Acta núm. 31 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA

Lloc: Sant Pere de Torelló
Data: 18 de gener de 2010
Hora: 18:00 h
Hi assisteixen:
Sr. Andreu Rifà Llimona, President
Sr. Eduard Queralt Borrell, vocal de Sant Vicenç de Torelló
Sr. Elisabet Vila d’Abadal, vocal de Vidrà
Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president
Sr. Francesc Rocafiguera Garcia, vocal de Sora
Sr. Josep Serra Dot, vocal d’Orís
Sr. Jordi Casanellas, regidor d’Orís
Sr. Josep Maria Blanco del Prado, propietari forestal de Sant Pere de Torelló
Sr. Eduard Botey, director del Parc de Montesquiu
Sr. Jordi Jurgens, Oficina de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà
Sr. Josep Llach, tècnic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Sr. Joan Carles Àngel, enginyer de l’Associació
Sr. Jordi Fàbrega Colomer, alcalde de Sant Pere de Torelló
Excusen l’assistència:
Sr. Ignasi Camprubí Sanglas, tresorer i vocal de Sant Pere de Torelló
Sr. Agustí Busquets Martí, Oficina de Prevenció d’Incendis, Diputació de Barcelona
Ordre del dia:
1.

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

2.

Informacions diverses
a. Instal·lació de senyals, segons el Pla d'Ordenació de camins.
b. Recurs a hisenda pel retorn de l’Iva de l'exercici 2008.
c. Altres informacions.

3.

Informe de gestió del programa anual 2009.

4.

Aprovació, si s'escau, del programa anual 2010.

5.

Preparació de l'assemblea ordinària 2010.

6.

Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la comissió:
Primer:
El Sr. Rifà dóna un termini d’una setmana per presentar esmenes a l’acta número 30 i
en cas contrari es considerarà aprovada.
Segon:
El Sr. Llach informa que entre el 2 i el 5 de febrer hi ha prevista la instal·lació de
senyals R-102 de restricció al pas de vehicles motoritzats, exceptuant als veïns i als
serveis, que preveu el Pla d’Ordenació de Camins. En alguns municipis l’empresa
Geosilva, adjudicatària de l’obra, ja ha procedit al marcatge sobre el terreny dels punts
on s’instal·laran els senyals. El Sr. Josep Anglada informa que a Vidrà hi ha propietaris
que han manifestat les seves reticències a la instal·lació dels 5 senyals que
corresponen al municipi de Vidrà, en aquest municipi ja es va aprovar un Pla
d’Ordenació de Camins fa bastants anys i la problemàtica amb l’accés motoritzat als
camins rurals, segons ell, està resolta. S’acorda que l’empresa deixarà els cinc senyals
al magatzem municipal i l’ajuntament de Vidrà es farà càrrec de la instal·lació en el
moment que ho vegi convenient, per no encarir la tasca de Geosilva.
El Sr. Àngel informa que Hisenda ha comunicat a l’Associació que l’Iva corresponent a
les factures de tot allò que no sigui tallar arbres no és desgravable. La quantitat que
Hisenda es nega a retornar és de 11.200 €, corresponents a una part de l’Iva de 2008.
El Sr. Rifà informa que la Gestoria Font ja ha interposat recurs argumentant els motius
per a la devolució de la totalitat de l’Iva. Hisenda hauria de respondre en un termini
d’un mes. Finalment, el Sr. Àngel informa que ha parlat amb el Sr. Busquets, de
Diputació de Barcelona i, en aquest sentit, en cas que hi hagi conceptes que
l’Associació no es pugui desgravar, la Diputació ingressarà a l’Associació el total de
l’import d’aquestes factures i no només la base imposable, com ho fa a l’actualitat.
El Sr. Rifà explica que hi ha casos de finques associades que són propietat en indivís
de vàries persones i que, encara que una majoria de la propietat vulgui fer treballs
amb l’Associació, pot haver-hi problemes. La Comissió de treball considera que el més
raonable és que l’Associació només signi el contracte amb la Propietat si tots els
copropietaris hi estan d’acord i, per tant, el signen.

