
 

c/Casp 130 – Edif. COACB. Planta 3ª Despatx 10 - 08013 Barcelona. Tel. 934 250 695 | info@colgeocat.org - www.colgeocat.org 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2019 DE LA DELEGACIÓ DE 
CATALUNYA DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE GEÒLEGS 

 

 

ASSISTENTS  

9 col·legiats amb dret a vot. 

15 vots delegats a Ramon Pèrez. 

3 vots delegats a Roger O. Gibert. 

1 vot delegat a Vinyet Solà. 

 

LLOC I HORA 

Seu del COLGEOCAT. c/Casp 130, edifici COACB, 4ª planta, Distribució 1. 08013 Barcelona. 

Dijous 14 de març de 2019, inici a les 18:50 h. 

 

ACTA D’ACORDS 

0. Presentació de la nova web. 

 Punt informatiu no sotmès a votació. 

 

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

Es llegeix i s’aprova per unanimitat. 

 

2. Discussió i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de la Delegació de Catalunya 

de l’any 2018. 

Es comenta i s’aprova per unanimitat.  

 

3. Estat de comptes de l’any 2018. Pressupost de la delegació per a l’any 2019. 

Es comenten i s’aproven els comptes per unanimitat. 

Es presenta el pressupost 2019, i s’aprova per unanimitat. 

 

4. Informe d’activitats previstes per la Delegació de Catalunya per a l’any 2019. 

Es comenta i s’aprova per unanimitat. 

 

5. Precs i preguntes. 

No hi ha precs ni preguntes. 
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ANNEX. DESENVOLUPAMENT DE L’ASSEMBLEA. 

  

0. Presentació de la nova web.  

Es presenta el nou portal web. Una versió més actualitzada i funcional on els col·legiats podran 

consultar d’una manera més còmode, ràpida i intuïtiva el contingut. Per a mostrar el contingut 

d’aquesta web es va fer amb un PowerPoint que va permetre exposar i explicar detalladament 

els diferents apartats que tindrà.  

 

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

Roger O. Gibert, Secretari del Consell de Govern, llegeix l’acta corresponent de l’assemblea del 

2018 i s’aprova per unanimitat dels assistents, sense cap abstenció. Un cop aprovada, es 

publicarà a la web i s’afegirà a la memòria 2019. 

 

2. Discussió i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de la Delegació de Catalunya 

de l’any 2018. 

Ramon Pérez, President del COLEGOCAT, agraeix l’assistència dels presents i explica l’activitat 

del col·legi durant el passat any 2018. 

-  S’exposen les diferents activitats institucionals, reunions i trobades que s’han realitzat al 

llarg de l’any. Per exemple, reunions mantingudes amb l’Agència Catalana de l’Aigua per tal 

que candidatures amb perfil de geòlegs poguessin optar per a ofertes de feina relacionades 

amb aquest àmbit. També, reunions amb la Sra. Rosa Maria Ibarra Ollé, portaveu dels grups 

parlamentaris socialistes en la Comissió de la Justícia i membre de la executiva del Partit 

Socialista de Catalunya, per tal d’encaminar la segregació del COLGEOCAT encara que cap 

d’elles va obtenir resultats directes. Així mateix, es va tenir una reunió amb Pilar Sorribas 

Arenas, directora general de la funció pública, per tractar el tema de les places de geòlegs a 

la gestió pública. En aquesta reunió es mencionà que hi ha poquíssimes places i que porten 

durant molt de temps ocupades sense sortir a concurs. Aproximadament, com a places de 

geòlegs fixes, hi ha unes 6 places i algunes més d’interins. La Sra. Sorribas va comentar-nos 

que els tràmits per passar d’interí a funcionari són complicats i llargs i, per això, 

l’administració es prefereix prioritzar convocatòries com les de metges, policies, etc. on s’hi 

presenten moltes places que convocatòries amb poques places. Es comenten també, 

reunions celebrades amb la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i amb el Grup de Treball 

de Geotèrmia del Clúster d’Energia Eficient a Catalunya.  

