
Acta núm. 33 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE 

PROPIETARIS FORESTALS SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA 

Lloc: Sant Pere de Torelló 

Data:  30 de setembre de 2010   

Hora: 18:00 h 

Hi assisteixen: 

Sr. Andreu Rifà Llimona, President 

Sr. Francesc Vilaró Castelltort, vice-president 

Sr. Francesc Rocafiguera Garcia, secretari de l’associació 

Sr. Eduard Queralt Borrell, tresorer 

Sr. Josep Serra Dot, vocal d’Orís 

Sr. Jordi Casanellas, regidor d’Orís 

Sr. Joan Carles Àngel, enginyer de l’Associació 

Sr. Josep Llach, tècnic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura (s’incorpora als 

últims punts de la reunió) 

Excusen l’assistència: 

Sra. Elisabeth Vila d’Abadal, vocal de Vidrà 

Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà 

Sr. Eduard Botey, Director del Parc del Castell de Montesquiu 

Sr. Jordi Jurgens, Enginyer forests del Parc del Castell de Montesquiu 

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: 

3. Estat d’execució del Programa anual 2010 

4. Presentació dels balanços econòmics dels boscos treballats. 

5. Proposta de cobrament de despeses de gestió en aprofitaments. 

6. Establiment de criteris per al cobrament en el muntatge i desmuntatge de 

tanques i filats. 

7. Adjudicació dels treballs de la tardor i hivern. 

8. Torn obert de paraules. 



 

Desenvolupament de la reunió de la comissió: 

Primer:  

Es llegeixen els acords de l’acta anterior i es donen vuit dies de marge per fer-hi 

esmenes. 

Segon:  

El Sr. Andreu Rifà explica que s’estan visitant propietaris forestals que encara no són 

socis per exposar-los la intenció que té l’Associació de fer un acord de col·laboració 

amb l’Associació de trial Amics de la Vall del Ges. Les trobades també serveixen per 

escoltar les demandes i inquietuds dels propietaris i per oferir-los d’entrar a formar 

part de l’Associació. 

El Sr. Joan C. Àngel informa que al juliol van tenir una reunió amb la nova gerent del 

Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, Natàlia Pérez. La reunió va servir per 

avançar en els projectes comuns com són el Centre de Formació Forestal de 

Montesquiu i el Pla d’Ordenació de Camins. En aquest sentit, alguns dels assistents 

comenten que els tríptics encara no han arribat als ajuntaments. Joan C. Àngel 

comprovarà que els tríptics es distribueixin per les vies que es van acordar. 

El Sr. Andreu Rifà explica que es va reunir amb el Sr. Eduard Botey per parlar de la 

incorporació del Parc de Montesquiu com a soci. En aquest sentit, des de Diputació 

estan disposats a pagar la quota anual i a tenir els mateixos drets que qualsevol altre 

soci. Els assistents es mostren favorables a la seva incorporació però tenen dubtes 

sobre la conveniència que una part dels diners del Programa anual siguin invertits en 

millora forestal a la finca del Castell de Montesquiu, i sobretot, de la manera com això 

s’ha d’articular. El Sr. Rifà diu que en parlarà amb el Sr. Botey i amb el Sr. Ignasi 

Castelló, de l’Oficina de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona, que 

actualment finança la major part del Programa anual. 

El Sr. Rifà explica que el 4 d’agost van fer una reunió de totes les Associacions de 

Propietaris Forestals federades per parlar dels problemes de fiscalitat i tributs amb què 

es troben les associacions i de la desigualtat de condicions respecte a la gestió forestal 

individual, que paradoxalment es produeix, tot i que totes les lleis forestals que s’han 

fet els últims vint anys a Catalunya parlen de fomentar l’associacionisme forestal. En 

aquella reunió es va acordar de treballar, durant un any, la via política i 

l’assessorament en gabinets d’advocats, abans de fer cap altre pas. 



El Sr. Joan C. Àngel informa que d’acord amb els convenis de col·laboració signats, els 

alumnes de capacitació forestal de l’EFA Quintanes faran una part de les seves 

pràctiques a les fagedes en les quals l’associació està treballant, principalment a la 

finca la Plana. Els tècnics de l’Associació marcaran els arbres a tallar per part dels 

alumnes abans cada sessió de pràctiques. Se’n contemplen vuit sessions en tot el curs 

escolar amb uns deu alumnes a cada sessió. 

Pel que fa als alumnes del Centre de Formació Forestal de Montesquiu, es continuaran 

fent part de les pràctiques a les pinedes de Viladevall, a Sora, i puntualment a Bracons, 

de Sant Pere de Torelló. 

