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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA DELEGACIÓ DE 

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

 

ASSISTENTS  

21 col·legiats amb dret a vot. 

3 vots delegats a Ramon Pérez.  

2 vots delegats a Òscar Jané. 

Assisteix Ester Boixereu, Vocal de la Junta de Govern de l’ICOG. 

 

LLOC I HORA 

Seu del COLGEOCAT. c/Casp 130, edifici COACB. 08013 Barcelona. 

Dijous 23 de febrer de 2017, a les 19.30 h en 2a convocatòria. 

 

 

ACTA D’ACORDS 

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

Es llegeix i s’aprova per unanimitat. 

 

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

de l’any 2016. 

Es comenta i s’aprova per unanimitat.  

 

3. Estat de comptes de l’any 2016. Pressupost de la delegació per a l’any 2017. 

Es comenten i s’aproven els comptes per unanimitat. 

Es presenta el pressupost 2017, i s’aprova per unanimitat. 

 

4. Informe d’activitats previstes per la Delegació de Catalunya per a l’any 2017. 

Es comenta i s’aprova per unanimitat. 

 

5. Pla estratègic COLGEOCAT. Missió, visió i valors. 

S’exposa i s’aprova per unanimitat. 

 

6. Precs i preguntes. 

Es contesten les preguntes formulades per escrit dins el termini que marca el RRI. 

S’obre un torn obert de paraula. 
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ANNEX. DESENVOLUPAMENT DE L’ASSEMBLEA. 

 

Roger O. Gibert, Secretari del Consell de Govern del COLGEOCAT, dóna la benvinguda a la Vocal 

de la Junta de Govern de l’ICOG, Ester Boixereu. 

 

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

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

2016 i s’aprova per unanimitat dels assistents, sense cap abstenció. Un cop aprovada, es 

publicarà a la web i s’afegirà a la memòria 2017. 

 

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

l’any 2016. 

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

del col·legi durant el 2016. 

- Es mostra la relació d’activitats institucionals. S’ha canviat el plantejament de les reunions 

i més que demanar anem a oferir-nos i a proposar. També s’han dut a terme reunions 

internes a nivell ICOG-Delegacions-ICOGA. Sobretot per la renovació de la Junta de Govern 

de l’ICOG. 

- Comissions de treball: s’han incorporat membres de diferents col·lectius. 

o Medi Ambient: s’ha presentat la Guia de requisits mínims dels informes 

d’investigació preliminar de la qualitat del subsòl. Una guia que s’ha elaborat 

juntament amb l’ACA i l’ARC, i amb la col·laboració del Col·legi d’Ambientòlegs i el 

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, els quals han valorat i validat el seu 

contingut. Per tant, es tracta d’una guia multidisciplinar.  

o Geotèrmia: es va celebrar una jornada tècnica el 25/11/2016, organitzada 

juntament amb ICAEN i ICGC. També es va col·laborar en l’organització del curs 

oficial de Geotrainet de GEOPLAT a Barcelona. Es va celebrar una reunió amb la 

Diputació de Girona. Participen convidats en aquest grup de treball l’ICGC, l’ICAEN i 

en breu també l’ACA. 

o Patrimoni Geològic, Paisatge i Divulgació de la Geologia: participació en diferents 

grups de treball. 

o Comissió Tècnica de l’Aigua: creació nova comissió.  

o Reactivació de la Comissió de Riscos Geològics. 

- Òrgan consultiu: creació d’un òrgan de suport al col·legi, format per experts del col·legi que 

ajudin tècnicament al col·lectiu en cas de necessitat, pensant tant en els propis membres 

del Consell de Govern com en tot el col·lectiu. També ajudar en atenció a premsa per noticies 

immediates i que puguin parlar des de l’expertesa. Alhora per tasques de divulgació, 

congressos tècnics o temes que requereixin especialització.  
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- A nivell de col·legiats: durant el 2016 s’han produït 27 altes i 13 nous carnets joves, i 34 

baixes. Continua la davallada de massa social, seguint la tendència dels darrers anys, un 

procés que va començar el 2007. En molts casos es dona la circumstància que molts estan 

aturats i altres treballen en altres sectors i no tenen la necessitat d’estar col·legiats i és el 

percentatge que va marxant. El percentatge d’atur és molt baix, i s’interpreta que els 

llicenciats en geologia a l’atur no estan la majoria col·legiats. Dada curiosa és que del total 

de jubilats col·legiats no hi ha cap dona. 

