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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2.021 DE LA DELEGACIÓ DE 

CATALUNYA DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE GEÒLEGS 
 

 

ASSISTENTS  

1 vots delegats a Roger O. Gibert. 

 

LLOC I HORA 

Assemblea telemàtica per GoToMeeting. Dijous 11 de març de 2.021, inici 18:30 h. 

 

ACTA D’ACORDS 

0. Benvinguda i presentació de la dinàmica de l’assemblea. 

Degut a la crisis sanitària viscuda al nostre país es va haver de cancel·lar l’Assemblea General 

Ordinària que estava programada pel 14 de març. Posteriorment, es va decidir realitzar-la 

per mitjans telemàtics. 

 

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

Es llegeix i s’aprova per unanimitat, 18 vots més 1 vot delegat, sense cap abstenció. 

 

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

de l’any 2.020. 

Es comenta i s’aprova per unanimitat, 19 vots més 1 vot delegat, sense cap abstenció. 

 

3. Estat de comptes de l’any 2.020. Pressupost de la delegació per a l’any 2.021. 

Es comenten i s’aproven els comptes del 2.020 per 18 vots a favor més 1 vot delegat, sense 

cap abstenció.  

Es presenta el pressupost 2.021 que ja s’havia fet arribar als col·legiats el qual s’aprova per 

18 vots a favor més 1 vot delegat, sense cap abstenció. 

 

4. Informe d’activitats previstes per la Delegació de Catalunya per a l’any 2.020. 

Es comenta i s’aprova per unanimitat, 18 vots més 1 vot delegat, sense cap abstenció. 

 

5. Precs i preguntes. 

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

  

0. Benvinguda i presentació de la dinàmica de l’assemblea. 

Roger O. Gibert dona la benvinguda als assistents, comenta el format de funcionament de 

l'assemblea i la dinàmica de votacions telemàtica.  

 

Es cedeix el torn de veu al president de l’ICOG, Manuel Regueiro, per a que ens faci arribar unes 

paraules sobre l’evolució del col·legi durant el 2.020 i com el veu en l’actualitat. Comenta que 

ha sigut un any atípic degut al coronavirus, han hagut indicadors bons com un cert augment del 

número de col·legiats, però en canvi la gestió econòmica del col·legi ha tancat amb un 23.000 € 

de pèrdues (estaven previstes en pressupost fins a 70.000€). Aquestes pèrdues responen a una 

reducció d’ingressos i l’abonament de l’acomiadament de la Fàtima Camacho. 

Hi han hagut èxits significatius en els cursos, en la gestió del teletreball del personal, en les 

XX.SS. del col·legi, en recursos administratius presentats, etc.  

 

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 

2.020 i s’aprova per unanimitat, 18 vots més 1 vot delegat, sense cap abstenció. 

 

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

de l’any 2.020. 

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

del col·legi durant el passat any 2.020. Introdueix la memòria d’activats de l’any 2.020 dient que 

ha sigut un any molt marcat pel confinament associat al coronavirus. Destaca la col·laboració entre 

totes les delegacions de l’ICOG per a fer coses de forma conjunta de cara a organitzar actuacions i endegar 

iniciatives durant l’any. 

- Exposa les diferents activitats institucionals que s’han dut a terme durant el 2.020 amb els 

diferents Grups de Treball i Consells Assessors dels quals el COLGEOCAT forma part. Tot i 

que moltes institucions han tingut una activitat més aviat reduïda, algunes altres, com 

l’ICGC, han seguit funcionant al 100%. 

Comenta en detall l’activitat realitzada per l’observatori del GeoRisc, especialment 

associada al temporal Glòria i el lideratge del nostre company Nué Vilaplana. 

- Nadal digital: Es valora molt positivament l’acte de Nadal del col·legi que ens va permetre 

poder gaudir d’un event que ja és típic en la nostra institució amb totes les seves seccions. 

- A nivell de col·legiats: es comenta que el número de col·legiats ha augmentat en 28 

persones, hi ha més homes (un total de 359) que dones (un total de 141). 
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- Respecte els visats: es tanca l’any 2.020 amb 1.149 visats que representa una disminució 

del número de visats respecte el 2.019; un valor equivalent al del 2.016. Els visats que 

predominen són els d’estudis geotècnics. La resta de visats representen el 20% dels visats. 

Demana, de cara a l’any que ve que es detallin les incidències que s’obrin als visats rebuts. 

- Borsa de treball: s’han gestionar 21 ofertes de feina pròpies i 142 a través de l’intercol·legial. 

- Assessoria: 107 consultes a l’assessoria del col·legi i 42 declaracions de renda. També es 

destaca que s’hagin presentat 5 recursos a licitacions públiques. 

