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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA DELEGACIÓ DE 

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

ASSISTENTS  
16 col·legiats amb dret a vot. 
2 vots delegats a Ramon Pérez.  
2 vots delegats a Roger O. Gibert. 
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 15 de març de 2018, a les 19.30 h en 2a convocatòria. 

 
  

ACTA D’ACORDS 
1. Lectura i aprovació, si 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 2017. 
Es comenta i s’aprova amb una abstenció.  
 

3. Estat de comptes de l’any 2017. Pressupost de la delegació per a l’any 2018. 
Es comenten i s’aproven els comptes per unanimitat. 
Es presenta el pressupost 2018, i s’aprova per unanimitat. 
 

4. Informe d’activitats previstes per la Delegació de Catalunya per a l’any 2018. 
Es comenta i s’aprova per unanimitat. 
 

5. Precs i preguntes. 
Es contesta la pregunta formulada 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, agraeix l’assistència dels 
presents i inicia la reunió explicant les eleccions al Consell de Govern, convocades també per 
avui prèviament a l’assemblea, i que han estat particulars.  
Dóna la paraula al President del Comitè Electoral, Albert Martínez i Òscar Jané, Secretari, per tal 
que expliquin el desenvolupament d’aquestes eleccions.  
Albert Martínez explica que el dia 5 de març es va enviar un comunicat als col·legiats sobre la 
possibilitat de no celebrar les eleccions en presentar-se una única llista. Prèviament es va seguir 
el protocol establert d’acord als Estatuts i RRI de convocatòria d’eleccions: presentació, recepció 
i valoració de candidatures; obertura del termini per presentar al·legacions, sense que es 
presentés cap; etc. A això calia afegir que només es va rebre una candidatura per cada càrrec, 
de manera que es va valorar la no necessitat de votar. El Comitè es va reunir per debatre la 
qüestió, revisant i tenint en compte els reglaments al respecte, i ni el RRI ni els Estatuts 
especifiquen què passa en aquests casos. Es va determinar que s’acceptaven les candidatures 
presentades, obrint un termini per presentar al·legacions, durant el qual ningú ha presentat cap 
ni s’ha rebut cap protesta. Amb la qual cosa queden proclamades com a definitives les 
candidatures presentades: 

- President: Ramon Pérez. 
- Vicepresident: Xavier Cuello. 
- Secretari: Roger O. Gibert. 
- Tresorer: Lluís Fructuoso. 
- Vocals: Elena Esplandiu, Emilio Orejudo, Vinyet Solà i Albert Ventayol. 

Es fa l’observació que es passi a ICOG la proposta de modificar el RRI, perquè quedi constància 
de què s’ha de fer en casos que només es presenta una candidatura.  
Ramon Pérez confirma que ja s’ha presentat en Junta de Gobierno de Madrid, i es procurarà que 
a l’Assemblea de la seu central s’aprovi que si per cada càrrec només hi ha una candidatura ja 
no cal sotmetre el càrrec a votació; també que es modifiqui el sistema de votació, i que es voti 
electrònicament i evitar així la despesa de la votació en paper.  
Roger O. Gibert agraeix la feina del Comitè Electoral i dona inici a l’Assemblea, agraint 
l’assistència d’Ester Boixereu, Vocal de la Junta de Govern de l’ICOG. 
Pren la paraula Ester Boixereu, que explica l’activitat de l’ICOG en el darrer any.  
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
Roger O. Gibert, Secretari del Consell de Govern, llegeix l’acta corresponent a l’assemblea del 
2017 i s’aprova per unanimitat dels assistents, sense cap abstenció.  
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2. Discussió i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats de la Delegació de Catalunya de 
l’any 2017. 