- A nivell de visats: durant el 2016 s’han fet un total de 1.088 visats, 40 més que el 2015. El 

2011 es van fer 1.793 visats i el 2013 es va tocar fons amb 793 visats. Actualment el visat no 

és obligatori. La tendència ha pujat. Els visats majoritaris, un 80%, són els dels estudis 

geotècnics, una dada que també ha variat respecte anys anteriors que havia arribat a ser de 

més del 90%. Ara ja es visen estudis ambientals i d’altres tipus. 

A 10 estudis geotècnics no se’ls ha autoritzat el visat per què no s’han resolt les incidències 

detectades de no compliment del CTE. Per tant, el visat no és un simple segell, sinó que hi 

ha una revisió tècnica.  

Per altra banda, dos col·legiats han demanat una revisió tècnica més profunda del contingut 

dels seus informes. 

El Secretari Tècnic, Roger O. Gibert, comenta que enguany potser és l’any on els informes 

han tingut menys qualitat tècnica. De fet només a un estudi se li ha concedit el Segell de 

Qualitat. Fins ara eren 5-6 estudis amb el Segell de Qualitat. I respecte incidència, fins ara 

com a màxim eren 2-3 estudis que no es visaven per què no havien resolt les incidències 

tècniques detectades. El 2016 han estat 10. 

- A nivell de formació: remarcar que s’han celebrat 3 cafès del COLGEOCAT, que és un format 

que funciona molt bé. S’han realitzat jornades en col·laboració amb altres entitats i col·legis. 

I s’ha celebrat la 3a edició del curs online de sòls contaminats, amb un èxit de participació. 

La 4a es convocarà per començar a l’octubre. 

- Imatge i comunicació: és un tema complicat, per què s’ha de trobar l’equilibri entre informar 

de tot el que passa i no col·lapsar amb informació. A més hi ha multitud de canals de 

comunicació i a vegades els missatges no arriben. A nivell de xarxes socials tenim actius 

Twitter, Facebook i Blog. S’ha fet ús del canal Streaming per retransmetre en directe alguns 

actes del col·legi, com aquesta assemblea. S’ha obert el canal Telegram, ara en fase de 

prova.  

- Convenis i acords: alguns convenis es van renovant i altres són nous.  

- Sopar de Nadal: xerrada de Mariano Marzo, Premi Carmina Virgili 2015. Entrega dels Premis 

als millors treballs de recerca i entrega del Premi Carmina Virgili 2016 al Cai Puigdefàbregas. 

Com a novetat es va fer un Mannequin Challenge. 

- Què no s’ha fet:  

o Potenciar els sopars territorials. 

o Aplicar el protocol de seguiments dels carnets joves. 
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o Assegurança Responsabilitat Civil. 

 

S’ha d’esmenar i incorporar Antoni Batlle com a geòleg de l’any, juntament amb Pere 

Mascareñas. 

 

S’aprova per unanimitat, sense cap abstenció. 

 

3. Estat de comptes de l’any 2016. Pressupost de la delegació per a l’any 2017. 

Intervé Lluís Fructuoso, Tresorer. 

 

Estat de comptes de l’any 2016. 

 Es va començar l’any amb el superàvit del 2015. 

 Despesa incrementada en 42.000€, sobretot per les partides de cursos i activitats (que 

també suposen ingressos) i l’increment de la despesa associada a l’assegurança de 

responsabilitat civil, que ha passat de 14.000€ a 24.000€. I és una tendència que des del 

punt de vista econòmic continuarà a l’alça. 

 La resta de partides estan bastant en la línia del 2015. 

 Les amortitzacions han tornat a pujar pel fet que, segons parlat en Assemblea, la despesa 

associada a la generació/creació del curs s’ha fet amortitzada en 4 anys. Hi ha dues parts de 

les despeses del curs: una que són les despeses de l’any en curs (manteniment de la 

plataforma, coordinadors, etc.), i l’altra que és la creació i virtualització del contingut que 

estem amortitzant en un període de 4 anys.  

