
  
 

 

Benvolgut Director, 
 
 

En nom de tot el Consell de Govern del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, i com a membre del Consell Rector de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, li agraeixo que ens hagi enviat el document adjunt i que explica 
amb cura la cronologia de les actuacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya respecte aquest desagradable 
assumpte. 

 
Des del Col·legi de Geòlegs de Catalunya sempre hem apostat i treballat per tal que la contractació pública dels 
treballs de Geologia i Geotècnia, per part de les Administracions Públiques, siguin el màxim de transparents i es 
situïn dins un marc de competència lleial que no pugui deixar en situació de debilitat a les empreses i 
professionals del món privat. 

 

És sabut que, com a col·legi professional, mai hem defensat el sistema de contractacions implantat amb 
l’Empresa RSE Aplicaciones Territoriales S.A., i posteriorment amb Geocat Gestió de Projectes, S.A., donat que c 
crèiem que trencava amb aquest marc d’igualtat d’oportunitats entre empreses. 

 
No ens alegra gens la notícia publicada i creiem que, sense cap mena de dubte, no és positiva pel sector 
Geològic de Catalunya, ja que deixa entreveure pràctiques que no són les desitjades. 

 

En qualsevol cas, estem parlant sempre de pràctiques reprovables relacionades amb la contractació pública de 
feines i de possible competència desigual en cap cas ens estem referint a la professionalitat dels treballadors 
d’aquestes antigues empreses o de l’Institut, la qual sempre hem considerat que estava fora de dubte. 

 
Tant de bo l’experiència ens ajudi a no repetir errors del passat i a apostar fort per a que Catalunya tingui un 
teixit empresarial i professional privat dins el món de la Geologia a l’alçada del que li pertoca. 

 
 
 

Atentament, 
 

 
 
 
 
 

 

Ramon Perez Mir 
President Consell De Govern 
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