Ramon Pérez, President del COLEGOCAT, explica l’activitat del col·legi durant el 2017. 
− S’han fet moltes trobades amb diferents col·legis professionals i Intercol·legial. Des del 

COLGEOCAT es va decidir acomplir el programa electoral 2014, en el qual ens 
comprometíem a defensar els drets de tota la població de Catalunya, i el dret a decidir de 
totes les opcions. Per tant en totes aquelles iniciatives en les quals se’ns ha convidat a 
participar o a posicionar-nos, que eren clarament pel si, no ens hi hem adherit per què 
considerem que no és aquest el paper del col·legi de treballar en favor de la independència 
de Catalunya. Però sí que creiem que havíem de treballar en favor o defensar el dret de les 
persones a manifestar i donar la seva opinió amb total llibertat i tranquil·litat.  
En aquest sentit, hi va haver un moviment COL·LEGIS X REFERÈNDUM, manifest al qual es 
van adherir més d’un centenar de col·legis, que deia com a concepte que es lamentava que 
no s’hagués aconseguit fer un referèndum pactat per tots, per ambdues parts, Catalunya i 
el Govern Central, on totes les opcions es poguessin defensar amb tota la llibertat i 
tranquil·litat. Ens hi vam adherir per què considerem que en qualsevol tema és lamentable 
no aconseguir arribar a un acord. Al cap d’un parell de mesos el President de la Delegació 
d’Aragó va enviar una carta a la Junta de Gobierno de l’ICOG, dient que s’havia assabentat 
via un enginyer de Tarragona que ens havíem adherit a aquest manifest, i que demanava 
que es prenguessin accions envers aquest comportament que havíem tingut. Això es va 
parlar en Junta de Gobierno, que va demanar a Catalunya que expliqués aquest manifest, 
què deia, i la nostra adhesió. Ens vam explicar de paraula, i es va acceptar perfectament, i 
es va fer una videoconferència amb totes les delegacions i va quedar tot resolt, a excepció 
d’Astúries que no es va presentar a la videoconferència. Seguidament el President de la 
Delegació d’Astúries va enviar un WhatsApp massiu a contactes i col·legiats de la seva 
delegació on deia que saltàvem l’ordre constitucional i que ICOG no estava actuant. Vam 
respondre als escrits que va fer. I va contestar un darrer escrit de 24 pàgines molt exagerat 
i fora de lloc.  
Aquest manifest també es va publicar aquí a Catalunya i cap col·legiat d’aquí va mostrar 
descontent. Més de 100 col·legis adherits. La frase final del manifest diu “Que es faciliti i es 
promogui un debat democràtic i plural i en igualtat de condicions i sense amenaces entre 
les legítimes opcions SI-NO-ABSTENCIÓ avui presents a Catalunya”. 
S’adjunta el contingut del manifest:  
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− Es mostra la relació d’activitats institucionals. S’han fet reunions amb diferents càrrecs de 
l’Administració, que s’han atès principalment des de presidència, i en algun cas amb el 
suport d’algun altre càrrec del Consell de Govern del COLGEOCAT. Des de Consellers, fins al 
Delegat del Govern, Enric Millo.   

− Comissions tècniques de treball: 
o Geotèrmia: és una comissió activa, però enguany no ha tingut massa activitat. 
o Riscos Geològics: es va reactivar l’any passat. El 2017 s’ha creat l’Observatori del 

GeoRisc. És un centre de consulta, punt de referència documental.  
Intervé Xavier Cuello, President del Consell Rector de l’Observatori del GeoRisc. A 
partir de les inundacions a Agramunt el 2015 amb 3 víctimes mortals, es va 
considerar necessari crear un Observatori, per tractar, de manera monogràfica i 
amb caràcter anual, un tema de rellevància. El primer monogràfic tracta del risc de 
despreniments a la xarxa viària i ferroviària de Catalunya, i hi participen diferents 
sectors, que inclouen assegurances, juristes, carreteres, ferrocarrils, ICGC. Ja s’ha 
fet una primera reunió de treball el 2017 i la segona fase que es desenvoluparà 
durant el 2018 tractarà de fer la fotografia actual de com està el risc d’esllavissades 
a la xarxa viària i ferroviària de Catalunya, reconèixer potencialitats i recomanacions 
a donar a les diferents infraestructures.  

− A nivell de col·legiats: en total som 480 col·legiats, dels quals hi ha 348 homes i 132 dones. 
Les dades d’atur no donen fe de la fotografia actual, per què estem segurs que hi ha molts 
geòlegs no col·legiats que estan a l’atur. I per tant, les dades que tenim són en base als 
col·legiats. Respecte als carnets joves, hi ha més noies que nois.  