 Ingressos: augmenten els visats, que passen de 103 mil a 116 mil. Els ingressos varis baixen 

per què és una cosa circumstancial. I es doblen els ingressos per cursos gràcies a les dues 

edicions del curs online de sòls contaminats. 

 Superàvit de 2.179€, seguint la tendència d’un pressupost equilibrat.  

 El 2015 els ingressos van ser de 206.000€ i el 2016 de pràcticament 231.000€. 

 Règim financer: com tanquem comptes amb ICOG. Es presenta el quadre detallat. Es destaca 

que s’avancen el 65% de les quotes dels col·legiats de Catalunya, que és el que ha de 

retornar cap al COLGEOCAT, i una liquidació del 5% dels ingressos per visats. Després hi ha 

el tema de despeses fiscal (IVA, IRPF, etc.) que es liquiden conjuntament. I finalment, acaba 

havent una liquidació de la despesa. En aquest cas, la liquidació va ser de 12.000€ a favor 

del COLGEOCAT.  

 Reserves de tresoreria: s’han incrementat en 39.000€ respecte l’1 de gener del 2016. Estem 

amortitzant la despesa de virtualització de continguts del curs online, però que ja està 

pagada íntegrament. Però això té efecte en els balanços per l’amortització a 4 anys, però no 

en la tresoreria. Per tant, es van acumulant certes reserves en caixa, que poden servir en 

qualsevol moment i ens permeten treballar sense carregues fiscals de crèdits. 
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S’aprova per unanimitat dels assistents, sense cap abstenció. 

 

Presentació pressupost del 2017. 

El pressupost està pendent de les decisions que es prenguin dels visats, ja que hi ha un increment 

de l’ARC, que implica un increment en la despesa d’assegurances i un increment o no, i no sabem 

en quina proporció, del preu del visat. És a dir, com repercutirà aquest increment de 

l’assegurança en el cost del visat.  

L’aprovació de les tarifes de visat s’aproven a l’assemblea de l’ICOG, que es celebra amb 

posterioritat a aquesta assemblea, i, per tant, el pressupost que es presenta està preparat en 

base al que creiem que pot passar.  

L’objectiu és augmentar els ingressos per visats. 

Respecte activitats i cursos es farà la 4a edició del curs online de sòls contaminats, amb més grau 

d’expertesa.  

En quant a despeses de personal, representació i ICOG, estan en línia amb el 2016. I on sí hi ha 

un increment important és en les assegurances, que passen a 51.000€ de cost. El 2016 el cost 

de les assegurances va ser de 24.000€. Per tant, doblarem la despesa del cost d’assegurar, i una 

altra cosa és el que repercuteixi.  

El balanç serà 0, amb uns ingressos i despeses de 238.500€. El grau d’incertesa d’aquest 

pressupost està pendent de l’ARC. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents, sense cap abstenció. 

 

4. Informe d’activitats previstes per la Delegació de Catalunya per a l’any 2017. 

Ramon Pérez presenta la proposta d’accions a fer.  

- Treballar per la segregació de la Delegació.  

- Incrementar ingressos. Via cursos o via possibles encàrrecs tècnics des de l’Administració. 

- Assegurança de RC. És una activitat del 2017. A principis del 2016, es va entrar en negociació 

amb la companyia que donava cobertura als visats; va ser un tema complicat, ja que no hi 

havia manera de renovar la pòlissa en les mateixes condicions. I de fet es va doblar el preu 

que es paga per visat de l’assegurança. L’assegurança que té el visat té dues parts: la que es 

paga com a assegurança del visat i a més a més assegura un mínim d’import, que paga el 

col·legi, una quantitat fixe que ha de pagar tant si arriba amb els visats com sinó. Per aquest 

motiu es va decidir crear una comissió per treballar durant tot l’any de cara a la següent 

renovació de l’assegurança amb diferents opcions. La realitat és que aquesta comissió no 

s’ha convocat cap cop. Finalment s’ha pogut renovar, però han tornat a doblar el que es va 

doblar l’any passat. S’ha de decidir qui assumeix aquesta part. S’ha fet un estudi a cada 

delegació i seu central del marge que queda de visats en cada cas. El resultat és bo. Per tant, 

el col·legi assumirà pràcticament la totalitat d’aquest nou increment durant el 2017. La 

renovació de la pòlissa és anual. L’assegurança es retroactiva i s’assegura el passat. Que cada 
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cop és més gran. El nostre risc és complicat, per què el problema es genera a posteriori. A 

