ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2.022 DE LA DELEGACIÓ DE CATALUNYA
DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE GEÒLEGS
ASSISTENTS:
13 assistents amb dret a vot
1 vot delegat a Ramon Pérez i Mir.
LLOC I HORA:
Les Casetes del Garraf – Dissabte 12 de març de 2.022, inici 11:30 h.
ACTA D’ACORDS:
0. Benvinguda i presentació de la dinàmica de l’assemblea.
Després de dos anys de pandèmia celebrem que es pugui reprendre la dinàmica
d’assemblees presencials i, en aquest cas, intentarem fer-la més especial tot
compaginant-la amb una excursió al camp.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Es llegeix i s’aprova per unanimitat, 13 vots més 1 vot delegat, sense cap abstenció.
2. Discussió i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de la Delegació de
Catalunya de l’any 2.021.
Es comenta i s’aprova per unanimitat, 13 vots més 1 vot delegat, sense cap abstenció.
3. Resultat eleccions Consell de Govern celebrades el divendres 11 de març
2022.
S’informa que la Seu Central de l’ICOG va donar per finalitzat el procés electoral per a
renovar el Consell de Govern de la delegació ja que sols es va presentar una única
candidatura a cada un dels càrrecs a renovar.
4. Estat de comptes de l’any 2.021. Pressupost de la delegació per a l’any 2.022.
Es comenten i s’aproven els comptes del 2.021 per 13 vots a favor més 1 vot delegat,
sense cap abstenció.
Es presenta el pressupost 2.022 que ja s’havia fet arribar als col·legiats el qual s’aprova
per 13 vots a favor més 1 vot delegat, sense cap abstenció.
5. Informe d’activitats previstes per la Delegació de Catalunya per a l’any 2.022.
Aquest punt es va realitzar durant el dinar i l’excursió sense ésser sotmès a votació.
6. Precs i preguntes.
No hi ha precs ni preguntes.
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ANNEX. DESENVOLUPAMENT DE L’ASSEMBLEA.
0. Benvinguda i presentació de la dinàmica de l’assemblea.
R. Pérez dona la benvinguda als assistents i agraeix la seva presencia.
Abans de començar demana que l’assemblea es pronunciï, en representació de tot el
col·lectiu, en contra de la guerra i donant suport al poble ucraïnès i rus que estan patint
aquesta situació.
Comenta que després de dos anys de pandèmia celebrem que es pugui reprendre la
dinàmica d’assemblees presencials i, en aquest cas, intentarem fer-la més especial tot
compaginant-la amb una excursió al camp. Indica per això, que degut a la pluja,
segurament tocarà anar adaptant una mica el timing de l’excursió prevista; segurament
caldrà aplaçar-la a la tarda.
R.O. Gibert dona inici a l’assemblea i comenta el format de funcionament de l'assemblea
i la dinàmica de votacions. Es cedeix per això, abans, el torn de veu al president de
l’ICOG, Manuel Regueiro, per a que ens faci arribar unes paraules sobre l’evolució del
col·legi durant el 2.021 i com el veu en l’actualitat. Informa que en general ha sigut un
bon any, amb superàvit, estabilitat interna i augment de col·legiats i amb un nou format
de memòria d’activitats.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Roger O. Gibert, secretari del Consell de Govern, llegeix l’acta corresponent de
l’assemblea del 2.020 i s’aprova per unanimitat, 13 vots més 1 vot delegat, sense cap
abstenció.
2. Discussió i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de la Delegació de
Catalunya de l’any 2.021.
Roger O. Gibert, agraeix la feina feta per tot el Consell de Govern durant l’any i
especialment la feina diària de l’Asun com a cara visible de la delegació.
Ramon Pérez comença la presentació de la memòria explicant l’important impacte que
hem tingut com a professió degut al volcà de la Palma.
Indica que la memòria és un petit reflex de que formem part d’una professió activa i
adaptada a les noves formes de treball que s’han imposat per tal de superar l’alentiment
d’activitat associat a la pandèmia.
Destaca també la signatura del nou conveni amb l’ICGC per tal de preservar el
coneixement geològic del subsol que té el col·legi associat al magatzem de visats (48