-  Es comenten les renovacions del Consell de Govern del COLGEOCAT, on la Vinyet Solà i 

l’Elena Esplandiu van ser escollides per a substituir l’Oscar i l’Albert. 

-  Es comenten les diverses activitats dutes a termes per les diferents comissions de treball:  
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 La Comissió de Treball del Castor va col·laborar amb el Síndic de Greuges aportant un 

punt de vista tècnic-geològic a la tasca del síndic d’investigació sobre la Plataforma 

Castor. Al febrer del 2019 es va signar el document final.  

 La Comissió de Divulgació, recentment formada amb l’objectiu de donar a conèixer la 

geologia i les tasques que poden dur a terme els geòlegs professionals. Un dels objectius 

principals seria el d’intentar revertir la situació de la poca matriculació a les universitats. 

També, la comissió va col·laborar amb el Geoparc Conca de Tremp – Montsec per a fer 

la Guia de bones pràctiques i, un cop finalitzada la guia, es va fer una sortida al novembre 

al Geoparc.   

 La Comissió de Medi Ambient ha elaborat la Guia de requisits mínims d’informes 

d’investigació preliminar de la qualitat del sòl. Aquesta guia s’ha reglamentat i forma 

part de la Institució Tècnica de Requisits sobre mètodes de mostreigs i assaigs per a 

entitats col·laboradores de medi ambient. 

 La Comissió Tècnica de l’Aigua ha estat molt activa i han realitzat diferents articles i 

segueixen amb la tasca divulgativa especialment per Twitter. 

 La Comissió de Geotèrmia va crear el Grup de Treball de Geotèrmia que forma part del 

CEEC (Clúster d’Energia Eficient de Catalunya). Aquesta comissió ha estat bastant activa 

realitzant xerrades i sessions formatives sobre aquesta temàtica. 

 L’Observatori del Georisc ha tingut bastanta activitat l’any 2018. Es va comentar que es 

tracta d’una comissió que ha d’actuar al moment i de forma intensa donant una 

resposta de qualitat però és complicat ja que requereix molta dedicació. 

-  A nivell de col·legiats: es comenta que el número de col·legiats segueix essent baix, hi ha 

més homes que dones i la relació entre baixes i altes és similar.  

- Respecte els visats: es tanca l’any 2018 amb 1.436 visats que representa un increment del 

5% respecte el 2017. Es comenta l’increment progressiu del visats al llarg dels últims anys.  

- A nivell formatiu: es comenten les diferents activitat de formació realitzades. Entre aquestes 

tenim els Cafès del COLGEOCAT, destacant el CAFÈ del mes de febrer i de maig per la seva 

alta participació de públic.  

- Per altra banda, hi ha el Curs de especialista en investigació i recuperació d’aigües 

subterrànies i sòls contaminats, on aquesta edició compta amb 31 alumnes i prepara ja la 

jornada presencial que tindrà lloc el proper dia 5 d’abril.  

- Imatge i comunicació: es comentà la presencia a les xarxes socials. El número de seguidors 

actuals són: 383 a Facebook, 773 a Twitter (467 tweets) i més de 500 contactes a Linkedin. 

El Blog es troba bastant aturat i encara no s’ha fet cap publicació a Instagram. 

- Convenis i acords: es recorda que es disposen de convenis i acords amb diverses entitats. El 

conveni més aprofitat pel col·legiats és el de realització de la declaració de renta de forma 

gratuïta.  
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- Sopar de Nadal: es celebrà el passat 20 de desembre i hi van assistir 88 persones. Durant el 

sopar es va fer entrega del 12è Premi de Treballs de Recerca de Geologia i de Ciències de la 

Terra, el Carmina Virgili 2018 al Dr. Joan Martí, els Premis ICOG a l’Excel·lència Acadèmica 

2018, el Concurs GEOFOTOS 2018 i la xerrada de Josep Mª Mata Perelló, guanyador del 

guardó Carmina Virgili 2017.  