− A nivell de visats: intervé Roger O. Gibert, com a Secretari Tècnic. Ha sigut un any que no 
esperàvem, per què sabent que el cos de l’ARC pujava, i que l’assumia el col·legi, tal com es 
va aprovar a l’Assemblea de l’ICOG del 2017, ens esperàvem tenir pèrdues o que els 
números no sortissin favorables, però ha augmentat bastant el número de visats respecte a 
l’any anterior. S’ha fet més d’un 20-30% més de visats que l’any anterior, la qual cosa ens 
ha permès acabar l’any amb beneficis i ha ajudat a tancar un bon any. Tal com es constatarà 
a l’informe de tresoreria. El que passa és que novament, com a Secretari Tècnic, li agradaria 
tornar a expressar la preocupació, com l’any passat, de què cada cop van augmentant el 
número d’estudis que queden amb incidències obertes (perquè estudi no arriba a uns 
mínims tècnics o no compleix el mínim de reconeixements exigits) i que no es solucionen. 
Aquest fet s’ha donat en 17 ocasions aquest any, pel que entenem que aquest estudi ha 
arribat al client final fora del control col·legial que suposa el visat i sense donar solució a les 
incidències obertes.I per primer any, no s’ha emès cap Segell de Qualitat Geotècnica. El 
Segell de Qualitat es una figura per donar un valor extra a aquells estudis que creiem que 
tenen un valor tècnic més elevat dels estàndards mínims que marca el CTE. Aquest Segell és 
voluntari i el demana el visador. Per tant, no vol dir que cap informe presentat no hagués 
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aconseguit aquest Segell. Si bé quan es detecta un informe que el podria tenir, es comunica 
al col·legiat. I enguany no ha estat el cas. 

 
− A nivell de formació: s’han celebrat cafès del COLGEOCAT, que és un format que funciona 

molt bé i són molt interessants. Intervé Emilio Orejudo, per comentar que s’ha realitzat la 
3a edició del curs d’especialista en investigació i recuperació d’aigües subterrànies i sòls 
contaminats i està en marxa la 4a. Hi ha 27 inscrits. La novetat enguany és la jornada 
presencial del 23 de març, en la qual estan tots els alumnes i exalumnes convidats i està 
oberta a tothom que es vulgui inscriure. És una jornada amb ponents que s’hi dediquen a la 
descontaminació perquè expliquin experiències de projectes de descontaminació i casos 
d’èxit. Ja estem treballant en la 5a edició, i a l’abril es portarà a l’Agència de Postgrau, ja que 
és una formació amb títol oficial de la UB. És un curs que suposa una dedicació superior, en 
un format diferent en ser online, i una despesa econòmica important. La despesa destinada 
a aquesta formació ja està amortitzada. Ara el plantejament de si això es llança com un pas 
més enllà, com un màster o postgrau, està per decidir.  
S’han realitzat jornades en col·laboració amb altres entitats i col·legis. S’han organitzat 
xerrades, tallers formatius, etc.  

− Imatge i comunicació: Facebook: 371 seguidors 1.095 piulades al Twitter i 610 seguidors; 7 
articles al Blog i quasi 5.000 visites.  

− Convenis i acords: alguns convenis es van renovant i altres són nous. El servei més utilitzat 
és el d’assessorament i confecció de la Declaració d’IRPF. L’any passat el van utilitzar 27 
col·legiats. Enguany s’acaba d’anunciar i ja s’han interessat 10 persones. El servei el donem 
a través d’una gestoria, i es pot fer presencial o a distància.  

− Sopar de Nadal: xerrada de Cai Puigdefàbregas, Premi Carmina Virgili 2016. Entrega dels 
Premis als millors treballs de recerca i entrega del Premi Carmina Virgili 2017 al Josep Maria 
Mata-Perelló. 

 
S’aprova per unanimitat, amb una abstenció. 
 
