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1. SALUTACIÓ
Sabeu sobradament que en aquest 2015 dues juntes hem compartit la direcció del
vostre Col·legi. Des d’aquí agrair molt sincerament la gestió dels nostres
predecessors.
L’aposta d’aquest any 2015 passat era la d’aprendre primer, la d’escoltar-vos també i
la de començar a valorar si aquelles primeres idees del maig eren o no encertades,
per a després decidir per on podíem començar.
Teníem i tenim especial interès en aconseguir que l’arquitecte tècnic sigui el tècnic
de referència, en posicionar-nos com a referent imprescindible en el sector. Volem
estar representats arreu de les Terres de l’Ebre i ser visibles. Ho aconseguirem segur!
Som un sector que ens costa participar i ho entenem de debò, la feina i el dia a dia
pot ser tan dura que acabem esgotats i estem més predisposats a queixar-nos que a
participar. Animeu-vos companys, us necessitem a tots, volem rebre les vostres
inquietuds i peticions, només així aconseguirem el nostre objectiu.
Us felicito per les aportacions i recomanacions a les demandes en tema de formació.
El col·legi no té cap obligació estatutària en matèria de formació i en canvi és la
parcel·la amb la que més agust ens sentim. Per a ser competents i oferir un servei de
qualitat hem d’estar formats i informats, no ho oblideu.
El desembre passat ens vàreu dipositar confiança en el pressupost i no us decebrem,
iniciem ja la nova web i el pla estratègic que tots necessitem.
Hem celebrat de nou el sopar de germanor pel Nadal, gràcies als que hi vàreu
assistir. Us animo des d’aquí a compartir altres actes que tenim preparats amb tots
vosaltres.
Sobre l’Agència de Certificació Professional, ACP, regireu la web i esteu al cas, ja ho
dèiem el maig passat i ho repetirem sense descans, la certificació serà el futur i no
tardarà.
Aquets mesos hem treballat molt especialment en convenis en diferents sectors que
aquest 2016 veuran la llum, la difusió professional ens farà més forts i ens ajudarà a
estar arreu.
No volem finalitzar aquestes quatre ratlles sense agrair-vos a tots la vostra
col·laboració i predisposició, especialment als companys que heu participat
activament quan us ho hem demanat.
Teresa Arnal, en nom meu i dels meus companys de junta
Maig 2016
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2. INFORMES I ACORDS
ASSEMBLEES GENERALS

JUNTES

DE

GOVERN

I

2.1 Junta de govern, 26 de gener de 2015:
Informe del president sr. Ramon Ferré de la junta de govern del consejo general
celebrada a Madrid el dia 9 de gener de 2015.
Assegurança Triennal:
Va significar el secretari general que s'havia tingut coneixement que ASEMAS i el
Consejo de Arquitectos mantenien la pressió perquè es promulgui el Reial Decret que
exigeixi l'assegurança triennal de danys previst a la LOE. Un manifest en suport d'això
i altra documentació impulsada per ASEMAS s'ha traslladat a algun dels Col·legis
d'aquesta organització, alhora que, per a tal fi, s'utilitza el document titulat
"Avantatges de la implantació de l'assegurança triennal" subscrit el passat mes de
juliol de 2014 pel Consell de Col·legis Catalans i el Col·legi de Madrid.
Modificació Estatuts Generals:
Va informar el secretari general que, tal com es va comentar en la passada Junta de
Govern, en aquesta reunió es pretén iniciar el debat de la reforma dels articles dels
Estatuts Generals que tenen a veure amb qüestions de caràcter polític.
Llei de Serveis i Col·legis Professionals:
Quant a l'Avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis professionals, va recordar el
president que el 15 de desembre del 2014 es va publicar una notícia en què es
posava de manifest la pugna dins del Govern a favor i en contra de la seva aprovació
en Consell de Ministres.
Per les notícies que disposava, el ministre d'Economia no estava disposat a modificar
la limitació de quotes col·legials, qüestió que interessava el ministre de Justícia.
Comentava al seu torn que en les seves últimes declaracions al respecte, el Sr. De
Guindos havia assenyalat que la Comissió Europea havia anunciat un nou esforç
liberalitzador en l'àmbit dels serveis professionals que s'havia de coordinar i recollir.
Torn obert de paraules:
Mercè Salvadó informa de que hem cobrat el deute pendent de l’empresa
QUALICONSULT i que encara queden pendents 409,47 € per interessos de demora.
La Sra. Teresa Arnal informa de l’organització del curs LIDER-CALENER per als dies
26 i 27 de febrer, de 16 a 20 h. El cost del curs és de 700 €. Es fixa el preu de la
inscripció al curs a 100 € per als col·legiats i 120 € als que no ho són.
El comptador Sr. Montesó presenta l’estat de comptes provisional del Col·legi a
31/12/2014 i que presenta un dèficit de 7.223,29 €.
Carlos Castell pregunta per la declaració responsable, nou document que s’ha de
signar per remetre a habitatge quan realitzem el certificat d’habitabilitat. Si aquest l’ha
de signar el propietari o el tècnic que fa el certificat. Es debat el tema, on cadascú
dona la seva opinió, però es creu que l’hauria de signar el propietari que és qui
realment sap l’antiguitat de l’habitatge.
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2.2 Junta de govern, 23 de febrer de 2015:
SEGON.- LECTURA DE LA CORRESPONDÈNCIA D'ENTRADA I SORTIDA, AIXÍ
COM DE LES FACTURES REBUDES DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
La secretària llegeix la correspondència d'entrada i sortida des de la sessió anterior,
ressenyant la més important:
ENTRADES:
- Núm. 30 del 11 de febrer, de TERESA SALVADÓ GISBERT. Demana donar-se
d’alta com a col·legiada resident. S’accepta la sol·licitud.
SORTIDES:
- Núm. 9 del 27 de gener, a AMPARO MIRALLES. Confirmem l’hem donat d’alta com
a col·legiada No resident.
TERCER.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS COL·LEGIALS.
Es revisen alguns articles dels vigents estatuts del Col·legi que s’haurien de modificar.
El president presenta la proposta de modificació dels estatuts del Col·legi de
Barcelona i s’acorda enviar-ho a tots els membres de junta per la seva revisió i en una
propera reunió es revisaran per presentar la proposta de modificació a l’assemblea
general a celebrar el dilluns 27 d’abril.
QUART.- INFORME DEL PRESIDENT SR. RAMON FERRÉ DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL CELEBRADA A BARCELONA EL DIMARTS 27 DE
GENER.
 Problemàtica denominació grau en enginyeria d’edificació de les Universitats
catalanes: Seguiment recursos i gestions per trobar una solució consensuada a
Catalunya. Es va fer seguiment dels recursos en curs contra el canvi de nom del grau
d’enginyer d’edificació pel de grau en ciències i tecnologies de l’edificació de la UPC i
la URL (La Salle), així com de la UPF (Escola Elisava), i contra l’aplicació retroactiva
de la nova denominació de grau en arquitectura tècnica de la UdG i la UdL. Es va
informar que en els recursos en què el tràmit processal estava més avançat, que són
els relatius als títols de la UPC i La Salle (més el títol d’enginyer de la construcció de
la UPC) i al títol de la UdL, davant el Tribunal Suprem, s’havia assenyalat la data del
10 de febrer per a la votació i resolució per part dels magistrats que composen el
Tribunal, per la qual cosa, en breu disposarem de les sentències corresponents.
 Seguiment aprovació Projecte LSCP estatal i Llei d’exercici de les professions
titulades i dels col·legis professionals de Catalunya. Es va deixar constància de les
darreres notícies aparegudes en diversos mitjans de comunicació que el ministre
d’Economia, Sr. Luís de Guindos, havia confirmat l’ajornament de l’aprovació del
Projecte de Llei de serveis i col·legis professionals, a l’espera de una futura
liberalització de la Comissió Europea, considerant que és més recomanable esperar
per homogeneïtzar la regulació estatal amb l’europea.
 Reunió-dinar (el mateix 27/1/15) amb el director general d’Ordenació del Territori i
Urbanisme: Incorporació de representants del Consell en les Comissions Territorials
d’Urbanisme de Catalunya. Futures Llei de l’arquitectura i Llei del territori.
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Al migdia, es va interrompre la reunió de la Junta de Govern per celebrar la reuniódinar amb el Sr. Agustí Serra, director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme.
En aquesta trobada, es va constatar la predisposició del Sr. Serra per trobar una
solució que permeti la incorporació de representants de la professió i organització
col·legial a les Comissions Territorials d'Urbanisme catalanes, mitjançant la
modificació del Decret pel qual es regula la composició i funcionament intern dels
òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat, el més aviat que sigui
possible.
 Recurs interposat pel CCETIC contra el Decret de la ITE vigent: Compareixença del
Consell en el recurs de cassació interposat contra la sentencia del TSJC que declara
que els enginyers tècnics industrials no són competents per emetre ITEs d’habitatges.
Es va informar que, com era previsible, el Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics
Industrials de Catalunya havia interposat recurs de cassació contra la sentència de 30
d’octubre de 2014 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
declarava que els enginyers tècnics industrials no son competents per realitzar els
informes de la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges. La Junta de Govern del
Consell va acordar comparèixer com a part recorreguda en el recurs de cassació
davant el Tribunal Suprem.
 Proposta de conveni de col·laboració amb el Departament de Justícia per al
desenvolupament d’activitats col·legials en l’àmbit de la mediació en conflictes privats.
Es va comunicar que s’estaven negociant amb el Centre de Mediació de Dret Privat
de Catalunya del Departament de Justícia de la Generalitat els termes del conveni de
col·laboració, per tal que els Col·legis puguin realitzar tasques en matèria de mediació
(bàsicament, la gestió del registre de mediadors col·legiats i la impartició dels cursos
homologats als professionals per poder exercir com a mediadors).
 Eleccions col·legials 2015: Consens data electoral comú. La Junta de Govern del
Consell, en desenvolupament de la seva competència de consensuar la data comú per
a les eleccions ordinàries dels Col·legis que l’integren (art. 9 f) dels Estatuts del
Consell), va acordar per unanimitat la data del dimarts 30 de juny de 2015 per a la
celebració de la jornada electoral dels Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de Catalunya.
 Proposta pressupost 2015. La Junta de Govern va aprovar la proposta de pressupost
presentada per a l’exercici 2015, amb un import total d’ingressos i de despeses de
59.486’33€.
CINQUÈ.- RESUM DE LA REUNIÓ D’EMPLEATS DE PREMAAT A LA QUAL VA
ASSISTIR MERCÈ SALVADÓ ELS DIES 29 I 30 DE GENER.
 Es va informar que s’havien creat 8 delegacions comercials: Saragossa, València,
Sevilla, Granada, A Coruña, Tenerife i Madrid. Els col·legis catalans depenen de la de
Saragossa.
A continuació es va fer un repàs dels diferents grups de previsió social, en especial el
PREMAAT PLUS i el PREMAAT PROFESIONAL.
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 També va intervenir l’assessor jurídic Sr. José Luís González, parlant de l’actualitat
jurídica com per exemple quan es té l’obligació de donar-te d’alta o a PREMAAT o al
RETA per desenvolupar l’activitat professional d’arquitecte tècnic. Hi ha assessors
que diuen que mentre no factures un import superior al salari mínim interprofessional
no t’has de donar d’alta però això és molt relatiu, sempre depens del que decideixi
l’inspector en cas d’inspecció.