Espanya una pòlissa només et cobreix sempre i quan estigui en vigor. Per tant, en canviar 

d’asseguradora, la pòlissa anterior deixa de cobrir futurs danys que puguin haver i ha de ser 

la nova pòlissa qui ho cobreixi. S’estan estudiant diverses opcions, com l’assegurança per 

col·legiats, enlloc de per visats. 

- Participació en diferents grups de treball, taules tècniques, comissions de treball, etc.  

- Contactes amb l’Administració. 

- Curs ISO 17020. 

- 4a edició curs online sòls contaminats, que començarà el mes d’octubre, amb alguns canvis.  

- Premis de recerca 2017. 

- Xerrada dels drons aplicats a la geologia. 

- Cafès del COLGEOCAT. 

- Actualització guia serveis professionals. 

- Observatori del GeoRisc, que forma part de la Comissió de Riscos Geològics. 

- Protocol seguiment carnets joves.  

- Projecte de mapa de sòls contaminats.  

- Jornada de geologia urbana. 

- Millora de la web del COLGEOCAT. 

- Creació app del col·legi.  

- Activació Whatsapp del col·legi. 

- Pla de comunicació a les xarxes socials.  

 

A banda d’aquestes activitats previstes, en poden sortir de noves durant l’any. 

Es proposa fer excursions geològiques. Des de l’Assemblea, es llança la petició d’organitzar una 

sortida geològica. 

 

S’aprova per unanimitat dels assistents, sense cap abstenció. 

 

5. Pla estratègic COLGEOCAT. Missió, visió i valors. 

El Pla Estratègic és una iniciativa sorgida a partir d’una formació realitzada per membres del 

Consell de Govern i administració sobre participació interna a l’entitat a través de la Fundació 

Pere Tarrés.  

Es va fer el treball a partir d’un DAFO en sessió tancada un dissabte a Collserola, tot l’equip 

(membres del Consell de Govern i personal d’administració).  

Es llegeix el pla estratègic definit:  

- Missió – què som? 

- Visió – què volem? 

- Valors – els principis que guien la organització i la nostra manera d’actuar. 

Ara s’ha de fer viu.  
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S’explica que la jornada de treball i el resultat ha servit per saber qui som exactament, per poder 

explicar-ho al que ve de fora, i decidir quines peticions ens toca atendre i quines no.  

És un procés que ha de ser revisable. És un exercici que pel proper Consell de Govern es 

traslladarà com a necessitat de revisar el DAFO. 

Un col·legiat proposa escurçar més la VISIÓ. . 

Albert V. comenta el valor HO FEM BÉ, com un concepte difícil d’acceptar i que inclús pot sonar 

pretensiós, si bé es comenta que es refereix a que el col·legi ho fa bé.  

 

Es presenta i s’aprova per unanimitat dels assistents, sense cap abstenció. 

 

 

6. Precs i preguntes. 

Es contesta la pregunta realitzada pel col·legiat Joan Escuer per escrit dins el termini que marca 

el RRI, sobre la segregació i es pren nota dels precs formulats.  

 

 
En Ramon Pérez explica que la segregació no és un tema polític, tot i que tingui que passar per 

un Consejo de Ministros i es reculli en un Decreto Ley. 

S’explica el correu rebut d’Union Profesional respecte la fusió de dos col·legis de Catalunya i el 

plantejament de presentar un recurs d’inconstitucionalitat. Del que es detecta un ambient 

d’impugnar-ho tot.  

Joan Escuer comenta que hi ha un greuge comparatiu amb Andalusia, que es va segregar el 2003. 

I que des del COLGEOCAT s’ha fet tot bé i que, malgrat això, la documentació està aturada al 
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Ministerio. Demana que se’ls reclami i se’ls digui que hi tenim tot el dret, i que si no ho volen 

aprovar que diguin que no. I si cal, anar al jutjat. 