3. Estat de comptes de l’any 2017. Pressupost de la delegació per a l’any 2018. 
Intervé Lluís Fructuoso, Tresorer. 
 
Estat de comptes de l’any 2017. 
− El saldo positiu del quadre d’ingressos i despeses és de 7.754,43 euros. Com a Delegació 

hem tancat l’any amb un saldo positiu de quasi 8.000 euros. 
− Ingressos. Les principals diferències són: 

o Ingressos per visats, que han pujat de l’ordre de 22.000 euros respecte de l’any 
anterior, el que suposa un augment del 19%. 
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o Publicacions i varis: ha pujat per la realització de dos dictàmens tècnics per al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, relacionats amb activitats extractives, que 
han suposat 28.000 euros. Són ingressos atípics, però aquest any ens ha ajudat a 
tenir aquest tancament.   

o Cursos: ha caigut un 61%, per què l’any passat es van fer dues edicions del curs 
online de sòls, principalment ingrés a avui dia a nivell de formació. 

o Gestió delegació: la diferència respecte a l’any anterior és pràcticament nul·la.   
En definitiva, quasi 20.000 euros més d’ingressos.  
− Despeses. Les despeses també han pujat, però menys que els ingressos. La majoria són les 

mateixes. Però s’han de parlar de les assegurances, un tema que ha llastrat els estats de 
comptes del col·legi, i que s’ha de tenir en compte en un futur. L’asseguradora va doblar el 
cost de l’ARC del visat, cost que no s’ha repercutit en els visadors, de manera que hi ha 
30.000 euros de més pagats a l’asseguradora, i que han anat en contra del balanç. 
Intervé Ramon Pérez, per ampliar la informació sobre aquest canvi en el cost de l’ARC. Quan 
es paga un visat, es paga la part d’assegurança (48 euros) i l’altra que és la que es queda el 
col·legi per la revisió tècnica de l’estudi. El que es va fer l’any passat és, quan es va saber 
que l’asseguradora doblaria el cost de l’assegurança, es va plantejar, abans d’acceptar-ho, 
estudiar el marge que tenia el col·legi amb la part que cobra dels visadors, per veure quin 
marge quedava i quant es podia reduir. Es va fer l’estudi i es va veure que el marge que li 
quedava al col·legi era prou important per a poder assumir la diferència, és a dir, cobrant el 
mateix al col·legiat, però el col·legi reduir el seu marge. És a dir, el col·legi no paga una part 
de l’assegurança dels visadors, sinó que el que fa és reduir el seu marge, ja que 
l’asseguradora cobra el doble per cada visat.  
Xavier Cuello intervé indicant que donat que l’objectiu del col·legi no és fer beneficis aquesta 
política s’hauria de continuar i mirar d’absorbir aquesta pujada de la companyia. El menor 
marge l’ha d’assumir el col·legi, si es pot fer.  
Albert Ventayol considera que quan un visa un informe, el normal és que li cobri al client el 
cost del visat i que entendria que s’apugés el preu del visat. Ramon Pérez comenta que en 
el moment en què el visat deixa de ser obligatori el 2010, el número de visats ha caigut en 
picat, per dos motius: per què potser el cost del visat et poden fer més competitiu per una 
obra i per què qui no visa s’estalvia el control del secretari tècnic. Ferran Ginette comenta 
que aleshores assumeix un risc professional. Albert Ventayol considera que la lluita no seria 
aquesta. Hi ha diversitat d’opinions. Albert Ventayol creu que la lluita com a col·legi no és 
l’estalvi de no visar, sinó que la lluita hauria de ser més aviat que és bastant inversemblant 
que hi hagi estudis geotècnics a uns preus tan baixos on 100 euros sigui un import important. 
Ramon Pérez comenta que l’estalvi de no visar no són aquests 100 euros del cost del visat, 
l’estalvi són els 100 euros i l’estalvi de complir el CTE. El que visa ho farà d’acord al CTE, per 
què sinó el secretari tècnic li obrirà incidència i no el visarà si no s’arregla.  Albert Ventayol 
aleshores considera que la lluita del col·legi és que els arquitectes, les asseguradores, els 
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enginyers i els nostres clients, estiguin el més obligats possibles a complir el CTE, que de fet 
ja ho estan. Ferran Ginette comenta que el CTE no ha variat. El CTE és llei.  
Continua Lluís Fructuoso, explicant que portem uns anys que hi ha una certa estabilització 
pressupostària després d’uns anys de pèrdues, que s’han pogut suportar pel calaix fet en 
l’època de bonança dels visats.  
La majoria de despeses fixes varien tan sols un 2-3% amunt o avall. I les que es modifiquen 
van una mica en funció d’altres activitats, com per exemple en el cas dels dictàmens externs, 
hi ha més despeses professionals; si hi ha menys activitats i cursos també hi ha menys 
despeses per formadors, i el resultat final és aquest increment de 13.000 euros en la 
despesa, que és un 5,8% respecte de l’any passat.  