El Sr. Joan C. Àngel explica que encara s’està en procés de reclamació d’una part de 

l’IVA de 2008 denegada per Hisenda, però que ara ja només queda apel·lar al Tribunal 

Econòmic - Administratiu de Catalunya i que això pot portar anys. De tota manera, tot i 

que s’ha comptabilitzat com a despesa, la Gestoria Font ha aconsellat a l’Associació de 

presentar un escrit de reclamació al TEAC. S’acorda presentar-lo. 

El Sr. Joan C. Àngel explica que s’està en procés d’elaboració del manual de tècniques 

de desembosc amb tractor adaptat i skidder que servirà com a manual per als alumnes 

del Centre de Formació Forestal de Montesquiu. Els redactors són Glòria Francolí, 

Miquel Casas, Josep Anglada i el mateix Joan C. Àngel. 

El Sr. Andreu Rifà informa que aquesta setmana s’ha rellevat la presidència del 

Consorci Forestal de Catalunya. El Sr. Josep Ma. Vila d’Abadal ha deixat el càrrec al 

nou president, Rossend Castelló. 

El Sr. Joan C. Àngel informa que el 21 d’octubre tindrà lloc la jornada de tardor del 

Consorci Forestal de Catalunya, enguany dedicada a fer una visita a les instal·lacions 

de biomassa de la Cerdanya. 

Tercer 

El Sr. Andreu Rifà exposa l’estat actual d’execució del Programa anual 2010, explica 

que tot i que només s’ha certificat un 36% del pressupost, la resta està tota en 

execució. 

El Sr. Joan C. Àngel mostra als assistents la distribució de les certificacions per finques, 

el retorn de fusta generat, que ascendeix a 1.500 tones, des del que portem d’any i el 

calendari de les feines previstes per a la tardor. 

Quart 



El Sr. Joan C. Àngel exposa una gràfica amb els balanços de despeses i ingressos dels 

treballs realitzats per l’Associació des de 2007. Es mostra com en la majoria de casos 

les despeses superen els ingressos perquè es tracta de treballs de preparació del bosc i 

de millora forestals. Malgrat això, es comprova que els ingressos en molts casos 

cobreixen més de la meitat del cost dels treballs. 

Cinquè 

El Sr. Rifà proposa a la Comissió de treball el cobrament d’un 5% del benefici en el cas 

d’aprofitaments, en concepte de despeses de gestió. S’aplicaria únicament en aquelles 

tallades amb benefici econòmic per al propietari. 

El Sr. Eduard Queralt demana si ho contempla el contracte i el Sr. Joan C. Àngel diu 

que sí que hi figura, però que en aquest moment el percentatge que es cobra és el 

0%. 

Tots els assistents creuen convenient d’instaurar aquesta quota perquè suposa iniciar 

el camí per assolir la maduresa de l’Associació i tendir cap a l’autofinançament i 

aconseguir dependre el mínim possible dels ajuts públics. A més, el propietari sempre 

podrà triar si li convé fer l’aprofitament, vendre el producte pel seu compte i 

encarregar-se de tota la gestió o fer-ho a través de l’Associació. 

S’acorda proposar-ho a la propera assemblea i sotmetre-ho a votació. 

Sisè 

El Sr. Joan C. Àngel explica que en molts casos les empreses contractades per 

l’Associació es troben amb problemes per culpa de tanques i filats que molt sovint no 

estan correctament mantinguts. 

Els assistents opinen que el propietari ha de ser el responsable de treure i tornar a 

col·locar els filats de la zona de tallada i que en cas que vulgui que ho faci l’empresa 

de treballs forestals, caldria que el propietari es fes càrrec del cost. 

El Sr. Francesc Vilaró proposa incloure-ho al contracte privat amb el propietari. 

S’acorda. 

Setè 



En base als tres pressupostos rebuts per a cadascun dels treballs on es preveien costos 

de més de 18.000 €, s’adjudiquen els següents treballs a realitzar a la tardor: 

 S’adjudica a l’empresa TAC Osona l’aclarida de millora a la finca de Viladevall. 

 S’adjudica a l’empresa d’inserció laboral Ges Bisaura l’aclarida en roureda a Can 

Piguillem. 

 S’adjudica a l’empresa Explotacions Morató la construcció i millora dels camins 

de la baga de Bracons. 

 

La reunió s’acaba a les 19:50 hores. 

Andreu Rifà Llimona    Joan Carles Àngel Hernández  

 

 

President de l’Associació   Secretari de la Comissió de Treball   


