8a Comissió aigua

07/06/2017

Colgeocat

Assistents:
Enric Queralt (president)
Emili Orejudo
Gal·la Serra
Xavier Serra
Pere Badiella
Elena Esplandiu
Òscar Franch
Excusen: Fidel Ribera, Raquel Prieto

1. Divulgació punt interès hidrogeològic.
Responsable Xavier Serra (pendent)
a. Dels 26 punts seleccionats en prendrà un per fer-ne un post: una explicació de 100
paraules amb imatges i enllaços ampliant la informació
Responsable Gal·la, Elena i Raquel
b. Comparar el nostre llistat amb els punts d’interès geològic per veure si se’n pot
afegir algun. Se n’han comparat alguns i s’ha detectat que hi ha llocs
hidrogeològics emblemàtics de Catalunya que no estan a l’inventari d’espais
d’interès geològic o si hi són la referència hidrogeològica és molt petita.
S’acorda avançar en la inclusió d’aquests registres a l’inventari d’espais d’interès
geològic.
Responsable Pere
c. Ampliar el llistat de 30 punts hidrogeològics (en farà encara més).

Ja s’han elaborat els plànols Instamaps i per tant el dia 21 de juny a les 15:30h es farà una
reunió amb el responsable de Territori i Sostenibilitat a explicar el que s’ha fet perquè
s’incorporin els punts d’interès hidrogeològic.

2. Sòls contaminats (Flix i d’altres)
Responsable: Elena Esplandiu
d. Pendent article (cal que també es faci referència a la legislació vigent).

3. Epígrafs, codis relacionats amb l’activitat del geòleg
e. Es parla sobre els epígrafs d’Hisenda per una banda (843.3 per empresa i 11.111
per autònoms) i per altra banda els epígrafs de la seguretat social (que n’hi ha
moltíssims i molt diversos). Es farà un resum d’epígrafs d’hisenda i de seguretat
social tot tenim també en consideració la guia d’autònoms del Col·legi. Un cop les
2 llistes resumides, és un tema que s’elevarà al col·legi per tal que el geòleg pugui
ser inscrit en alguna de les seves especialitzacions.
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Responsable: Òscar Franch

4. Article a nivell de conca del Ter i del Llobregat sobre contaminació d’aqüífers.
Responsable: Enric Queralt i Jordi Muntaner (Geoserveis)

5. Acreditació empreses de sondatge.
Es discuteix sobre de quina manera l’administració com ara l’ACA podria requerir a les
empreses de sondatge que acompleixin certs requisits tècnics o bé com fer-los requerir
permís de perforació.
Responsable: Emili Orejudo.

Data propera reunió: dimecres 12 de juliol de 2017, 17:00h.