− Règim financer: liquidació amb la seu central. El nostre ingrés pel 65% que ens correspon 
per les quotes és de 52.047 euros, després hi ha tot el tema d’impostos avançats des de 
Madrid, i al final hi ha una liquidació que és de 3.264 euros a favor nostre. La nostra 
tresoreria no depèn d’aquest import. D’aquest balanç nosaltres cobrem íntegrament els 
visats, la seu central cobra íntegrament les quotes col·legials, i en aquesta liquidació 
nosaltres aportem el 5% del visat i ens correspon el 65% de les quotes.  

− Reserves de tresoreria: el saldo final de tresoreria respecte del 2016 ha baixat de 299 mil a 
281 mil. Faltava cobrar dues factures de la Generalitat, que ja estan liquidades, de manera 
que això pujarà. També cal comptar les despeses d’amortització, que suposen uns 10.000 
euros/any. És a dir, tresoreria neta, no hi ha deutes, cap préstec a tornar ni cap hipoteca que 
pagar.  
 

S’aprova per unanimitat dels assistents, sense cap abstenció. 
 
Presentació pressupost del 2018. 
El pressupost està confeccionat amb les mateixes partides. Estan uniformitzades d’acord al Pla 
General Comptable amb l’ICOG, de manera que després es pugui fusionar tot de forma correcta.  
El pressupost és inferior en ingressos al que hem tingut durant el 2017, ja que no sempre hi ha 
aportacions extraordinàries com hi ha hagut aquest any passat. És un pressupost plantejat des 
d’una idea continuista, tant a nivell d’ingressos com de despeses. I torna a baixar la despesa per 
col·laboradors externs.  
Ramon Pérez comenta que aquest pressupost s’haurà de modificar, a l’espera de la celebració 
de l’assemblea de la seu central, on s’aprovaran les tarifes de visats. I per aquest any es 
proposarà una pujada del 3,5%, que és l’equivalent de l’IPC.  
Lluís comenta que es presenta un pressupost que queda pendent de les decisions que es 
prenguin a l’assemblea de l’ICOG i que puguin afectar a la proposta presentada.  
La proposta de pressupost és balanç 0. De manera que mantindríem la bossa que tenim, per 
possibles contingències que puguin sorgir o inversions que siguin necessàries en un moment 
donat.  
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*Pregunta Josep Lluís Domènech: Per què s’han apujat el preu dels visats? Per què s’han doblat? 
Ramon Pérez explica el motiu: l’assegurança. L’ARC té dues parts: un fixe i un variable. Cosa que 
penalitza molt al col·legi. Vol dir que hi ha una part que es paga, tant si es fan visats com si no. i 
després hi ha un % per cada visat. Per tant, si es fan pocs visats, la part fixe repercuteix més. El 
motiu de la pujada és el següent: l’ARC té retroactivitat il·limitada. És a dir, cada any tenim una 
motxilla més gran de visats. Però per contra, la davallada dels visats ha sigut molt gran. I un altre 
factor a tenir en compte és que tenim un problema amb el risc que assegurem i és que té un 
diferiment en el temps important. Les asseguradores veuen que ara cobren molt poc, per la 
baixada de visats, però cada vegada tenen una motxilla més gran i li estan arribant sinistres 
d’informes visats fa temps. Per tant, apugen preus per què sinó la pòlissa no els interessa.  
La renovació és anual, és a dir, cada any es renegocien els preus. No és que aquest any s’hagi 
doblat, l’any passat ja va ser així, de manera que s’ha multiplicat per 4 en 3 anys. 
La Llei d’assegurances a Espanya si fos com l’anglesa canviaria totalment. A Espanya et cobreix 
l’asseguradora que tens aquell dia del sinistre, no la que tenies el dia que vas entregar l’informe.  
Abans al col·legi teníem Zurich, però Zurich va arribar un dia que no va voler renovar. En no 
renovar, es treuen la motxilla i tot. Però si ara es produeix un sinistre d’un informe que era de 
Zurich, ara ho cobriria la pòlissa que tenim en vigor. Al Regne Unit no funciona així: allà tens una 
asseguradora que li pagues una assegurança el 2013, tu canvies d’asseguradora, i si al cap de 5 
anys tens un sinistre d’aquell informe, l’asseguradora del 2013 te l’ha de cobrir, que és lògic, ja 
que va cobrar per aquella assegurança. Això fa que aquí estiguem amb molta indefensió.  
La proposta del Lluís Miquel Domènech és engegar la proposta del “miedo”. Que la gent comenci 
a visar. I promocionar el visat segons Ferran Ginette. 
Ramon explica que hi ha dues percepcions dels col·legiats: una que és que jo la feina l’estic fent 
bé, i l’altra és trobar una assegurança privada que cobreixi els informes, però que obliga a pagar-
la durant tota la vida per tal que et cobreixi en cas que hi hagi un sinistre.  
 