Ramon Pérez explica el procés: el 2013 es va entregar al Ministerio de Medio  Ambiente tota la 

documentació per a que ells fessin un acte administratiu, conforme tot estava inclòs i correcte. 

Aquesta documentació, ens consta, hi és tota. Fins i tot l’acta d’assemblea d’ICOG on tots els 

geòlegs d’Espanya ho aproven. ICOG ho va entregar directament al Ministerio.  

L’1 de juliol del 2014, Ramon Pérez es reuneix amb Díaz-Ambrona, Secretari General del 

MAGRAMA. La resposta va ser que ho entreguéssim tot, i se li va confirmar que ja estava 

entregat des de l’any anterior. Se li va mostrar el registre d’entrada. Es va tornar a entrar la 

documentació.  

El pla B que es va posar en marxa el mateix 2013 era, per si el Govern central no ho aprovava, 

fer-ho per la via catalana. Crear el col·legi aquí. Però el 8 de gener de 2014 es va emetre una 

sentència del Tribunal Constitucional. El Departament de Justícia ens va informar: el Col·legi de 

Telecos s’havia segregat del col·legi estatal per la via catalana, creant el col·legi català, per què 

l’Estatut de Catalunya dona competències a la Generalitat per crear col·legis professionals. Però 

promogut per més de 50 diputats del PP, ho van presentar al Constitucional, qui va emetre 

sentència el 8 de gener de 2014, dient que l’Estatut de Catalunya dona poders a la Generalitat 

per crear col·legis professionals, però enlloc diu que puguin crear col·legis professionals que 

vinguin de la segregació d’un col·legi d’àmbit estatal, i que, per tant, aquella segregació quedava 

totalment anul·lada.  

El 2015 vam continuar sense resposta. A principis del 2015 Ramon Pérez es va reunir amb Germà 

Gordó, Conseller de Justícia, per exposar-li el problema. La Generalitat es va implicar i Santiago 

Ballester, Director General de Dret i d’Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia es va 

reunir amb Ramon Pérez, i va demanar reunió amb el secretari del MAGRAMA. Es van reunir a 

Madrid. Va comentar que a la reunió se’ls va dir que no tenien experiència en aquests tipus de 

temes. I es va dir que se’ls tornava a enviar la documentació novament. Es va enviar, i no ha 

passat res. 

El 2016, amb el Govern interí, la situació no va canviar i vam arribar el 2017. Hem tornat a parlar 

amb Entitats Jurídiques, on hi ha una persona nova. Tenen el compromís de tornar-ho a intentar. 

I de reunir-nos amb el Delegat del Govern a Catalunya, el Sr. Enric Millo, però estem pendents 

de data. Des de Madrid també s’està esperant tenir data amb el MAGRAMA.  

En quant a ICOG, és un tema parlat, tant lo que és Junta com Assemblees, mai hi ha hagut cap 

problema. La petició de Joan Escuer és demanar a la propera assemblea del ICOG fer palesa la 

petició de la Delegació que facin pressió des de la seu central. Portar-ho com a petició de la 

Delegació a l’Assemblea de Madrid, que facin algun moviment davant del Ministeri i sobretot 

que diguin que això és un greuge comparatiu, per què ja hi ha un col·legi que es va segregar.  

Ramon Pérez comenta que l’ICOG està en plena disposició de fer els tràmits que siguin 

necessaris. Es mira si pot haver alguna altra via per desfer aquest nus.  

S’aprova que es faci una trucada periòdica (mensual) al Ministerio. 
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S’agraeix l’assistència de tots i la feina feta per la Junta de Govern i personal d’administració. 

 

Es tanca l’assemblea a les 21.30 h. 

 

Ja fora d’Assemblea, es fa una proposta de demanar carrers amb noms de geòlegs il·lustres, com 

Núria Soler, Josep Darder, Oriol Riba, Carmina Virgili, Salvador Reguant. Es recull la proposta per 

tal d’intentar treballar-hi. 

 

 

 

 

 

Ramon Pérez i Mir      Roger O. Gibert i Elias 

President Consell de Govern     Secretari Consell de Govern 

COLGEOCAT       COLGEOCAT 
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