Va comentar que en el cas d’inspeccions de treball es demana col·laboració a la
mútua. La infracció principal és la manca d’alta al RETA o PREMAAT. La
conseqüència és alta d’ofici i pèrdua de l’opció de la mutualitat, és a dir et donen
d’alta automàticament al RETA. La diferència entre un o l’altre és que l’alta al RETA
és irrevocable.

SETÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.

.S’acorda convocar assemblea general ordinària i extraordinària, tal i com estava
previst, per al dilluns 27 d’abril de 2015.

.S’acorda nomenar a la Sra. Teresa Arnal com a nova representant del nostre col·legi
a la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.

.Es presenta el pressupost de Mayo Associats per fer una Auditoria al Col·legi.
Ascendeix a 3.725 € + IVA. Es desestima fer l’auditoria de moment.

.Teresa Arnal informa que al curs LIDER-CALENER tenim 19 persones apuntades,
entre ells 13 arquitectes tècnics i 6 arquitectes o altres professionals.

.Teresa Arnal informa també que el dia 12 de març té previst celebrar al Col·legi la
jornada tècnica: TRACTAMENT PER PLAGUES DE LA FUSTA.

Donat que darrerament es presenten moltes obres com a codificació 13 (direcció
d’obra d’aparellador exclusivament) en què l’ajuntament no demana projecte, però
amb documentació mínima de visat (3 fulls màxim), s’acorda que només es pugui
presentar aquesta documentació mínima si el PEM no superi els 5 mil euros i siguin
obres de petita envergadura. No podran ser canvis de coberta, magatzems o
reformes d’habitatges. En aquests casos es demanarà projecte.

6

MEMÒRIA COL·LEGIAL 2015

2.3 Junta de govern, 30 de març de 2015:
TERCER.- CONVOCATÒRIA ELECCIONS A MEMBRES DE JUNTA DE GOVERN I
CONSTITUCIÓ JUNTA ELECTORAL.
De conformitat amb l'acord adoptat per la junta de govern del Consell de Col·legis
d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya, el passat dia 27 de gener de 2015, i
ratificat per la junta de govern, en sessió celebrada el dia 30 de març de 2015, ens plau
convocar ELECCIONS COL·LEGIALS, a celebrar el proper dijous dia 30 de juny de
2015, per a la renovació dels següents càrrecs:
PRESIDENT
SECRETARI
COMPTADOR-TRESORER
2 VOCALS
Amb la possibilitat de presentar cada candidatura 2 vocals suplents.
QUART.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS COL·LEGIALS.
Després d’un debat sobre els diferents articles a modificar, s’acorda convocar
assemblea general extraordinària, coincidint amb l’assemblea ordinària per tal
d’aprovar les modificacions proposades i així posteriorment poder-ho enviar al
departament de Justícia de la Generalitat.
CINQUÈ.- INFORME DEL PRESIDENT SR. RAMON FERRÉ DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL CELEBRADA A BARCELONA EL DIMECRES 18 DE
MARÇ DE 2015.

Problemàtica denominació grau en enginyeria d’edificació de les Universitats
catalanes: Seguiment recursos (STS desfavorable relativa UdL i STS desfavorable
relativa UPC+URL, però estimatòria quant a l’anul·lació del grau en enginyeria de
construcció de la UPC); i valoració situació actual. Es va fer seguiment dels recursos
en curs contra el canvi de nom del grau d’enginyer d’edificació pel de grau en
ciències i tecnologies de l’edificació de la UPC i la URL (La Salle), així com de la UPF
(Escola Elisava), i contra l’aplicació retroactiva de la nova denominació de grau en
arquitectura tècnica de la UdG i la UdL.
 Llei d’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya:
Ajornament “sine die” aprovació o retirada del Projecte. Es va recordar, que el passat
mes de febrer, al Parlament de Catalunya va haver un pacte
CIU/PSC/ERC/Ciutadans/Grup Mixt i es va posposar la votació sobre l'esmena a la
totalitat presentada pel PP en relació amb el Projecte de Llei de col·legis
professionals de Catalunya. A partir d’això, s'ajorna "sine die" l'aprovació
parlamentària de la Llei o es buscarà la fórmula per retirar el Projecte.
 Reunió (25/2/15) director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme: Incorporació
a les Comissions Territorials d’Urbanisme i Llei de l’arquitectura. Es va deixar
constància de la reunió mantinguda entre la Junta de Govern del Consell i el Sr.
Agustí Serra, director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, el 25 de febrer
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passat, a la seu del DTS, per tractar la Incorporació de representants de la professió a
les Comissions Territorials d’Urbanisme i la Llei de l’arquitectura.

 Llei de l’arquitectura: Tràmit d’informació pública i presentació al·legacions Consell.
Gestions per a la retirada de l’Avantprojecte o paralització de la seva tramitació. Es va
deixar constància de les al·legacions presentades pel Consell a l'Avantprojecte de la
Llei de l'arquitectura, el 5 de març, dins del termini d’informació pública corresponent.

 Sentència del TSJC favorable que desestima el recurs del CEIC i declara que els
enginyers industrials no són competents per fer ITEs d’habitatges.

Decisió compareixença recurs de cassació davant el TS. Es va posar de manifest la
sentència de data 22 de gener de 2015 (notificada el 5 de febrer), dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, que desestimava el recurs interposat pel Col·legi
d'Enginyers Industrials de Catalunya i declarava que els enginyers industrials no són
competents per realitzar els informes de la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges.

 Col·legis de Barcelona i de Tarragona: Celebració del 75è aniversari de la seva
constitució. Es va deixar constància que aquest any 2015 el CAATEEB i el CAATEET
celebren el 75è aniversari de la seva constitució, i que estan preparant un programa
d’actes per commemorar-ho.

 Col·legi de les Terres de l’Ebre: Aprovació definitiva del Pla director urbanístic de les
construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l’Ebre. El president del Col·legi
de les Terres de l’Ebre va comunicar la publicació (DOGC 16/3/15) de l’aprovació
definitiva del Pla director urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les
Terres de l’Ebre.

SETÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.

-S’acorda no cobrar quotes col·legials, el primer any de col·legiació i si comencen a
visar obres, durant aquest primer any cobrar-los quotes com no exercents.

- S’informa que durant el transcurs de l’assemblea general de col·legiats es donarà la
insígnia de plata pels 25 anys de professió a Celso J. Mauri i a Ramon Montesó i la
d’or pels 50 anys de professió a Víctor Fortuño i José Espuny Domingo.
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2.4 Junta de govern, 20 d’abril de 2015:
SEGON.- LECTURA DE LA CORRESPONDÈNCIA D'ENTRADA I SORTIDA, AIXÍ
COM DE LES FACTURES REBUDES DES DE LA SESSIÓ ANTERIOR,
CELEBRADA EL 30 DE MARÇ DE 2015.
ENTRADES:
- Núm. 68 del 16 d’abril, d’ALBERT GALLEGO GUIMERÀ. Demana donar-se d’alta
com a col·legiat resident. S’acorda acceptar la seva alta.
SORTIDES:
- Núm. 20 al 24 de l’1 d’abril, a JOAN JOSEP PIÑOL, JOSEP A. SANCHO, M.
TERESA AYUDA, Mª ELENA BAUDILIO i Mª INÉS SANZ. Els comuniquem han estat
elegits per formar part de la junta electoral.
TERCER.- ESTUDI
COL·LEGIALS.

DE

LA

PROPOSTA

DE

MODIFICACIÓ

D’ESTATUTS

Es revisen els diversos articles a modificar dels estatuts vigents i s’acorda presentarlos a l’assemblea general de col·legiats per la seva aprovació definitiva.
SISÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.
-Tere Arnal informa de les jornades a celebrar al Col·legi en els pròxims dies:
.El dia 7 de maig, realitzarem la jornada: INSTAL·LACIONS EN BAIXA TENSIÓ. Anirà
a càrrec de Nerea Calduch. L’horari serà de 18.30 h a 20.00 h.
.El dia 11 de juny, realitzarem la jornada: Pla Director dels Masets i Nou Reglament
sobre la protecció de la legalitat urbanística. L’horari serà: d’11.00 h a 13.00 h.
.Ramon Ferré informa que s’ha obert la convocatòria de subvencions per realitzar
obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges de Catalunya.
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2.5 Assemblea general extraordinària, 27 d’abril de 2015:
Es tracten el tema establert a l’ordre del dia:
PRIMER.- Modificació dels articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 i disposicions transitòries dels estatuts col·legials, exposició,
debat i adopció dels acords corresponents, si s’escau.
Es detallen els articles que es presenten per la seva aprovació:
Després d’uns aclariment sol·licitats pel Sr. Torta, s’acorda l’aprovació de la proposta
de modificació parcial dels Estatuts del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre, redactada per la Junta de Govern.
SEGON.- Facultar àmpliament al Sr. President per tal de que subscrigui els
documents necessaris davant de l’Administració per tal de que es registrin els articles
modificats als organismes pertinents.
S’autoritza la Junta de Govern perquè pugui fer les esmenes de caràcter tècnic o
jurídic que, en el seu cas, prescrigui el Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, en el supòsit que les consideri necessàries per a la seva declaració
d’adequació a la legalitat i posterior publicació en el DOGC.
Es faculta àmpliament al Sr. President per tal de que subscrigui els documents
necessaris davant de l’Administració per tal de que es registrin els articles modificats
als organismes pertinents
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2.6 Assemblea general ordinària, 27 d’abril de 2015:
En primer lloc i abans de començar l’assemblea es fa lliurament de la insígnia de
plata als col·legiats que han complit els 25 anys de professió. En aquesta ocasió són
Celso J. Mauri i Ramon Montesó.
SEGON.- EXAMEN I LIQUIDACIÓ, SI PROCEDEIX, DELS COMPTES DE L’EXERCICI
ECONÒMIC 2014.
El comptador Sr. Ramon Montesó presenta l’estat econòmic del pressupost, a 31 de
desembre de 2014 que és:

INGRESSOS....................... 143.082,56 €
DESPESES......................... 150.397,58 €
DÈFICIT............ – 7.315,02 €
QUART.- INFORMES
CORRESPONENTS.

DE

PRESIDÈNCIA

I

ADOPCIÓ

DELS

ACORDS

El president senyor Ramon Ferré informa de les següents qüestions d’interès, de les
quals en detallem alguna:

PROBLEMÀTICA DENOMINACIÓ GRAU EN ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ DE
LES UNIVERSITATS CATALANES.
Seguiment recursos i gestions per trobar una solució consensuada a Catalunya.
Es fa seguiment dels recursos en curs contra el canvi de nom del grau d’enginyer
d’edificació pel de grau en ciències i tecnologies de l’edificació de la UPC i de la URL
(La Salle), així com la UPF (Escola Elisava) i contra l’aplicació retroactiva de la nova
denominació de grau en arquitectura tècnica de la UDG i la UDL. S’informa que en els
recursos que el tràmit processal està més avançat, que són els relatius als títols de la
UPC i la Salle (més el títol d’enginyer de la construcció de la UPC) i el títol de la UDL,
davant el Tribunal Suprem, en breu disposarem de les sentències corresponents.


AGÈNCIA DE CERTIFICACIÓ PROFESSIONAL.

Neix la primera agència de certificació professional de l’edificació i l’arquitectura a
Espanya.
L’ACP és la primera entitat encarregada d’emetre un segell distintiu de la qualitat
professional, la capacitat i la competència dels professionals del cicle de l’edificació i
l’arquitectura a Espanya per a la realització del seu exercici professional. D’aquesta
forma s’ofereix un aval de la vàlua dels professionals, millorant la seva ocupació i
certificant la seva especialització, davant els qui el contracten.
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ELECCIONS ORDINÀRIES DELS COL·LEGIS CATALANS.