S’aprova per unanimitat dels assistents, sense cap abstenció. 
 
4. Informe d’activitats previstes per la Delegació de Catalunya per a l’any 2018. 
Ramon Pérez presenta la proposta d’accions a fer. Si bé està a l’expectativa de la primera reunió 
del nou Consell de Govern. 
− Treballar per la segregació de la Delegació. Es posposa ampliar aquest punt pel final de 

l’assemblea.  
− Incrementar ingressos. Via cursos o via possibles encàrrecs tècnics des de l’Administració. 
− Assegurança de RC. Hi ha un grup de treball, en el que el COLGEOCAT hi participa juntament 

amb l’ICOG. S’han mantingut reunions amb MUSSAP, per mirar de buscar altres fórmules. 
És un tema que preocupa molt. Per què es consideren altres aspectes a més del visat.  
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Albert Ventayol comenta la notícia que va sortir sobre la Llei de contractes de sector públic. 
Si hi ha un sobrecost a l’obra per causes geotècniques, la llei de contractació pública diu que 
s’haurà d’anar pel geotècnic.  

− Es continuarà participant i treballant en els grups de treball i taules tècniques.  
− Suport a les comissions de treball.  
− Contactes amb l’Administració.  
− Curs ISO 17020. Ja s’ha fet. El curs ha estat un primer pas. La idea es fer un seguiment de tot 

el tema relacionat amb l’acreditació d’empreses per la realització d’investigació i remediació 
en matèria de sòls i aigües subterrànies associades. Per tant, el contacte amb l’Administració 
haurà d’incloure aquest tema en tant que afecta una part del nostre col·lectiu que s’hi 
dedica. Van participar 17 persones. La idea és tornar-lo a fer quan hi hagi novetats per part 
de l’Agència d’Acreditació.  

− Es farà la 5a edició del curs online. 
− Es convocaran els Premis als Treballs de Recerca.  
− Es convocaran els Cafès del COLGEOCAT.  
− Actualitzar la guia de serveis professionals. I si és possible ampliar-la. 
− Observatori del GeoRisc. 
− Protocol de seguiment dels carnets joves. Per fer la continuïtat dels carnets joves captats. 

Entre les tasques a fer oferir tutoria professional des del Consell de Govern.  
− Premis als treballs professionals. Donar un reconeixement a un treball professional concret 

d’un geòleg que ha fet durant l’any. El Carmina Virigili és un reconeixement per una 
trajectòria professional i en aquest cas seria per un treball concret. 

