Col·legi Oficial de Geòlegs
Catalunya

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DELEGACIÓ DE
CATALUNYA
DEL COL·LEGI OFICIAL DE GEÒLEGS
27 DE FEBRER DE 2004

ASSISTENTS:
-

30 Col·legiats amb dret a vot
Luis Suárez Ordóñez, President del ICOG
Cristina Sapalski Roselló

Lloc i Hora: Avda. Paral·lel 144 baixos de Barcelona, a les 19 30
hores, en segona convocatòria
1.- Lectura de l’acta anterior. Assemblea 2003

•

Vots en contra: 0

•

Abstencions: 0

•

Vots a favor: 30

S’APROVA

2.- Memòria d’Activitats de la Delegació de Catalunya any 2003

•

Vots en contra: 0

•

Abstencions: 0

•

Vots a favor: 30

S’APROVA
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3.- Estat de Comptes de l’any 2004. Pressupost de la Delegació per
l’any 2004

•

Vots en contra: 0

•

Abstencions: 0

•

Vots a favor: 30

S’APROVA

4.- Informe d’Activitats previstes per la Delegació de Catalunya per
l’any 2004

•

Vots en contra: 1

•

Abstencions: 0

•

Vots a favor: 29

S’APROVA

5.- Precs i preguntes:
•

No s’ha presentat cap pregunta dins el termini establert.

Tot i amb això, s’obre un debat amb els Col·legiats que es resumeix en:
Joan Josep Manel: Planteja si s’ha pensat en fer cursos itinerants que provinguin de
Madrid.
Alvaro Arasa: Tenim un problema de gent inscrita als cursos, ja que s’apunten
aproximadament l’1 % dels Col·legiats.
Tot i amb això, es farà el curs de legislació de Madrid, sempre i quan hi hagi la demanda.
Judit Vinyas: Potser si el cursos fossin més interessants, hi hauria més gent inscrita.
Apunta que la majoria de geòlegs es dediquen a la geotècnia.
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Alvaro Arasa: Ja hi ha cursos pensats en geotècnia. En aquest cicle de formació, n’hi ha
aproximadament 5 de 15. Vol deixar clar que la formació no tant sòls ha de ser de
geotècnia i que hi ha hagut cursos de geotècnia on no s’hi apunta gent.
Lluís Fructuoso: Creu que la formació ha de servir per a obrir nous camps de treball en
previsió d’una davallada de la geotècnia.
Luís Suárez: Es posa a disposició de venir a fer cursos, però sempre dependrà del número
de gent inscrita. Tot i amb això, es compromet a venir a donar el curs de legislació.
Joaquin Mormeneo: Donat que els geòlegs estem majoritàriament en actiu, es fa molt
difícil d’anar a Madrid a fer cursos.
Alvaro Arasa: Els cursos es faran amb una part teòrica i una part pràctica. Es faran
horaris intensius i es donaran crèdits als alumnes de facultat.
Joaquin Mormeneo: L’important és la formació, no els crèdits.
Ramon Pérez: No oblidem que aquest és l’any de prova en cursos i que s’anirà ajustant a la
realitat de la demanda del col·lectiu.
Carles Hellín: Considera que el primer que caldria fer per part del col·lectiu, és aplicar uns
preus en geotècnia més elevats per a dignificar la professió i en consonància amb el risc
assumit.
Luís Suárez: No es poden regular preus a partir de 1997 amb la llei de Col·legis
professionals y Ley del Suelo.
Existeix una llista amb preus per a treballs a jutjats. En qualsevol cas, considera que és
molt important que el Col·legiat Visi els treballs per tal de tenir una bona assegurança,
control i finançament del Col·legi i evitar la il·legalitat de l’estudi geotècnic.
Xavier López: Considera que la culpa de que es visi o no, així com dels preus, és dels
geòlegs.
Jordi Amigó: Demana agilitat en el visat.
Ramon Pérez: Des de Catalunya, concretament ho ha fet la Vocal de Noves Tecnologies,
s’està treballant en el Visat electrònic, però s’ha d’implantar a tot el ICOG i ara que ho
porta és ICOG des de Madrid.
Joan Martínez: Demana que es revisi el preu del visat en el tram més baix, ja que castiga
el petit informe geotècnic
Jose Romera: Per a informes de baix cost, la càrrega del visat és malla elevada.
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Ramon Pérez: Explica que aquest tema s’ha parlat amb molts col·legiats i que des de
Catalunya s’ha plantejat a ICOG a Madrid en una reunió de Junta de Gobierno. La Delegació
de Catalunya no ho pot fer per ella mateixa.
Luís Suárez: Proposa la creació d’una Comissió que estudiï els preus dels Visats.

Es tanca la reunió a les 21:00 hores del dia 27 de febrer de 2004.
Perquè així consti signem la present.

Carles Hellin Escribano
President
Delegació de Catalunya
Col. Ofic. Geòlegs

Ramon Pérez i Mir
Secretari
Delegació de Catalunya
Col. Ofic. Geòlegs
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