Acta núm. 35 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA

Lloc: Sant Pere de Torelló
Data: 27 de gener de 2011
Hora: 18:00 h
Hi assisteixen:
Sr. Andreu Rifà Llimona, President
Sr. Eduard Queralt Borrell, tresorer
Sr. Jordi Casanellas, regidor d’Orís
Sra. M. Carme Freixa, vicepresidenta de l’Asso. del Progr. Leader Ripollès-Ges-Bisaura
Sra. Anna Masllorenç, tècnica de l’Associació del Programa Leader Ripollès-Ges-Bisaura
Sr. Eduard Botey, Director del Parc del Castell de Montesquiu
Sr. Josep Llach, tècnic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Sr. Joan Carles Àngel, enginyer de l’Associació
Excusen l’assistència:
Sr. Josep Serra Dot, vocal d’Orís
Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà
Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president
Sr. Jordi Jurgens, Enginyer forests del Parc del Castell de Montesquiu
Sra. Elisabeth Vila d’Abadal Castilla, vocal de Vidrà
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. Reunions amb propietaris forestals
b. Reunió amb el Consorci Forestal.
c. Recurs a Hisenda sobre l’IVA 2009.
3. Incorporació de l’Associació al Programa Leader Ripollès – Ges – Bisaura
4. Estat d’execució del Programa anual 2010.
5. Aprovació del Programa anual 2011.
6. Punts a tractar a l’Assemblea Ordinària 2011.
7. Assumptes sobrevinguts.
8. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la reunió de la comissió:
Primer:
Es llegeixen els acords de l’acta anterior i s’aprova.
Segon:
El senyor Andreu Rifà explica que segueixen les reunions amb els propietaris forestals
de la zona on accedeixen els trialers. En aquests moments només falta parlar amb dos
propietaris. Arran de les entrevistes, alguns propietaris han manifestat la voluntat de
fer-se socis però només ha arribat la butlleta d’inscripció d’una finca. S’acorda trucar
als propietaris que s’hi van interessar.
El senyor Andreu Rifà comenta que ha demanat una reunió amb el nou President del
Consorci Forestal i està a l’espera que el Consorci Forestal de Catalunya concreti la
data.
El Sr. Joan C. Àngel informa als assistents que Hisenda ha enviat una proposta a
l’Associació, denegant el retorn de la totalitat de l’IVA de l’exercici 2009 i argumentant
que l’Associació no és la propietària de la fusta. Això suposa un tercer criteri diferent
en tres anys, pel que fa al retorn de l’IVA. D’una banda, la Gestoria Font ja ha
interposat les al·legacions oportunes i de l’altra, la Federació Catalana d’Associacions
de Propietaris Forestals ha demanat assessorament al bufet d’advocats Quatrecasas
sobre tots els aspectes que afecten la fiscalitat de les Associacions.
Tercer:
La senyora Anna Masllorenç exposa els objectius, l’àmbit territorial, les entitats que
formen part de l’Associació Leader, les línies d’actuació, les inversions i els primers
projectes del Programa Leader al Ripollès, Ges i Bisaura.
En la convocatòria 2010 dels ajuts Leader s’invertiran 1.172.737 €, el 67% dels quals
es destinen a foment d’activitats turístiques, el 31% a la millora i conservació del
patrimoni natural, i la resta a micro-empreses i agroalimentàries. Un dels projectes de
millora del patrimoni és la restauració de la casa de la Solana del Parc de Montesquiu.
La senyora Maria Carme Freixa convida a l’Associació de Propietaris a entrar a formar
part de l’Associació del Leader. D’aquesta manera, entre altres aspectes, l’Associació de

Propietaris participaria de la presa de decisions en les inversions dels ajuts Leader a la
zona. El senyor Pep Llach destaca la conveniència que entitats privades com
l’Associació de Propietaris entrin a formar part del projecte, tant des del punt de vista
de l’Associació com del projecte en si. Els assistents ho discuteixen i creuen convenient
entrar a formar-ne part. S’acorda dedicar un punt de l’ordre del dia de l’Assemblea
ordinària al projecte Leader i sotmetre a l’assemblea la incorporació al projecte.
Quart:
Joan C. Àngel exposa l’estat d’execució del Programa anual 2010, del qual falta
certificar el 22%, tot i que ja està totalment en execució i es preveu certificar tot el
pressupost abans de 31 de març, que és la data límit.
Joan C. Àngel informa que a l’exercici 2010, l’Associació ha venut 2.345 tones, cosa
que significa un augment molt significatiu respecte l’any anterior.
Cinquè
Es presenta el programa anual 2011, que contempla el següent pressupost:

Conceptes
Associació (€) Diputació (€)
20.000,00
40.000,00
Millora i revaluació d’alzinars i rouredes
20.000,00
40.000,00
Millora i revaluació de pinedes de pi roig
45.000,00
15.000,00
Millora i revaluació de fagedes
3.000,00
Establiment i recuperació de pastures
1.400,00
Gestoria
1.467,13
Difusió i altres despeses
90.867,13
95.000,00
TOTAL

Total (€)
60.000,00
60.000,00
60.000,00
3.000,00
1.400,00
1.467,13
185.867,13

El Sr. Rifà constata el fet que el pressupost estigui co-finançat gairebé a parts iguals
entre l’aportació de la Diputació i l’Aportació de l’Associació. En aquest sentit,
l’augment de l’aportació de l’Associació ha permès augmentar, fins i tot, el pressupost
del programa anual, respecte al de 2010.
En el Programa anual 2011 es preveu actuar en primer lloc a les finques on la propietat
ha signat el contracte, que són les següents: Can Piguillem, La Panosa, El Serrat,
Viladevall, Bracons, La Canal i Mas Fred. Les finques sobre les quals es vagin signant
contractes durant l’any 2011 s’incorporaran al programa anual fins a esgotar el
pressupost.

El Sr. JC Àngel explica que ja estan contractades la major part de les obres previstes
per al programa 2011. Només queden pendents de contractació les aclarides de millora
a les fagedes de Mas Fred i la Canal i a l’alzinar del Serrat, previstes per al segon
semestre, amb finançament propi de l’Associació. S’acorda adjudicar-les a Miquel Casas
als mateixos preus unitaris de les obres executades a 2010.
Sisè:
S’acorda fer l’assemblea ordinària l’11 de març a les 18h en primera convocatòria i
18:30 en segona, a Can Piguillem. A més de l’informe de gestió de 2010 i l’aprovació
del Programa 2011, s’acorda tractar-hi la proposta de cobrament de despeses de
gestió en aprofitaments i la incorporació a l’Associació del Programa Leader.
S’acorda proposar al Consorci Ges, Orís, Bisaura de fer una visita a les obres de Sant
Nazari, abans de l’assemblea, en cas que hi estiguin d’acord i ja hagin començat els
treballs.
La reunió s’acaba a les 20 hores.

Andreu Rifà Llimona

Joan Carles Àngel Hernández

President de l’Associació

Secretari de la Comissió de Treball

