Col·legi Oficial de Geòlegs
Delegació de Catalunya

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DELEGACIÓ DE
CATALUNYA
DEL COL·LEGI OFICIAL DE GEÒLEGS
25 de FEBRER DE 2005

ASSISTENTS:
-

31 Col·legiats amb dret a vot
Luis Suárez Ordóñez, President del ICOG
Manuel Regueiro, Secretari del ICOG

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 2004

•

Vots en contra: 0

•

Abstencions: 0

•

Vots a favor: 31

S’APROVA

2.- Memòria d’Activitats de la Delegació de Catalunya any 2004

•

Vots en contra: 0

•

Abstencions: 0

•

Vots a favor: 31

S’APROVA
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3.- Estat de Comptes de l’any 2004. Pressupost de la Delegació per
l’any 2005

•

Vots en contra: 0

•

Abstencions: 0

•

Vots a favor: 31

S’APROVA

4.- Informe d’Activitats previstes per la Delegació de Catalunya per
l’any 2005
Es posa especial interès en les següents activitats previstes:

•

Continuar i potenciar els contactes amb l’administració.

•

Incrementar els serveis de Administració.

•

Fomentar i millorar la formació.

•

Col·laboració en lleis.

Pregunta de Francisco M. Moral: Quins cursos han estat deficitaris ?
Alvaro Arasa, vocal de Formació: Els deficitaris s’han tret i s’han adaptat per a evitar
posar-ne més de deficitàries.

Es sotmet a votació:

•

Vots en contra: 0

•

Abstencions: 0

•

Vots a favor: 31

S’APROVA
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5.- Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya. Consell Superior de Geòlegs.

En aquest punt es cedeix la paraula a Luis Suárez, president del ICOG, el qual explica:
-

Estat actual del Col·legi de Geòlegs de Andalusia i necessitat de crear un Consejo
Superior de Colegios.
Actualment el 70-80 % de les competències està cedides a les Delegacions.
El procés de Segregació ve regulat per l’article 9 de los Estatutos. Explicació del
procediment.
Demana i desitja un procés consensuat i en comú.

El dia 12 de març es farà una reunió a Saragossa de Delegacions i la Seu Central per tal de
parlar de les Segregacions.
Luís Suárez explica que no es presentarà a cap més reelecció, ni al ICOG ni al Consejo
Superior. Creu que el President del Consejo tindria que ser d’una Delegació.
Pregunta de Joan Escuer: Règim econòmic del Consejo.
Resposta Luís Suárez: S’ha de parlar i consensuar, ja que primer cal saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Competències que tindrà el consejo.
relacions Internacionals.
Revista
Visats. Tindria que ser consensuat per a evitar competència entre Col·legis.
Títols professionals
Tema dels graus: geòlegs, enginyer geòlegs.

Considera que el Consejo ha de ser petit, amb almenys 1 representant de cada col·legi, amb
proporcionalitat.
El Consejo, diu Luís Suárez, no representa a Col·legiats sinó a Col·legis.
Alvaro Arasa: Troba a faltar una introducció i justificació a aquest plantejament de
segregació, i considera que ho tenia que haver fet el President del Col·legi de Catalunya
Carles Hellin.
També diu que desde Catalunya es considera que no cal aportar més del 5 % del pressupost.
Al Consejo superior del Col·legi de Mines no s’hi aporta més del 10 % del pressupost.
També cal que parlem sobre si ens hem de segregar o no.
Carles Hellin: Li explica a Alvaro que era desprès de la introducció de Luís Suárez quan
volia explicar el perquè es vol crear desde Catalunya el Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
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En quan a l’aportació econòmica, explica que hi ha una comissió que ho parla però que volem
que arribi tot a bon port.
Manuel Regueiro: Està d’acord amb Alvaro Arasa. També diu que el Col·legi de Mines
aporten poc al Consejo perquè la major part del pressupost ho aporta directament Madrid.
Considera que s’ha de mirar el potencial de creixement per a decidir si cal segregar-se i
Catalunya considera que té aquest creixement.
Arnau March: Considera que abans de iniciar un procés de segregació s’ha de saber quins
pros i contres comportarà.
C. Hellin: Explica els pros i contres.
Alvaro Arasa: Considera que s’ha de tractar amb més calma i iniciar un procés de treball i
exposició que pot durar mesos.
C. Hellin: Considera com a punt a favor per a la segregació un major facilitat per anar a fer
política i demés. Administrativament ja hi ha independència total. Per contra, cal tenir
suficiència econòmica.
Joan Escuer: Considera que no es cap sorpresa per a ningú que ens vulguem segregar.
Ramon Pérez: Explica que ja en la primera reunió que hi va haver amb el Luís Suárez a
Tarragona, quan encara no érem ni tant sòls delegació, es va dir que a Catalunya calia un
Col·legi de Geòlegs i que la Delegació es veia com a pas intermedi.
Xavier Cuello: Econòmicament no hi ha cap problema i la tendència de creixement és bona.
Luís Suárez: Considera que políticament ja tenim autonomia, i que sempre ens han donat
suport, consell i total autonomia.
Arnau March: No tothom està informat de les intencions originals del Col·legi, perquè molta
gent s’ha incorporat a posteriori. Caldria explicar-ho per a implicar a tothom.
Joan Recasens: Políticament són 100 % independents. Caldria crear una comissió que estudiï
la viabilitat o no i presentar-ho en assemblea.
Desprès de diferents opinions, s’acorda que es faran un seguit de trobades per a parlar del
tema de la Segregació i es tornarà a reunir en Assemblea per a parlar-ne i decidir. Abans
es farà un estudi econòmic i de gestió per a veure els pros i contres de la Segregació.
6.- Precs i Preguntes.

Albert Ventayol: Considera que com a empresa implicada indica el descontentament de
l’actuació del Col·legi de Geòlegs, ja que ha tingut una actitud victimista i no ha donat
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suficient suport al geòlegs implicats. Tampoc considera correcta l’actitud del col·legi de no
donar més opinions a partir de l’encàrrec de la Conselleria.
Ramon Pérez: El consell de govern va decidir tenir un portaveu per tal que la opinió
consensuada entre tots tingues sempre una mateixa versió. Per altra part, es va convocar al
col·legi a tots els geòlegs implicats d’alguna manera amb el carmel i se’ls hi ha intentat
donar tot el suport possible.
Joaquin Mormeneo: Considera que els geòlegs hem quedat com els “tontos” i troba a faltar
recolzament.
Albert Martínez: Considera que el col·legi es victimista i considera que es crea confusió.
Albert Ventayol: Diu que no entén perquè en la intervenció del Sr. Llobet en el parlament es
diu que l’estudi geològic de projecte no estava visat.
A. Arasa: Caldria saber d’on surt aquesta informació.
Lluís Fructuoso: Considera que cal invertir en pagar a la premsa i tenir un bon gabinet
d’assessorament.
A. Arasa: El problema és que dins el col·legi hi ha qui va per lliure tot i haver una opinió
consensuada i un portaveu

Es tanca la reunió a les 21:30 hores del dia 25 de febrer de 2005.
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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