La junta de govern del Consell, en reunió celebrada el 27 de gener de 2015 i en
desenvolupament de la seva competència de consensuar la data comú per a les
eleccions ordinàries dels col·legis que la integren (art.9f dels Estatuts del Consell), va
acordar per unanimitat la data del dimarts 30 de juny de 2015 per a la celebració de la
jornada electoral dels col·legis catalans.
CINQUÈ.- TORN OBERT DE PARAULES
 El Sr. Torta li pregunta al president com està el tema econòmic a l’ITEC. Hi ha moltes
queixes sobre el dèficit que arrossega i si hi haurà repercussions econòmiques als socis,
entre ells el nostre Col·legi. Ramon Ferré comenta que de moment no té informació que
digui que els patrons nats tinguem alguna responsabilitat.
 El Sr. Torta comenta que li sembla bé la nova normativa sobre casetes de camp. Es
recorda que el dia 11 de juny hi ha una reunió al Col·legi per presentar la nova
normativa aprovada.
 El Sr. Torta pregunta si algun tècnic s’interessa per la certificació professional i si es farà
alguna cosa al Col·legi. El Sr. Ferré li respon que encara s’està pendent de la certificació
definitiva d’ENAC. Quan tot estigui llest ja es veurà que es fa al Col·legi.
 El Sr. Torta pregunta com és que PREMAAT cobra directament els rebuts
mensualment. Se li respon que ens ho han imposat des de la mateixa mútua.
 Es llegeixen els comptes de l’Institut Tecnològic que presenten un dèficit de 2.203,47 €
(ingressos 26.700,01 € i despeses 28.903,48 €).
 El president comenta que a tots els col·legis catalans hi haurà renovació de presidents.
 Ramon Ferré tanca la reunió llegint la carta d’acomiadament dirigida a tot el col·lectiu.
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2.7 Assemblea territorial de PREMAAT, 25 de maig de 2015:
El president i representant territorial llegeix punt per punt l’ordre del dia i es llegeix la
informació sobre aquests punts que ens han fet arribar des de PREMAAT.
Un dels punts més importants i que es passa a debatre, és el punt 4: Proposta de
modificació de l’interès tècnic garantit en Bases Tècniques i Plans o Grups d’incidència.
L’assemblea territorial acordar oposar-se a la reducció del 2,5% garantit que teníem
fins ara, sinó és per obligació legal o hi ha alguna explicació raonable.
A continuació es realitza la corresponent votació per l’elecció del delegat de la nostra
demarcació territorial, sortint elegit el senyor Ramon Ferré i com a suplent el senyor
Ramon Montesó.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 18.45 h, de la qual com
a representant territorial estenc aquesta acta.
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2.8 Junta de govern, 25 de maig de 2015:
TERCER.- INFORME DEL PRESIDENT SR. RAMON FERRÉ DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL CELEBRADA A BARCELONA EL 20 DE MAIG DE 2015.
 Nou Decret de la ITE i el llibre de l’edifici: Gestions per a la seva implantació. La
Junta de Govern va comentar el contingut del nou Decret 67/2015, de 5 de maig, per
al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis
d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici (DOGC núm.
6866 de 7/5/15), que entrava en vigor el 27 de maig.
La percepció general era que, malgrat la col·laboració continuada i el treball realitzat
des del Consell per fer aportacions al text del Decret i en les eines per facilitar la seva
implantació, des de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana no s’havien tingut en
consideració de la forma desitjada, havent-se improvisat a última hora l’aprovació del
Decret (com a prova d’això hi ha la manca de disposició que fixi la seva entrada en
vigor que ha hagut de esmenar-se en base a les disposicions generals sobre aquesta
matèria, facilitades al Departament de Territori i Sostenibilitat per la mateixa
assessora jurídica del Consell). En aquest sentit, es va acordar traslladar al secretari,
Sr. Carles Sala, la disconformitat del Consell, junt amb el COAC, respecte a diverses
qüestiones del contingut de Decret i la seva interpretació, així com en relació amb
l’eina informàtica desenvolupada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la
tramitació dels informes de les inspeccions tècniques, i el Llibre d’Estil, que no
resolen, segons el nostre parer, les necessitats dels professionals tècnics i de la
societat en general.
 Seguiment sol·licitud d’incorporació de representants del Consell en els Comissions
Territorials d’Urbanisme de Catalunya. Es va comunicar que s’havia enviat un nou
recordatori escrit al Sr. Agustí Serra, director general d’Ordenació del Territori i
Urbanisme, reiterant la resposta a la petició d’incorporació de representants de la
professió de l’arquitectura tècnica a les Comissions Territorials d’Urbanisme.
 Seguiment eleccions col·legials 2015. Els presidents van informar que en els
Col·legis de Barcelona, Lleida, Tarragona i de les Terres de l’Ebre només es preveu
que es presenti o ja s’havien presentat (segons la data fixada en els calendaris
electorals corresponents) una candidatura única, encapçalada, respectivament, per
Jordi Gosalves, Francesc Barberà, Adolf Quetcuti i Teresa Arnal. En el Col·legi de
Girona, el termini per a la presentació de les candidatures s’allarga fins al dia 10 de
juny i encara no es pot confirmar si hi haurà alguna candidatura més a la que
encapçalarà Joaquim Romans; si és així, la jornada electoral es celebrarà en la data
fixada del Consell català, el proper 30 de juny de 2015.
 Liquidació definitiva pressupost 2014. Es va presentar la liquidació pressupostària
definitiva de l’exercici 2014, amb un resultat de -2.237,28€, així com l’informe de
l’auditoria externa dels comptes anuals signat en data de 20 de maig de 2015. El
resultat negatiu ha estat motivat per les despeses judicials en els recursos interposats
en relació al nom del grau i, principalment, pel pagament de les costes judicials de
l’expedient de mesures cautelars en el recurs davant el TS relatiu al grau de la UdL.
La Junta de Govern va aprovar per unanimitat la liquidació del pressupost
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CINQUÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.

.La vicepresidenta en funcions, Sra. Teresa Arnal informa de:

- S’ha proposat fer un curs CE3x versió 2.1. Aquest es farà el més aviat possible, a
poder ser dins del juny.

- Comenta que s’ha ajornat la jornada d’instal·lacions elèctriques per manca
d’assistència. Es realitzarà un altre dia desprès l’estiu.

- GAS NATURAL. Demanarà que la xerrada sigui de la instal·lació del Gas als Hotels
i allotjaments. Es comenta que seria convenient que aquesta xerrada es faci durant
les jornades tècniques de la construcció.

.Ramon Montesó informa que l’import de drets de visat a data d’avui ascendeix a
29.117,65 €

.S’acorda adquirir un antivirus perimetral per al servidor i un Firewall extern de
contenció i filtrat de totes les ip que accedeixen al servidor.
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2.9 Reunió junta electoral, 8 de juny de 2015:
PRIMER.- PROCLAMACIÓ DE LES CANDIDATURES PRESENTADES.
El secretari senyor Josep A. Sancho Sancho llegeix les bases per a la convocatòria
d’eleccions, així com la candidatura que es presenta a les eleccions, registre
d’entrada núm. 88, amb com els corresponents avals, comprovant d’aquesta forma
que l’única candidatura que s’ha presentat és correcta.
Un cop comprovats tots els requisits marcats pels Estatuts es proclama l’única
candidatura presentada, integrada pels següents senyors:
Presidenta:
Secretari:
Comptadora-tresorera:
Vocal:
Vocal:

TERESA ARNAL VIDAL
RAMON MONTESÓ GALLEGO
NÚRIA BELTRAN DESCARREGA
DANIEL BLANC FERRÉ
MANUEL SALGUERO BEL

Vocals suplents:

NOÈLIA CEBRIAN FERNÁNDEZ
ANNA MARTÍNEZ MARGALEF
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2.10 Junta de govern, 22 de juny de 2015:
QUART.- INFORME DE RAMON FERRÉ DE LA SEVA ASSISTÈNCIA A
L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSEJO CELEBRADA A MADRID EL DIA 13 DE
JUNY DE 2015.
-Es va aprovar per unanimitat, amb l’abstenció del Col·legi de Barcelona, la liquidació
del pressupost ordinari del Consejo General i la A.I.E. corresponent a l’exercici
econòmic 2014.
-Es van realitzar les votacions per elegir el titular i els suplent de la Comissió
Deontològica i es van proclamar:
Titular:Víctor Martos Pérez (Zaragoza)
Suplent:José Luis Rodríguez Poblador (Eivissa i Formentera)
-Es va recordar que els dies 26 i 27 de juny tindran lloc les assemblees de PREMAAT
I MUSAAT, respectivament.
-Es va fer seguiment del desenvolupament del projecte de l’ACP, informant que en el
mes de juliol s’iniciaran els exàmens de certificació dels professionals.
A nivell més intern, es va deixar constància que el treball per a la reforma dels
Estatuts Generals i el RRI està molt avançat, preveient-se disposar d’un esborrany a
valorar per la Junta de Govern del mes d’octubre, a partir de la qual, s’obrirà un
termini d’esmenes a formular per tots els Col·legis. També s’ha tornat a treballar en la
revisió del protocol del visat extraterritorial per resoldre diferents conflictes que
planteja. Finalment, s’ha elaborat un protocol de comunicació de les altes i baixes
dels col·legiats, que han sotmès a anàlisi i eventual aplicació per part dels Col·legis.
En aquest sentit, la Junta de Govern del Consell demana que es convoqui la
Comissió de Coordinació Administrativa i els assessors jurídics dels Col·legis per
valorar, en el seu cas, la seva implantació coordinada en l’àmbit de Catalunya.
SISÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.

Carlos Castell pren la paraula per agrair als companys aquests anys en que
ha format part de la junta i que també fa extensiu a Mercé per la col·laboració rebuda.

S’acorda que del certificat que s’ha d’emetre quan la cèdula no compleix és
cobrin 8€ de drets d’intervenció