El Sr. Àngel informa que en pocs dies es preveu la incorporació d’un capatàs en
pràctiques de l’Escola de Capacitació Forestal de Quintanes. L’estudiant en pràctiques
es diu Roger Vera i farà les pràctiques amb l’Associació tres dies per setmana durant
unes quantes setmanes d’aquí a final de curs.
Tercer:
El Sr. Rifà fa un resum del Programa anual 2009 i informa que en aquests moments
s’ha invertit el 85% del Programa anual, inclosa l’ampliació de 72.500 € que la
Diputació va aportar al novembre. La resta està en execució, excepte 1.457,75 €
destinats a recuperació de pastures. En aquest sentit, l’Associació ha cobert totes les
demandes d’aquest capítol i no n’hi ha cap en espera. Els assistents acorden destinar
aquesta quantitat a millora forestal.
A continuació el Sr. Àngel informa dels motius pels quals encara no s’han tancat
algunes de les actuacions previstes per al 2009. En el cas de Collfred i Can Piguillem,
només s’està pendent de retirar llenya que no s’ha pogut treure per causes
meteorològiques. A Viladevall s’ha alentit el procés de tallada perquè els alumnes de
l’Escola de Formació Forestal Especialitzada hi van a fer pràctiques. En tots tres casos
s’intentarà que els treballs quedin acabats abans del març. Finalment, a Bracons s’està
pendent dels tràmits administratius per a la construcció d’un camí de desembosc
previst al Pla Tècnic de la finca i que s’hauria de resoldre en un termini d’uns tres
mesos.
Quart:
Pel que fa a la previsió de 2010, el Sr. Àngel informa que les actuacions previstes són
les següents:
•

Millora forestal: La Plana, Bracons, Can Pocarroba, El Pontarró, la Vinyeta i la
Panosa.

•

Camí d’accès a masies habitades: Targarona.

Conforme es vagin signant contractes s’incorporaran al programa anual, si bé amb la
previsió actual gairebé es cobreix del tot el pressupost previst.
El Sr. Rifà exposa el pressupost del Programa anual per al 2010 i esmenta la rebaixa
de un 13% respecte el pressupost inicial del 2009. Aquest rebaixa es deguda a l’actual

circumstancia econòmica que esta passant el país en general. A. Rifa explica que es
compensarà aquesta baixa amb aportacions dels diners producte de la venda de la
llenya i fusta .

Conceptes
Millora i revaluació d’alzinars i rouredes
Millora i revaluació de pinedes de pi roig
Millora i revaluació de fagedes
Millora d’accessos a masies habitades
Establiment i recuperació de pastures
Gestoria
Material de Formació Forestal Especialitzada
Difusió i altres despeses
TOTAL

Total (€)
(1)

54.000,00
42.000,00
56.175,86
18.000,00
1.600,00
1.400,00
6.000,00
2.000,00
181.175,86

Associació (€) Diputació (€)
(2)

14.000,00
12.000,00
21.175,86
18.000,00
1.600,00
1.400,00
6.000,00
2.000,00
76.175,86

(3)

40.000,00
30.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00

La Sra. Vila d’Abadal recorda que la Comissió de treball havia acordat de prioritzar la
construcció de camins de desembosc, allà on sigui viable, davant de la millora
d’accessos a masies habitades. El Sr. Àngel explica que el camí de Targarona és l’últim
accés a masies habitades en llista d’espera i que fa uns dos anys que va signar el
contracte. Pel que fa als camins de desembosc, el Programa anual 2010 incorpora la
possibilitat de construir camins en cas que el propietari tingui tots els permisos
aprovats i serveixin per fer accessibles parts d’unitats d’actuació on s’està treballant i
que no ho són.
La comissió de treball aprova el Programa anual 2010.
Cinquè
El Sr. Rifà proposa fer l’assemblea ordinària 2010 el divendres 5 de març al restaurant
Can Piguillem. El programa inclouria, a les 16 h, una visita prèvia als treballs que
l’Associació ha realitzat a Bracons i Can Piguillem i a les 18 h l’assemblea al mateix
restaurant. També es proposa fer un pica-pica.
Per a l’assemblea, s’acorda tractar els següents punts:
•

Informe de gestió i resum econòmic del 2009

•

Informe de la Federació d’Associacions de propietaris forestals.

•

Aprovació del Programa anual 2010

•

Modificació d’estatuts - segons acords de comissió de treball núm. 29 de 22 de
setembre – per a la incorporació del Parc de Montesquiu.

•

Intervenció de l’Associació de trialers Amics de la vall del Ges.

El Sr. Àngel diu que a l’assemblea també convindria demanar als associats que tinguin
PTGMF a prop de la caducitat que es posin es contacte amb l’associació per tal que la
planificació del Pla Tècnic coincideixi amb la previsió de feines a fer amb l’Associació.

Sisè
El Sr. Andreu Rifà explica que en tant que soci del Consorci Forestal, els associats a
l’Associació Serra de Bellmunt – Collsacabra, tenen dret a serveis d’assessoria jurídica.
En aquest sentit, l’Associació farà arribar una autorització als seus associats, per tal
que aquells que ho desitgin facilitin el nom i l’adreça al Consorci i d’aquesta manera
puguin beneficiar-se d’aquest assessorament.
Alguns dels assistents demanen no rebre correspondència escrita si es pot rebre per
mail. El Sr. Àngel proposa que en el proper butlletí electrònic es demani als socis que
vulguin deixar de rebre correspondència en paper que ho manifestin.

La reunió s’acaba a les 19:30 hores.
Andreu Rifà Llimona

Joan Carles Àngel Hernández

President de l’Associació

Secretari de la Comissió de Treball