- Pla d’ajuda als col·legiats: S’han co-organitzat cursos i webinars amb l’ICOG així com altres 

serveis (plataforma Gotomeeting lliure, assessoria jurídica específica, abonament de 41€ 

per visats, ...) 

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

institucions, empreses i entitats. Com per exemple, el conveni de formació amb Geolnet on 

els nostres col·legiats tenen descomptes especials per a cursos online. També, tenim 

convenis amb FCIHS, Pimec, CEPSA, BIZBarcelona, Expominer, etc. El conveni més aprofitat 

pel col·legiats és el servei d’assessorament i confecció de la declaració de renta de forma 

gratuïta. 

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

actuals són: 383 a Facebook, 925 a Twitter (605 tweets), 629 contactes a Linkedin i 382 

seguidors a Instagram. S’envia mensualment el Butlletí i ha estat en ple funcionament la 

nova web (amb una mitja de prop de 1000 visites al mes) i el nou mapa de geòlegs. 

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

tenim els Cafès del COLGEOCAT. També, el Curs de especialista en investigació i recuperació 

d’aigües subterrànies i sòls contaminats, que compta amb una jornada presencial que tindrà 

lloc a finals de març.  

- Es comenten les diverses activitats dutes a termes per les diferents comissions de treball: 

o La Comissió de Medi Ambient ha tingut una intensa activitats amb les consultories 

ambiental especialitzades en l’àmbit de la prevenció de la contaminació del sòls (EC-

SOL). Ha iniciat un procés de revisió de la guia de requisits mínims dels informes 

d’investigació preliminar de la qualitat del subsòl. 

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

i segueixen amb la tasca divulgativa per Twitter i Linkedin. 

o La Comissió de Divulgació realitzant diferents activitats amb l’objectiu de donar a 

conèixer la geologia i les tasques que poden dur a terme els geòlegs professionals. 

Treballant especialment en geoturisme i les olimpíades de la geologia. 

o La Comissió de Geotèrmia ha estat bastant activa realitzant xerrades i sessions 

formatives sobre aquesta temàtica. 
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-  En el Sector en premsa, diferents membres (Joan Manuel Vilaplana i Vinyet Solà) del 

COLGEOCAT han ates a diferents medis de comunicació. 

-  Destacar l’activitat d’alguns dels nostres col·legiats. Per una banda, Álvaro Arasa, per la 

publicació del llibre Aigües. I per l’altre banda, tenim l’Isaac Camps, col·legiat que realitza 

diferents trobades per a dibuixar la geologia. Destacar també el vídeo de difusió del 

patrimoni del Geoparc Orígens. 

S’aprova per unanimitat, 19 vots més 1 vot delegat, sense cap abstenció. 

 

3. L’estat de comptes de l’any 2.020. Pressupost de la delegació per a l’any 2.021. 

Lluis Fructuoso, Tresorer del Col·legi, comenta l’estat de comptes de l’any passat i del pressupost 

per l’any següent. 

 

Estat de comptes de l’any 2.020. 

-  Hi ha hagut un superàvit de 13.134,78€ 

-  Les despeses de l’any 2020 han estat encapçalades per les assegurances (50.617,63 €) 

seguides del personal (42.901,94€). També, destacar la despeses per cursos i jornades d’un 

total de 18.076€. 

-  Els ingressos del 2020 han sigut d’un total de 205.706,37€; un 15% inferiors als de l’any 

passat. És degut principalment al número de visats. 

-  Liquidació de gestió econòmica amb seu central ICOG de 49.675,30€. 

- El tancament amb les diferents entitats bancaries és positiu ja que s’observa un saldo final 

de 303.786,17€. 

S’aproven els comptes del 2.020 per 18 vots a favor més 1 vot delegat, sense cap abstenció. 

 

Presentació pressupost de l’any 2.021. 

- Es presenta un pressupost de 204.000€; un pressupost continuista veient el tancament del 

2.020 (de 205.706,37€). 

- El major percentatge d’ingressos es preveu que vinguin pels visats (2/3 dels ingressos), 

seguit per gestió de la delegació i d’activitats i cursos. 

- L’any 2.021 es preveu encapçalat per despeses d’assegurances i de personal. Seguit per les 

despeses del cursos i jornades i d’activitats i representació. Es pot veure que la dotació 

d’amortització s’ha reduït respecte altres anys.  

S’aproven els comptes per 18 vots a favor més 1 vot delegat però amb una abstenció. 
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4. Informe d’activitats previstes per la Delegació de Catalunya per a l’any 2.021. 

Es comenten els diferents projectes que es pretenen dur a terme l’any 2.021.  