palets d’informes). La custòdia d’aquest visats, que s’anaven a destruir, passarà a
l’Institut per a que la digitalitzi i la passi a la BBDD pública.
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S’informa de la nova guia que s’està editant amb l’Associació de Consultors d’Estructures
i que està en fase de consultes. El principal punt que aporta aquesta guia és que defineix
la figura del geòleg consultor com a membre integrat a la direcció facultativa de l’obra.
Però sense dubte, el més destacat de l’any ha sigut la publicació del RD 299/2021 de la
Segregación de la Delegación Catalana del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos que
permetrà que es faci efectiva la creació del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
El president aprofita aquesta fita per a fer un repàs històric des de la creació de la
delegació, de tots els membres del Consell de Govern i del Personal d’Administració.
Tanca la seva intervenció fent un petit esbós dels passos que es preveu es duguin a
terme en la segregació.
R.Gibert agraeix la feina feta per les comissions tècniques de la delegació, especialment
l’Observatori del Georisc, la de geotècnia, la de l’aigua, la de geotèrmia i la d’igualtat
que ha començat a funcionar aquest any.
Es comenta i s’aprova per unanimitat, 13 vots més 1 vot delegat, sense cap abstenció.
3. Resultat eleccions Consell de Govern celebrades el divendres 11 de març
2022.
S’informa que la Seu Central de l’ICOG va donar per finalitzat el procés electoral per a
renovar el Consell de Govern de la delegació ja que sols es va presentar una única
candidatura a cada un dels càrrecs a renovar.
S’agraeix la feina del Comitè electoral durant tot aquest procés.
No és un punt que s’hagi de sotmetre a votació.
4. Estat de comptes de l’any 2.021. Pressupost de la delegació per a l’any 2.022.
El tresorer, Lluis Fructuoso presenta el resultat econòmic de l’any, de nou amb superàvit
de 21.350€ amb el que queda una liquiditat de prop de 350.000€ al banc.
Explica en detall el balanç d’ingressos i despeses durant l’any, destacant que l’apartat
d’ingressos es troba força diversificat, depenent sols dels visats en un 60% i un 25% de
les quotes. Destaca especialment les altes que hi ha hagut durant l’any.
En quant a despeses, les principals han sigut els costos d’assegurances i personal.
Per a finalitzar la intervenció fa també un repàs econòmic històric de la delegació.
Es comenten i s’aproven els comptes del 2.021 per 13 vots a favor més 1 vot delegat,
sense cap abstenció.
Es presenta el pressupost 2.022 que ja s’havia fet arribar als col·legiats el qual s’aprova
per 13 vots a favor més 1 vot delegat, sense cap abstenció.
5. Informe d’activitats previstes per la Delegació de Catalunya per a l’any 2.022.
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Aquest punt es va realitzar durant el dinar i l’excursió sense ésser sotmès a votació.
•
•
•
•
•
•
•

Impulsar el projecte d’afloraments efímers col·laborat amb l’Álvaro Arasa.
Implementar un pla d’acció social al col·legi.
Seguir treballant per a poder facilitar els tràmits dels col·legiats per a poder
entrar maquinaria de sondeigs dins la Zona de Baixes Emissions.
Publicar i publicitar la Guia Geotècnica ACE.
Organitzar una jornada gratuïta de Geotèrmia.
Llançar la 9ª edició curs de sols contaminats.
Iniciar el procés constituent i estatutari del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.

6. Precs i preguntes.
No s’ha registrat cap entrada de precs ni preguntes a l’assemblea.
Es comenta per això, per part de l’Albert Martínez, si es té idea de quines seran les
quotes en el nou col·legi un cop segregats. Es respon que no és un tema que s’hagi
treballat i que s’haurà de decidir un cop creat el Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
Es tanca l’assemblea a les 13:00 h.

Ramon Pérez i Mir
President Consell de Govern
COLGEOCAT

Roger O. Gibert i Elias
Secretari Consell de Govern
COLGEOCAT
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