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ACTA DE LA REUNIÓ NÚM. 7 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE 
PROPIETARIS FORESTALS DEL LLUÇANÈS

Lloc: Santa Creu del Jutglar

Data: 13 de maig del 2010

Hora: 9:00 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

Sr. Manel Alonso, tresorer de l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.

2. Finalitat i periodicitat de la comissió de treball

3. Aprovació del Pla Anual d'actuacions pel 2010

4. Cartells de senyalització d'obra durant els treballs forestals

5. Informacions i peticions de Diputació de Barcelona

6. Qüestions de funcionament de l'APF: segell de l'APF, cobrament de les quotes de socis, web

7. Altres qüestions sobrevingudes

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

Primer:

S’aprova i se signa l’acta anterior.

Segon

El  Sr.  Joan  Carles  Àngel  proposa  que  les  reunions  de  la  Comissió  de  Treball  es  facin 
aproximadament cada dos mesos.  S’acorda.  També informa sobre la  finalitat  de la  comissió de 
treball  la  qual  es  basarà  en  la  gestió  del  Pla  Marc  amb tots  els  passos  que  comporta  (des  de 
l'adjudicació dels treballs fins a la certificació de l'obra).

Tercer:

El Sr. Joan Carles Àngel explica la necessitat de redactar els plecs de condicions i avisar a les 
empreses. Es preveu que al setembre o octubre es comencin els treballs. Pel què fa les finques 
triades,  s'han buscat  finques que arribin a la  superfície  adequada per als  diners disponibles.  Es 
proposen les següents finques:

El Teixell: feina de millora en pineda i alzinar, sense previsió de benefici econòmic.
Vinyes Grosses: treball de millora on el cost no hauria de ser gaire elevat.
La Font: en principi serà finca de reserva però s'espera que es pugui fer. Es tracta d'una 

zona on hi ha zones on cal aclarida però altres zones que no caldrà tocar.

La Comissió de treball aprova la proposta.

El calendari de les actuacions és el següent:

√ maig: redacció de projectes i plecs de condicions
√ juny: sol·licituds de permisos de tallada a la Generalitat; oferta de cada feina a 3 empreses
√ juliol: adjudicació de l'empresa guanyadora; redacció del contracte
√ setembre: inici i seguiment dels treballs i venda de la fusta
√ desembre: finalització dels treballs; certificació i pagament

El Sr. Pere Garet proposa que els treballs forestals es proposin a empreses de la comarca com ara 
Albert codina, Rocadembosch, Bosc Net, etc.

El Sr. Joan Carles Àngel comenta que cal dir-ho a tres empreses que puguin efectuar els treballs 
previstos en el termini previst, també comenta la possibilitat que cada finca la faci una empresa 
diferent. També comenta que el Sr. Joan Canal, propietari de Vinyes Grosses ha proposat en Josep 
Serra per a fer els treballs forestals en la seva finca.

La Sra. Montserrat Boix proposa que es faci la primera oferta a 3 empreses de la comarca i que en 
cas que no puguin assumir la feina, es proposi al Sr. Josep Serra.
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El Sr. Josep Maria Giravent també proposa com empresa de treballs forestals de la comarca en 
Salvador Cortinas.

S'acorda finalment, que es farà arribar una llista d'empreses de la comarca en treballs forestals i que 
el Sr. Joan Carles Àngel farà les ofertes de feina a aquestes empreses. 

El Sr. Joan Carles Àngel també proposa demanar a Diputació de Barcelona de fer un avançament 
per tal de poder pagar més ràpidament a les empreses i poder suportar el retorn de l'IVA fins l'any 
següent. S'aprova la proposta.

Quart:

Es presenten els cartells de l'obra dels treballs forestals lligats al Pla Marc. Es comenta que falta el 
logo del consorci i que caldrà fer-ne enganxines per posar-los als cartells.

Cinquè:

El Sr. Josep Maria Giravent comenta que sortirà un reportatge sobre l'APF i sobre la presentació de 
l'Associació a la revista de la Diputació de Barcelona.

El Sr. Joan Carles Àngel comenta que la Diputació de Barcelona envia a tots els associats de les 
APFs informació diversa per correu postal. En aquest sentit, proposa de fer arribar les dades de 
contacte dels associats de l'APF Lluçanès per tal de fer-los arribar tota aquesta informació. 

S'acorda fer arribar fer arribar aquesta informació a Diputació de Barcelona i caldrà fer-ho arribar a 
la Lídia Terradas.

El  Sr.  Joan Carles  Àngel  informa que la  Diputació demana que amb cada factura s’adjunti  un 
certificat positiu d’Hisenda i de la Seguretat Social conforme l’Associació es troba al corrent de 
pagament  de les  obligacions.  En aquest  sentit,  informa que una altra  possibilitat  és  signar  una 
autorització  per  tal  que  Diputació  de  Barcelona  pugui  consultar-ho  directament.  S'aprova  la 
proposta.

Sisè:

Es comenta que caldria encarregar un segell de l'entitat. S'aprova i la Sra. Montserrat Boix ho durà a 
fer.

S'acorda que la quota de soci es passi el mes de febrer i pels nous associats que entrin durant aquest 
any se’ls cobrarà en el moment d’entrar.

La  Sra.  Montserrat  Boix  comenta  que  caldrà  parlar  amb  el  Sr.  Manel  Alonso  per  tal  que  es 
responsabilitzi  de  les  quotes  dels  socis.  També entrega  algunes  factures  de  la  celebració  de la 
presentació de l'Associació de les quals cal retornar-li l'import.
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Finalment, la Sra. Laura Megias comenta que s'està treballant en la creació del web de l'APF i 
sol·licita que els propis associats en facilitin el contingut. El web contindrà:

• una salutació del president i una fotografia, 
• una explicació de què és i com funciona l'APF, 
• un breu text que expliqui les avantatges de ser-ne soci, 
• un altre text que expliqui com fer-se soci i la butlleta en format pdf
• un apartat de notícies
• un apartat on s'expliquin els treballs forestals
• una agenda
• un apartat de contractació on es posarà a disposició totes les dades referents a la contractació

La reunió finalitza a les 10:30h.

Josep Maria Giravent Laura Megias Joan Carles Àngel

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