Ramon Ferré s’acomiada de tots els membres de junta, agraint a tothom la
seva tasca. Recorda que va entrar l’any 1979 com a vocal, del 1987 al 1990 com a
tresorer. Va estar en la fase d’execució de la seu del carrer Argentina, quan era
president el Sr. Fortuño. De 1990 fins 1991 va estar de president en funcions, per la
dimissió de Fortuño. A partir del 1991, després de es eleccions ja va entrar de
president, fins l’actualitat. També agraeix la tasca realitzada per Mercé durant aquests
anys.
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2.11 Junta de govern extraordinària, 22 de juny de 2015:
PRIMER.- PRESA DE POSSESSIÓ DELS CÀRRECS DE LA NOVA JUNTA DE
GOVERN.
En primer lloc es passa a llegir les bases i el calendari electoral de la convocatòria
d’eleccions.
Segons acord pres per la junta de govern del Consell en sessió celebrada el dia 27 de
gener de 2015, la junta de govern, en sessió celebrada el passat 30 de març, va
convocar eleccions per a la renovació de la junta de govern del Col·legi, fixant com a
data per a la celebració de les mateixes el dia 30 de juny de 2015, establint-se el
calendari electoral corresponent i anunciant-se mitjançant el tauló d'anuncis i circular
remesa a tots els col·legiats. Estant la llista de col·legiats amb dret a vot a disposició
dels col·legiats.
La junta electoral, va constatar que únicament s'havia presentat una candidatura,
complint els requisits reglamentaris establerts, tant per a la presentació com per a la
seva acceptació pels interessats.
Aquesta candidatura única va quedar proclamada com a tal, el dia 8 de juny i donat que
concorre una sola candidatura, d'acord amb la legislació vigent, una vegada ha
transcorregut el termini previst per presentar reclamacions contra la proclamació sense
que se n’hagi presentat cap, queda automàticament designada com a nova Junta de
Govern del CAATEE de les Terres de l’Ebre.
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2.12 Junta de govern, 27 de juliol de 2015:
TERCER.- La junta de govern acorda designar com a persona física per a l’exercici
del càrrec a la Sra. MARIA TERESA ARNAL VIDAL, major d’edat, arquitecta tècnica,
la qual en l’actualitat és la legal representant del Col·legi per exercir el càrrec de
Presidenta de la Junta de Govern del Col·legi.
Present en aquest acte la Sra. Maria Teresa Arnal Vidal accepta el càrrec de
representant del COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I
ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE LES TERRES DE L’EBRE, per a l’exercici de les
funcions d’ADMINISTRADORA ÚNICA de la societat “INSTITUT TECNOLÒGIC DE
LES TERRES DE L’EBRE, SLU”, i manifesta no trobar-se afectada per cap causa de
prohibició, incapacitat o incompatibilitat legal per al seu exercici.
Així mateix, es declara el cessament en aquesta mateixa data, 27 de juliol de 2015,
del Sr. Ramon Ferré Capellades, amb NIF 40.900.599-K, com a persona física
representant del “Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació
de les Terres de l’Ebre”, Administrador únic de la mercantil INSTITUT TECNOLÒGIC
DE LES TERRES DE L’EBRE, SLU”.
S’acorda facultar a l’actual Presidenta del Col·legi, Sra. Maria Teresa Arnal Vidal, per
a que, en el seu cas, pugui comparèixer davant Notari i elevar a públic els presents
acords, atorgant a aquests efectes les escriptures públiques corresponents (fins i tot
d’esmena, aclariment o rectificació), així com per a realitzar quantes actuacions siguin
precises o convenients per a la plena eficàcia dels acords adoptats, fins la seva
inscripció al Registre Mercantil.

QUART.- INFORME DE LA PRESIDENTA SRA. TERESA ARNAL DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL CELEBRADA A BARCELONA EL 15 DE JULIOL.
- Tema grau en Enginyeria Edificació. Ens van posar al dia sobre l’estat dels recursos
davant el TSJ de Catalunya, sobre el tema dels noms, 2 estan perduts, dels altres 2
se’n desisteix a l’efecte de no generar jurisprudència (a partir de 2)
A finals de setembre hi haurà notícies sobre el nom de “Ciències i Tecnologies en
l’edificació” i sobre la retroactivitat del nom als que encara no han emès el títol.
- Nou Decret ITE. El mateix 15 de juliol ja estava l’Eina Informàtica a l’abast. El text
del decret no ha fet massa cas de les al·legacions que el Consell Català hi va
presentar, era tema polític i ho volien treure ràpid.
- S’informa de la desestimació del recurs presentat pel Col·legi d’Enginyers de
Camins sobre la defensa de que ells també eren competents per fer ITE’s.
- Constitució de la Nova Junta de Govern del Consell. Els càrrecs han quedat de la
següent forma:
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President: Jordi Gosalves, del CAATEE de Barcelona
Secretari: Joaquim Romans, del CAATEE de Girona
Tresorera: Teresa Arnal, del CAATEE de les Terres de l’Ebre
Vocals: Francesc Barberà del CAATEE de Lleida i Adolf Quetcuti del CAATEE de
Tarragona.
El president de Girona va expressar la seva intenció de no ser president, voluntat que
se li respecta.

CINQUÈ.- INFORMES DE LA PRESIDENTA, D’ALTRES VOCALS DE JUNTA DE
GOVERN I MEMBRES DEL COL·LEGI DE LA SEVA ASSISTÈNCIA A DIVERSOS
ACTES I REUNIONS.
La presidenta Sra. Teresa Arnal informa de les dues reunions mantingudes al
Col·legi, els dies 26 de juny i 24 de juliol.
A les reunions hi van assistir Ester Benet, periodista, Xavier Lamote de Grignon, de
l’empresa de Comunicació Activa Consultors & Partners, ella mateixa, i els vocals
Dani Blanc i Manuel Salguero.
Es va convocar aquestes reunions per mirar de donar un gir a la imatge de la nostra
professió, de cara al públic en general. S’estan estudiant les possibles estratègies a
seguir per part dels senyors Ester Benet i Xavier Lamote i ens faran una proposta.
Una d’elles és el canvi de la pàgina web, on s’hi ha de plasmar el que volem
transmetre als demés.
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2.13 Junta de govern, 28 de setembre de 2015:
SEGON.- LECTURA DE LA CORRESPONDÈNCIA D'ENTRADA I SORTIDA DES DE
LA SESSIÓ ANTERIOR.
ENTRADES:
Núm. 182 del 28 de juliol, del CONSEJO GENERAL. Envien sentència de
manca de competència d’un enginyer tècnic industrial per la redacció d’un projecte de
piscina.
Núm. 190 del 6 d’agost, d’AMPARO MIRALLES. Sol·licitat la baixa com a
col·legiada no resident.
Núm. 194 del 13 d’agost, d’ONDEVIO. Ens presenten la nova empresa per
portar la gestió col·legial.
Núm. 215 del 24 de setembre, del DEP. DE JUSTICIA DE LA
GENERALITAT. Confirmen que està correcta la modificació d’estatuts.
TERCER.- INFORME DE LA PRESIDENTA SRA. TERESA ARNAL DE LA SEVA
ASSISTÈNCIA A LA REUNIÓ DE JUNTA DE GOVERN DEL CONSELL CELEBRADA
A BARNA EL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2015.


Problemàtica grau en Enginyeria Edificació
Continuen les gestions polítiques al voltant del tema, des de Secretaria d’Universitats
ja s`hi han posat i han corregit ja algunes coses sol·licitades al juny.
El tema de la correcció del nom del títol als impresos ja està esmenat.
La Marisa informa que hi ha 2.009 afectats pel tema del títol d’Enginyer, entre els
retitulats i els que van canviar al Nou Pla d’Estudis ( 500 d’aquests pertanyen a
Girona ).



Aprovació llei d’Arquitectura:
Marisa Mas havia fet una valoració del Projecte aprovat i la conclusió és que es
manté el seu esperit i contingut íntegrament. També hi ha alguns petits canvis:
S’ha fet alguna petita revisió d’algun terme concret per evitar la percepció que és la
Llei dels arquitectes, incloent la paraula pluridisciplinar, tal com es defensa
reiteradament en el document que rebat les al·legacions de la resta de col·lectius
professionals. També s’ha suprimit la menció a les escoles d’arquitectura i ara parlen
d’escoles universitàries, en genèric.
QUART.- PREPARACIÓ XVI JORNADES TÈCNIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ.
Els senyors Dani Blanc i Manel Salguero llegeixen el programa de les jornades
tècniques a celebrar el proper 23 d’octubre.
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El nom de les jornades serà: REHABILITACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC.
Les jornades seran gratuïtes per tothom.
Al final de la jornada els membres de la junta presentaran el seu full de ruta i la seva
visió de futur per als propers quatre anys.
CINQUÈ.- MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 9, 15.F, 17.H, 17.J, 23, 25, 34, 36, 41.Q,
57, 69, 77.6 I 81 DELS ESTATUTS DEL COL·LEGI, SEGUINT EL REQUERIMENT
DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT.
Seguint les instruccions de la Sra. Francina Francitorra, Cap del Servei de Suport
Jurídic i Coordinació Tècnica del Departament de Justícia de la Generalitat, i segons
facultat que se li va atorgar a la presidenta durant el transcurs de l’Assemblea
General de data 27 d’abril de 2015, s’acorda modificar els articles 9, 15.f, 17.h, 17.j,
23, 25, 34, 36, 41,q, 57, 69, 77.6, i 81.
S’enviarà certificació de nou per tal de que ens aprovin les modificacions
definitivament.
SETÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.
.S’acorda crear la figura del pre-col·legiat. Ho poden sol·licitar els estudiants
d’arquitectura tècnica, presentant documentació acreditativa, a més del pagament
anual de 10 €. Cada any s’haurà de renovar. Això els dona dret a assistir als cursos i
rebre informació col·legial.
.S’acorda que els col·legiats no residents al nostre col·legi puguin accedir al front-end
de visat amb el pagament de 30 €/anuals.
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2.14 Junta de govern, 19 d’octubre de 2015:
SEGON.- LECTURA DE LA CORRESPONDÈNCIA D'ENTRADA I SORTIDA DES DE
LA SESSIÓ ANTERIOR.
ENTRADES:
Núm. 232 del 13 d’octubre, del CAATEE DE BARCELONA. Ens comuniquen
que als nostres col·legiats residents els faran descomptes en els màsters i postgraus.
Núm. 238 del 16 d’octubre, de l’AGÈNCIA DE CERTIFICACIÓ. Informen de la
possibilitat d’incorporació del nostre col·legi a la plataforma.
QUART.- ESTUDI I PREPARACIÓ PRESSUPOST 2016.
Mercè Salvadó presenta l’estat de comptes a 30 de setembre, que presenta uns
ingressos superiors a despeses de 1.955 €.
Així mateix es presenten els comptes de l’ITTE, que presenten uns ingressos
superiors a despeses de 3.086 €.
Espera poder tenir per la pròxima junta els comptes a data 31 d’octubre per poder
afinar més en el pressupost.
També es fa constar que els ingressos per drets d’intervenció professional, a data 30
de setembre, ascendeixen a 52.605 €, gairebé un 19 % més del que estava previst.
Els membres de junta aniran estudiant el pressupost per poder presentar alguna
proposta en la propera sessió de junta.
SISÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.