S’aprova per unanimitat dels assistents la memòria d’activitats de l’any, sense cap abstenció. 

 

3. L’estat de comptes de l’any 2018. Pressupost de la delegació per a l’any 2019. 

Roger O. Gibert, en absència del Tresorer, comenta l’estat de comptes de l’any passat i del 

pressupost per l’any següent. 

 

Estat de comptes de l’any 2018. 

- Fent referencia a l’estat de comptes de l’any passat, aquest any ha sigut molt similar al 2017, 

on el superàvit ha sigut de 1.300€.  

- Els ingressos del 2018 han sigut d’un total de 250.000€ degut a l’augment del número de 

visats i, també, a l’increment del seu cost.  

- Es comenta que en el curs 2018-2019 del Curs d’Especialista en investigació i recuperació 

d’aigües subterrànies i sòls contaminats hi ha 31 persones matriculades. 

- L’import per despeses és menor que les de l’any 2017, el major número de despeses 

corresponen al manteniment de la plataforma del curs online i dels professionals. 

- S’explica que la majoria d’ingressos provenen de les quotes del col·legiats i dels visats. 

L’ICOG, com que som delegació, es queda el 35% de les quotes col·legials i el 5% de l‘import 

dels visats. Encara així el balanç de costos és positiu.  

S’aprova per unanimitat dels assistents els comptes de l’any 2018, sense cap abstenció. 

 

Presentació pressupost de l’any 2019. 

- L’any 2019 es presenta amb un pressupost d’un 2% més que l’any passat, no es preveu cap 

creixement degut a activitat col·legial programada i les despeses es consideren sota control. 

S’aprova per unanimitat dels assistents el pressupost de l’any 2019, sense cap abstenció. 

4. Informe d’activitats previstes per la Delegació de Catalunya per a l’any 2019. 

Es comenten els diferents projectes que es pretenen dur a terme l’any 2019.  

- En primer punt, es comenta que serveis com ara els Cafès del COLGEOCAT, els Premis de 

Treballs de Recerca de Geologia i Ciències de la Terra, els Premis a l’Excel·lència Acadèmica 

de l’ICOG, la revisió de la Guia de Serveis de Professionals, l’impuls de l’Observatori del 

Georisc, l’acompanyament dels Carnets Joves, l’App del COLGEOCAT, etcètera es volen 

seguir mantenint. 
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- Es fa referencia al seguiment del Pla de Comunicació a les Xarxes Socials mitjançant el qual 

es pretén, aquest nou any, potenciar-lo i tenir més presencia en els diversos canals. 

- Respecte els temes de formació especialitzada es comenta la tasca de la Comissió de 

Divulgació, amb els següents objectius: com incrementar el número de col·legiats i el de 

visats, potenciar la participació dels col·legiats en els diferents actes (assemblea, sopar de 

nadal, etc.).  

- S’exposa la intenció de destruir i/o escanejar els visats de fa més de 10 anys. També, hi ha 

l’opció d’entregar aquests visats a una institució pública per a que els gestionin.  

- Es comenta el projecte que està en marxa de posar noms als carrers de geòlegs il·lustres.  

Per unanimitat s’aproven els projectes per a l’any 2019. 

 

5. Plecs i preguntes.  

No van haver-hi precs ni preguntes. 

Igualment s’obrí un torn obert de paraula on es va comentar: moure el capital a entitats 
bancàries amb criteris ètics i territorials.  
 

S’agraeix l’assistència de tots i la feina feta per la Junta de Govern i el personal d’administració. 

 

Es tanca l’assemblea a les 21:03 h. 

 

 

 

 

 

Ramon Pérez i Mir      Roger O. Gibert i Elias 

President Consell de Govern     Secretari Consell de Govern 

COLGEOCAT       COLGEOCAT 
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