indica que el 
pressupost serà baix i no caldrà fer cap reserva.

El Sr. Joan C. Àngel comenta que el cotxe que porta ell era de Diputació però el van cedir a les 
associacions tot i que les despeses eren assumides per al pròpia Diputació de Barcelona, a excepció 
del garatge. L'APF Serra de Bellmunt ha pagat aquest any la quota de lloguer de plaça de garatge 
però  de  cara  al  2013  es  proposa  que  aquestes  despeses  es  comparteixin.  Aquestes  despeses 
suposaran uns 300€ anuals i els altres 300€ els assumirà l'APF Serra de Bellmunt. S'aprova.

Cinquè

La Sra. Laura Megias comenta que dins del projecte Energia o Forest es preveu l'execució d'un curs 
introductori sobre biomassa a Montesquiu amb altres territoris. En el cas del Lluçanès hi ha 2 places 
disponibles. I proposa que aquest curs es pugui difondre a través dels associats de l'APF per si algun 
d'ells hi vol participar. S'aprova que s'enviarà un correu de difusió als associats.

Sense més punt a tractar, 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
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