S’acorda convocar concurs de fotografia per als col·legiats. Aquest
substituiria al concurs de dibuix infantil que últimament estava en declivi.

Es comenta que s’hauria de fer un manual que serveixi de guia per als nous
col·legiats. Ja en tenim un fet pel Consell però hauria d’estar més actualitzat i adequat
al nostre col·legi.

Ramon Montesó comenta que li han renovat el contracte a l’Ajuntament de
l’Aldea fins al mes de març. De moment seguirà com a visador al Col·legi el Sr. Jordi
Ventura.

Tere Arnal recorda que hem de tornar a demanar a Marisa Mas el conveni
que tenen al Col·legi de Barcelona amb la Caixa d’Enginyers pel tema dels avals de
GISA.
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2.15 Junta de govern, 30 de novembre de 2015:
SEGON.- LECTURA DE LA CORRESPONDÈNCIA D'ENTRADA I SORTIDA DES DE
LA SESSIÓ ANTERIOR.
ENTRADES:
- Núm. 239 del 23 d’octubre, de ROBERT BLANCH SABATÉ. Demana donar-se
d’alta de pre-col·legiat. S’accepta la proposta.
- Núm. 259 del 11 de novembre, d’EDUARD ZAFRA BOSCH. Demana donar-se
d’alta de col·legiat resident. S’accepta la seva alta i no se li cobraran quotes durant el
primer any, excepte si visa que se li cobrarà com a no exercent.
QUART.- INFORME DE LA PRESIDENTA SRA. TERESA ARNAL DE L’ASSEMBLEA
GENERAL DEL CONSEJO CELEBRADA A MADRID EL DIA 7 DE NOVEMBRE
PASSAT.
 Tema grau Enginyer d’Edificació
Contra els màsters Enginyeria Edificació: el tema no és el fons sinó els professionals
que poden cursar el màster: arquitectes, enginyers...etc ( Recurs contra la Universitat
de Vigo, igual que suposem contra el de la UPC Bcna).
 Irregularitats en algun Registre Propietat
Sobre inscripcions de finques en Registres sense el certificat tècnic obligatori
(energètic). S’han de fer arribar els casos concrets al Consejo.
De tota manera no hi ha res a fer en les Comunitats de veïns d’immobles edificats
abans de l’entrada en vigor de la llei d’eficiència energètica.
 Associació nova de taxacions i valoracions
Hi ha una associació catalana que està formant a taxadors. El president és Josep
Terrones, aparellador (antic president del Col·legi de Barcelona). Formen a titulats en
matèria de valoració immobiliària. Aquesta associació vol expandir-se a nivell de tot
l’Estat espanyol. Otero diu que s’està formant a gent no titulada. Jordi Gosalves
aclareix que formen a titulats (però la publicitat que en fan a la web és per a titulats i
No titulats).
 Tema BIM
Es pretén que tots els concursos públics siguin ja en metodologia BIM (Ministerio). A
partir de març 2018 s’inici en edificació i l’any 2019 estarà totalment ja instal·lat en
obres d’infraestructures.
 Sobre l’assegurança de la Triennal.
El Sr. Otero diu que això si surt ens faria mal, però que pensa que no s’aprovarà.
El Sr. Jordi Gosalves argumenta que no hi està d’acord, més bé al contrari, el Col·legi
de Barcelona sí que vol que s’aprovi l’assegurança triennal.
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El raonament del Sr. Otero és: “És una assegurança de danys (la companyia ho
arranjarà). Però quan ho haurà fet, ell creu que repetirà contra el director d’execució
perquè dirà que el projecte estava perfecte. Per tant a nosaltres ens incrementarà el
cost de l’assegurança de Resp. Civil
Jordi Gosalves, president del CAATEE de Barcelona, va dir que no volia entrar en
debat, que ja en tornarien a parlar si torna a engegar el tema.
 Contart 2016 – Col·legi Granada
De moment hi ha 258 inscrits i totes les comunicacions cobertes.
 MUSAAT
Tarifes i canvis 2016:
.Increment del 25% de la cobertura pagant lo mateix
.Descomptes en resta assegurances
.Augments comissions a Col·legis
.Informe sobre sinistralitat: any 2014 només 1.400 sinistres.
No es pot mantenir l’estructura que té Musaat, ja han iniciat reestructuració i personal.
CINQUÈ.- INFORME DE LA PRESIDENTA SRA. TERESA ARNAL DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL CELEBRADA A BARCELONA EL 19 DE NOVEMBRE.
- Seguiment gestions polítiques tema denominació Grau. Sobre els companys que
han quedat “nifunifa”, ni amb grau Enginyer ni amb el nou grau, hi ha uns 2000
aproximadament a Catalunya, Jordi Gosalves ha tornat a iniciar contacte amb
secretari d’Universitats per resoldre tema.
Li hem de demanar a Joaquim Romans (Girona) que ens passi convenis en matèria
formació amb Col·lectiu Enginyeria.
Cal recordar a la Ramon Llull, Lleida i Girona ( universitats ) que solucionin i esmenin
ja el NOM tal i com es va acordar entre totes les universitats catalanes.
- Proposta conveni amb Càritas Catalunya. El consell signa conveni amb Càritas
Catalunya, conveni que després cada col·legi pot signar a nivell de Diòcesi.
Es crearà una Borsa de Voluntaris, per emetre cèdules, i certificats dels pisos que
Càritas té llogats, entra d’altres coses. El tècnic apuntat no cobra i el Col·legi tampoc
cobra taxes, però a més el col·legi paga al tècnic els km i/o altra despesa que tingui.
Per tant si ho volem fer hem de crear partida al pressupost.
Barcelona ens passarà el seu conveni, haurem de fer la proposta a l’Assemblea i
parlar amb Càritas Tortosa.
- Sentències TSJC i altres. Es comenta la fermesa de la sentència de que els
Enginyers Camins, Canals i Ports no poden fer ITEs d’edificis d’habitatges i que els
Enginyers Industrials i Enginyers d’Obres Públiques no poden fer Cèdules.

25

MEMÒRIA COL·LEGIAL 2015

- Seguiment incorporació representants a les Comissions Urbanisme de Catalunya.
La reunió que assistiran serà el 1/12/2015. Hi aniran Joaquim Romans, president de
Girona i Jordi Gosalves, president de Barcelona. Tots els col·legis hem de preparar
un llistat d’Ajuntaments anotant si els tècnics municipals son arquitectes tècnics o
arquitectes.
- Joaquim Romans, president del CAATEE de Girona comenta que ICAEN està fent
inspeccions de certificats energètics. Es a dir, auditories. S’ha enviat als Serveis
Territorials de cada Col·legi. L’alerta de com citen i què demanen als tècnics que
signen els certificats objecte de les inspeccions. Demanen que siguin ells els
encarregats d’avisar als propietaris, i els hi demanen que hi estiguin presents.
SETÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.


Jornada BIM. S’acorda que per al primer trimestre de 2016 farem una jornada al
Col·legi a càrrec de l’arquitecta Laia Isern.



Després de l’enquesta feta als col·legiats, s’acorda fer el sopar de germanor el
dissabte 12 de desembre al Delta Hotel de Deltebre.



S’acorda convidar al col·legiat Adolfo Comes a assistir a l’assemblea general per fer-li
lliurament de la insígnia de plata per celebrar els 25 anys de professió.
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2.16 Junta de govern, 14 de desembre de 2015:
TERCER.- ESTUDI I PREPARACIÓ PRESSUPOST 2016.
S’acaba de definir el pressupost per tal de presentar-lo a l’assemblea general de
col·legiats.
El pressupost ascendeix a 147.850 €.
QUART.- PREPARACIÓ ASSEMBLEA GENERAL.
Es repassen els diferents punts de l’ordre del dia a tractar.
El primer, l’estat de comptes a data 30 de novembre, es fa constar que tenim uns
ingressos superiors a despeses d’1,75 €.
SISÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.