− Millora web COLGEOCAT. 
− Fer app. 
− Whatsapp i pla de comunicació a les xarxes socials. 
 
El Roger exposa les idees/peticions que es vol traslladar a l’assemblea de Madrid: 
− Ens preocupa el tema dels visats. La idea és que es donin punts associats a la gent que visa 

pels cursos, per intentar mantenir aquests visadors. Els visats és un tema estructural. Tots 
els diners que inverteixen en visats es traduiran en uns punts estrella.  

− De la nostra base social, concretament jubilats i baixes de llarga duració, ens preocupa que 
es puguin donar de baixa. Es vol proposar tarifa 0 per aquests perfils.  
 

La Maria Albó pregunta per la gestió de posar noms de geòlegs/ogues a carrers, tal com es va 
parlar a l’assemblea de l’any passat. Ja s’hi està treballant.  
 
Elena Esplandiu, comenta que des de la comissió tècnica de l’aigua es va comentar que hi havia 
pocs alumnes geòlegs, i per a partir d’aquí es vol crear una comissió de divulgació per treballar i 
estudiar tot això.  
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Òscar Jané fa una primera presentació de l’esbós de la web del COLGEOCAT. Amb la idea de 
preparar-la durant el 2018. La idea és que tingui un menú ràpid. On es puguin agafar les coses 
més habituals que fan servir els col·legiats. Que es vegi facilitat en contactar amb el COLGEOCAT. 
Que es pugui accedir via WhatsApp i Telegram. Fer-la molt fàcil i responsive als diferents 
dispositius mòbils. En resum, la idea és accés ràpid a les 4 coses importants.  
 
S’aprova per unanimitat dels assistents, sense cap abstenció. 
 
 
5. Precs i preguntes. 
Es contesta la pregunta realitzada pel col·legiat Pere Mascareñas per escrit dins el termini que 
marca el RRI, sobre la segregació i es pren nota dels precs formulats.  
 

Ramon explica que es va parlar amb el Conseller de Justícia, Mundó, i amb l’Enric Millo, Delegat 
del Govern a Catalunya, del tema de la segregació. Per saber situació i reactivar. El mes de juliol 
es va reactivar. El Ministerio de Medio Ambiente del Govern central tenia tot l’expedient mirat i 
valorat. Tot l’expedient va anar a la Comisión de Subsecretarios de Estado, que van veure que 
tot estava correcte. Següent pas era la Comisión de Secretarios de Estado, que també ho van 
trobar correcte. Aleshores es va fer l’esborrany de Decreto, que s’ha d’aprovar. De fet tenim 
aquest esborrany, ja que ens va arribar via Ministerio, per tal que donéssim el vistiplau. Justícia 
ho va mirar i ho va veure tot bé. Només quedava passar a Consejo de Ministros, l’últim tràmit. 
Però no va entrar al darrer Consejo de Ministros abans de vacances i ara encara no ha entrat.  
L’últim que tenim és del 9 de març. Resposta directa del Ministerio de Medio Ambiente de la 
Subdirectora General de Legislación y Ordenación Normativa. La resposta és molt clara: “El 
proyecto del Real Decreto por el que se aprueba la segregación de vuestra delegación de 
Catalunya está finalizado a la espera que se decida elevarlo a la aprobación de Consejo de 
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Ministros, cuya agenda desconozco”. S’han enviat més correus a la delegació del govern a 
Catalunya i s’ha demanat novament reunió amb Enric Millo.  
El títol del RD és “Real Decreto XXX por el que se aprueba la segregación de la delegación 
catalana del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos”.  
Continuarem insistint.  
 
S’agraeix l’assistència de tots i la feina feta pel Consell de Govern i personal d’administració. 
Es dóna la benvinguda a les dues noves incorporacions al Consell de Govern i es dóna les gràcies 
a l’Albert Martínez i l’Òscar Jané per la feina feta.  
 
 
Es tanca l’assemblea a les 21.30 h. 

 
 
 
 
 

 
Ramon Pérez i Mir      Roger O. Gibert i Elias 
President Consell de Govern     Secretari Consell de Govern 
COLGEOCAT       COLGEOCAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