- Formació: 

o Curs de riscos laborals aplicat a la feina de geòlegs i sondistes. 

o Curs d’assaigs geotècnics insitu. 

o Curs pràctic de drenatge d’excavacions sota el nivell freàtic. 

o Curs d’especialització en QGIS. 

o Curs taller d’Instamaps. 

o Curs de càlcul de la petjada de CO2. 

o Possibilitat de portar a terme una nova Edició del Curso de Especialista en 

Investigación y Restauración de Aguas Subteráneas y Suelos Contaminados. 

- Webinars / Cafès del COLGEOCAT. 

Es comenta la intenció de seguir amb els cafès telemàtics. Es preveuen els següents 
o Inestabilitats del terreny a Catalunya l’any 2.018.  

o Funcionamiento hidrogeológico del sistema cárstico de Garcés y de la Cola de 

Caballo. PN Ordesa y M.P. 

o Sensorització i mesura de paràmetres de l’aigua. 

o Jornada sobre drons 

 

- Realització de la 7ª Edició de la Jornada “Sòls contaminats i aigües associades”. 

L’anomenada “Jornada Presencial”. 

Es comenta que la jornada presencial corresponent a la 7ª edició es farà per via telemàtica 

i que comptarà amb la participació de diferents professionals de gran renom en el sector. 

 

- Aconseguir autoritzacions per a maquinaria de perforació dins de zones restringides per 

baixes emissions (ZBE). 

 

- Replantejament de a l’Observatori del Georisc dotant-lo d’estructura estable i funcional.  

Es comenta que s’ha finalitzat el primer projecte de l’Observatori i la intenció es seguir 

endavant i donar-li més importància i activitat. 

- Coordinació de la Comissió de Medi Ambient per a l'actualització de la Guia d'Investigació 

d'Emplaçaments Potencialment Contaminats.  

S’hi esta treballant conjuntament amb l’ARC, l’ACA i l’oficina d’Acreditació.  

 

- Projecte de col·laboració amb l’Agència de Consultors d’Estructures (ACE) i edició d’una guia 

geotècnica. 
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- Seguiment d'accions en el desenvolupament de l'Agència de la Natura de Catalunya i 

l'Estratègia Catalana de Biodiversitat. 

Es comenta la intenció de formar part de l’Agència de la Natura de Catalunya ja que recull 

el patrimoni geològic i paleontològic de Catalunya. 

 

- Potenciar les sinèrgies amb el col·legi d’ambientòlegs que s’ha traslladat a la seu del COAB. 

 

- Creació de la Comissió per a la Igualtat. 

 

- Signatura de conveni de col·laboració amb l’ICGC per a conservació del coneixement 

geològic del subsol de Catalunya. 

 

Per unanimitat s’aproven els projectes per a l’any 2.020, 18 vots més 1 vot delegat, sense 

cap abstenció. 

 

5. Precs i preguntes.  

Han arribat tres precs i preguntes a l’assemblea les quals s’adjunten annexes a aquesta acta 

- Prec de que el COLGEOCAT demani modificar a l’ICGC les clàusules associades a 

solvència tècnica per a la redacció de mapes. Aquesta es considera molt estricte. 

Es comenta que el col·legi ja està treballant en això i ja hi ha tingut reunions al respecte 

amb el director i subdirector de l’ICGC. 

S’està buscant una forma més laxa que permeti justificar l’experiència i solvència però 

sense tanta importància econòmica en contractes anteriors i que permeti accedir-hi a 

les noves generacions de cartògrafs. 

 

- Prec de conèixer al postura de COLGEOCAT respecte la noticia publicada al diari ARA 

sobre contractació amb sobrepreus per part de l’ICGC – Investigació de l’Oficina Antifrau 

de Catalunya. 

La postura del col·legi està penjada en les noticies del col·legi; on s’ha penjat una noticia 

amb les comunicacions que ha tingut el col·legi amb l’ICGC al respecte. 

https://colgeocat.org/informe-de-loficina-dantifrau-de-catalunya-institut-geologic-de-

catalunya-geocat/ 
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- Prec de que COLGEOCAT intenti també habilitar els vehicles tot terreny per a que puguin 

accedir dins la ZBE. 

Malauradament això no és possible. 

Ens està costant molt poder avançar en l’exempció per a la maquinaria específica de 

sondeigs. La resposta de l’Ajuntament és clara; l’esperit de la norma és evitar que aquest 

tipus de vehicles (antics i amb emissions elevades) puguin circular lliurement. 

Es comenten les alternatives, especialment la forma d’obtenir 10 permisos a l’any per 

aquest tipus de vehicles. 

 
Igualment s’obrí un torn obert de paraula per i es volia comentar algun tema addicional sense 
cap aportació nova. 
 

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 20:10 h. 

 

 

 

 

 

 

 

Ramon Pérez i Mir      Roger O. Gibert i Elias 

President Consell de Govern     Secretari Consell de Govern 

COLGEOCAT       COLGEOCAT 
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