Es comenta que el passat dissabte es va celebrar el sopar de germanor al Restaurant
Delta hotel de Deltebre. Al mateix van assistir 31 persones. El preu del menú va ser
de 25 €.
Es presenta el calendari de festes del 2016. Les festes locals de Tortosa seran el 8
de febrer i el 5 de setembre.
S’acorda que si algú s’interessa per la compra de l’antiga seu del Col·legi, el preu de
venda, de sortida, seria de 240 mil euros. En quant al lloguer demanaríem entre 800900 €/mes.
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2.17 Assemblea general ordinària, 21 de desembre de 2015:
SEGON.- ESTAT ECONÒMIC DEL PRESSUPOST A 30/11/2015.
La comptadora senyora Nuria Beltran presenta l’estat econòmic del pressupost, a 30 de
novembre, amb us ingressos superiors a despeses d’1,75 €.
TERCER.- PROGRAMA D’ACTIVITATS COL·LEGIALS PRESENTAT PER LA JUNTA
DE GOVERN PER L’ANY 2016.
El secretari Sr. Montesó, presenta el programa d’activitats per al proper any, que és el
següent:
1. FORMACIÓ. Es realitzaran al els següents:
CURSOS i JORNADES TÈCNIQUES i/o DIVULGATVES AL COL·LEGI:
GENER :
INTRODUCCIÓ A LA METODOLOGIA BIM .Una ferramenta de treball que implica
molt més que un canvi de software.
•Comparació amb el mètode de treball actual .
•Exemple pràctic d’implementació en un despatx
•Exemples de projectes i obra.
FEBRER
Es plantejaran alguns aspectes del CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ:
INTERPRETACIÓ, APLICACIÓ AL PROJECTE, APLICACIÓ EN OBRA
MARÇ I ABRIL
.PROJECTES D’ACTIVITAT:
Normatives, desenvolupament de projectes d’activitats, programes informàtics
MAIG
.EHE-08, EAE, EFHE:
Interpretació, aplicació i casos pràctics
JUNY
.INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, D’AIGUA I CLIMATITZACIÓ EN HABITATGES
JULIOL
.REALITZACIÓ DE ITES EN ELS EDIFICIS.
SETEMBRE
.PROGRAMA D’AMIDAMENTS, PRESSUPOST I PLANIFICACIÓ D’OBRA AVANÇAT
OCTUBRE
JORNADES TÈCNIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ
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NOVEMBRE
REALITZACIÓ DE TAXACIONS
DESEMBRE
NOUS PERFILS PROFESSIONALS
FORMACIÓ A DISTÀNCIA:
CAATEEB:
•Disponible a traves del caateete amb un 20% de descompte
•Area building school http://www.areabs.com/
•Varietat, disponibilitat, seguiment personalitzat, cost, material multimèdia
•Certificat acreditatiu
PLATAFORMA DE VIDEOCONFERÈNCIES:
•Disponible si es signa el conveni de col·laboració.
•Programació anual, cursos en “streaming”, interacció a temps real.
•Certificat acreditatiu.
•Actualment adherits 32 col·legis diferenciats com a emissors o receptors.
•Possibilitat de formació minoritària.
•Ús exhaustiu del google drive, calendar, docs, etc.
•El caateete difon, inscriu, cobra i certifica.
2. Trobada familiar a la primavera.
3. Reunió amb els nous col·legiats.
4. III Concurs de fotografia
5. Organització de les XVII Jornades Tècniques de la Construcció.
6. Organització sopar de Nadal.
7. Pla estratègic.
8. Jornada Rehabilita.

QUART.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER
L’ANY 2016.
La comptadora Sra. Núria Beltran presenta el pressupost que ascendeix a 147.850 €.
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CINQUÈ.- INFORMES
CORRESPONENTS.

DE

PRESIDÈNCIA

I

ADOPCIÓ

DELS

ACORDS

La presidenta Sra. Tere Arnal fa un resum de diferents temes d’interès per al col·lectiu:
 MUSAAT.CANVIS I MODIFICACIONS:
»Pòlissa mínima s’amplia de 120.000 € a 150.000 € sense cost per al Mutualista
Continua el NO pagament de la Prima Complementària per obra.
 PREMAAT. CANVIS I MODIFICACIONS:
»Millores en els diferents grups de previsió social, en especial el PREMAAT PLUS i el
PREMAAT PROFESSIONAL, (cobertures risc durant l’embaràs).
» Campanyes comercials posades en marxa per comercialitzar els diferents
productes. PPA com estrella de producte, Plan de Previsión asegurado.
 INSTITUT TECNOLÒGIC DE LES TERRES DE L’EBRE
» Nombre de PCQ realitzats: 13 (cobrats 2.600 €).
» Contractada 1 assegurança decennal (+ 4 pressupostades).
» Contractades 2 assegurançes tot risc construcció (+2 pressupostades).
» El pressupost per l’exercici 2016 ascendeix a 21.945 € tant d’ingressos com de
despeses.
 CONSEJO GENERAL
Fins l’Assemblea General del 7 de novembre:

Temes Jurídics:
•Tema grau Enginyer d’Edificació
Contra els màsters Enginyeria Edificació: el tema no és el fondo sinó els professionals
que poden cursar el màster: arquitectes, enginyers.
• Irregularitats en algun Registre de la Propietat sobre inscripcions de finques en
Registres de la propietat sense el certificat energètic obligatori. S’han de fer arribar els
casos concrets al Consejo.

Tema BIM:
Es pretén que tots els concursos públics siguin ja en metodologia BIM ( Ministerio ).
A partir de març 2018 inici en edificació i l’any 2019 totalment ja instal·lat en obres
d’infraestructures.

Sobre l’assegurança de la Triennal.
El president del Consejo Sr. Otero diu que això si surt ens faria mal, però que pensa
que no s’aprovarà. En canvi Jordi Gosalves, president del Consell i del CAATEE de
Barcelona argumenta que no hi està d’acord. Ells I la resta de col.legis catalans sí que
hi estem d’acord i troben bona l’assegurança triennal.
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Llei de l’Arquitectura.
El PP portarà al programa electoral fer una Llei de l’arquitectura. El Sr. Otero ho veu
bé però Jordi explica La llei d’arquitectura catalana que va ser aprovada a l’Agost,
però que encara no està aprovada pel Parlament. Tot i així Comeron està treballantse als partits polítics per a que l’aprovin. El Consell ja va fer les al·legacions
oportunes i afegeix que ni una sola vegada parlen de l’aparellador. “És l’enterrament
de l’Arquitectura tècnica”.

Sobre la Mediació.
Comenta el Sr. Otero: “Hay que mejorar la imagen de los colegios profesionales”.
Davant de la societat i davant les administracions públiques i oferir-nos com a
MEDIADORS en assumptes civils i mercantils.
Els col.legis catalans ja tenim signat el conveni i a més Barcelona ja ha iniciat el
primer curs formatiu d’aquest “perfil professional”.

Modificació dels Estatuts del Consejo
Els presidents dels Col·legis es queixen del calendari establert per l’aprovació de la
modificació dels estatuts i es va proposar ampliar 2 mesos més el calendari. Es va
aprovar amb si (114 vots ) i no (110 vots).
 COL·LEGIS PETITS
Va haver una reunió el dia 6 novembre, a la seu de PREMAAT. Els assistents van ser
els petits col·legis de tota Espanya.
Conclusions:
» Ens tornarem a reunir, ha estat un bon inici i un debat ric.
» Faig sondeig Pressupost/Personal/Serveis. Estem al dia i som competitius, a més
relació Pressupost/Personal estem a la mitjana.
» També pel que fa a externalitzar i mancomunar serveis s’han de continuar
imaginant propostes.
 CONSELL
Resum Consell Català fins el dia 19-11-2015
» Seguiment gestions polítiques tema denominació Grau. Sobre els companys que
han quedat ni amb el grau d’Enginyer ni amb el grau amb el nou nom, són uns 2000
aproximadament a Catalunya. Jordi Gosalves, president del Col·legi de Barcelona, ha
tornat a iniciar contacte amb el secretari d’Universitats per resoldre el tema.
» Proposta conveni amb Càritas Catalunya.
El Consell signa conveni amb Càritas Catalunya, conveni que després cada col.legi
pot signar a nivell de Diòcesi.
» Anunci proposta nova llei d’arquitectura Estatal.
Si és com la Llei Catalana anem apanyats, cap col·lectiu hi està a favor, només els
arquitectes.
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De totes les esmenes que el Consell Català va al·legar, de l’únic que n’han fet cas ha
estat introduir allò de la DEO (Direcció Execució d’Obra). Això sí redactat com si:
”Somos los sirvientes de los dioses para salvaguardar su creación”.
Una llei de vergonya que de moment està parada però que pot despertar en qualsevol
moment. La dissolució del Parlament ho ha parat momentàniament
» ITEC.S’ha facultat en caràcter d’urgència al Director General de la Fundació a l’efecte de
que pugui negociar i acordar les millors condicions amb les entitats bancàries que
consideri convenients, sobre un préstec Hipotecari amb garantia solar i edifici del
carrer Wellington a Barcelona.
Aquest préstec 1,5 milions d’€ és per a cancel·lar els altres deutes que tenen.
Si no habilitem el crèdit ens poden responsabilitzar de “No Fer” el que toca i a més
l’informe jurídic diu que hi estem obligats.
A mode de comentari dir-vos que actualment ITEC entre personal intern i extern té
100 treballadors (72 en plantilla).
» Sentències TSJC i altres.
Sentència ferma de que els Enginyers Camins, canals ports no poden fer ITEs
d’edificis d’habitatges i que els Enginyers Industrials i Enginyers Obres Públiques no
poden fer Cèdules.
» Seguiment incorporació representants a les Comissions d’Urbanisme de Catalunya,
reunió que han assistit l’ 1/12/2015.
Assisteixen Joaquim Romans i Jordi Gosalves. Demanen preparem tots els col.legis
el llistat d’Ajuntaments anotant si els tècnics municipals son arquitectes tècnics o
arquitectes.
Conclou la reunió amb el compromís de posar-nos a les Comissions quan es faci ara
la modificació del Decret.
» El president del Col·legi de Girona, Joaquim Romans, comenta que ICAEN està fent
inspeccions de certificats energètics.
» Proposta pressupost 2016
A la vista de les costes i despeses que hem d’assumir sobre temes jurídics i la falta
de liquiditat que venim arrastrant (disfunció entre quan paguem i quan ens paguen) es
va decidir:
Fer una derrama ara al 2015 per pagar aquests 3000 €.A més al nou pressupost hem
d’incorporar el pressupost de la nova WEB.
 COL·LEGI
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Fa um resum dels acords i altres temes de la junta durant l’any 2015. També fa un
resum de tot allò en què estem treballant:
• Al marge de la nova web s’està fent un esforç important per millorar la que tenim.
• Col.laboració - Conveni Parc Natural dels Ports.
• Sobre la LLei catalana d’Arquitectura i l’article del Jordi Gosalves a l’Informatiu.
• Descomptes i avantatges amb BCNA, per cursar màsters, postgraus,etc
• Negociant el tema dels Avals amb el Banc de Sabadell
• Estudiant la Borsa de treball i la creació d’una borsa de treball solidària.
SISÈ.- TORN OBERT DE PARAULES
. El Sr. Torta pregunta com està l’economia del Col·legi. S’informa dels diners que tenim
al banc i que són:
Banc Sabadell: 20 mil euros en una llibreta a termini i 20 mil euros en bons. Al compte
corrent tenim uns 10 mil euros.
També es comenta que al setembre del 2026 s’acabarà de pagar el préstec.
.A continuació els membres de junta comenten que s’està mirant a veure que es pot fer
amb l’antiga seu del carrer Argentina, potser convertir-la en habitatges. Ramon Ferré
comenta que reconvertir-ho en 2 habitatges seria un problema. Es crea un debat al
respecte. El preu de venda seria 240 mil euros i el lloguer 800-900 €/mes.
.Carlos Castell pregunta si se sap alguna cosa de la convalidació del títol d’Arquitecte
Tècnic a Europa. Se li respon sobre aquest tema.
.Tema relació arquitectes tècnics/arquitectes o altres col·lectius. La presidenta Sra.
Arnal comenta que mantenim col·laboració amb el Col·legi d’enginyers tècnics
industrials. En canvi amb els arquitectes no hi ha cap tipus de relació.
El Sr. Torta proposa relacionar-nos amb els altres col·legis del territori.
El Sr. Ramon Ferré comenta que a Girona ho tenen molt bé per relacionar-se ja que tots
formen part de la ”Taula de la Construcció”.
La Sra. Arnal comenta que a les Jornades Tècniques vam convidar a tots els col·lectius
del sector i que a més els arquitectes venen sovint a fer cursos al nostre Col·legi.
.Qualitat Ebrenca. El Sr. Torta demana que esbrinem com està el tema, amb
l’organització Amics i amigues de l’Ebre.
.Ramon Ferré vol fer constar la seva felicitació envers la junta per totes les propostes de
millora presentades, ja que totes són molt bones, sobretot el tema de la nova web. Diu
que anem per bon camí.
.ESTATUTS CONSEJO GENERAL. S’hauria de consensuar entre tots els que hem
presentat esmenes. Es farà un refós entre totes les dels col·legis catalans. Del nostre
Col·legi han presentat propostes d’esmenes el Sr. Ramon Ferré i Fernando Torta.
.ESTATUTS COL·LEGI. Estem pendents de l’aprovació definitiva.
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3. INFORMES D'ÀREES
3.1 GABINET TÈCNIC
Les consultes sobre algun tema del gabinet tècnic es fan al cap de visat, senyor Ramon
Montesó i al tècnic de l’ITTE Sr. Jordi Ventura. Algunes consultes han estat sobre els
programes de control de qualitat, sobre l’Apartot, sobre el càlcul d’honoraris o sobre la
normativa vigent.

3.2 VISAT
El cap del departament visat és el senyor Ramon Montesó, que és l’encarregat de visar
els encàrrecs professionals, així com atendre les consultes dels col·legiats. També
s’encarrega del departament el Sr. Jordi Ventura que l’ha substituït durant tot l’any 2015.

3.3 CONTROL DE QUALITAT
Els membres d’aquesta àrea eren Ramon Montesó i Núria Beltran. Les consultes sobre
aquest tema les rep el cap de visat.

3.4 FUNCIONARIS
Durant l’any 2015 van formar part d’aquesta àrea Carlos Castell, Teresa Arnal i Núria
Beltran. De totes formes no han format part de cap Tribunal.

3.5 INFORMÀTICA
El vocal responsable d’aquesta àrea és Ramon Montesó, però qui desenvolupa la tasca
d’actualització de la web és el Sr. Jordi Ventura. Ell s’encarrega d’anar actualitzant a la
web la normativa, els cursos i jornades tècniques, apart d’altres notícies d’interès per al
col·lectiu.
L’assessor informàtic del Col·legi, senyor Marcel Ramírez Vives.
Mitjançant la web del Consejo General (FINESTRETA ÚNICA), els col·legiats i públic en
general poden realitzar tota classe de tràmits: consultes, altes, baixes, reclamacions,
etc.
La nostra web: www.catebre.cat, us permet consultar normativa, baixar impresos,
consultar la formació, etc.
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3.6 SEGURETAT / SINISTRES / INSPECCIÓ
Els vocals de seguretat, durant el passat exercici, van ser Ramon Montesó i Núria
Beltran (SEGURETAT) i Carlos Castell, Núria Beltran i Teresa Arnal (SINISTRES).
Aquest any 2015 no han hagut d’intervenir en cap ocasió.

3.7 MUSAAT

Ramon Ferré va assistir a l’assemblea general celebrada a Madrid, el dia 27
de juny.

Els dies 8 i 9 d’octubre, Mercè Salvadó va participar en les XXVI jornades
informatives de la mútua.

3.8 PREMAAT
El dia 26 de juny, el senyor Ramon Ferré, com a representant territorial elegit en
l’assemblea territorial, va assistir a l’Assemblea General de Mutualistes.

3.9 CULTURA / CURSOS / JORNADES TÈCNIQUES
La vocal de cultura, abans de les darreres eleccions era la Sra. Teresa Arnal. A partir
de les eleccions, el vocals encarregats d’organitzar els cursos, jornades, xerrades,
etc, són Manuel Salguero i Dani Blanc.
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4. SERVEIS COL·LEGIALS
4.1 ASSESSORIES

JURÍDICA
L’assessoria jurídica del Col·legi està a càrrec d’ESCUDÉ ADVOCATS. Els advocats
són Xavier Escudé i la seva filla Meritxell Escudé.
Les principals tasques que realitza són:
- Reclamació d'honoraris pendents de cobrament, una vegada enviats els avisos des del
Col·legi (si es contracta gestió de cobrament).
- Assessorar als col·legiats/des sobre com actuar quan es produeix algun incident o
problema a una obra.
- Defensa dels col·legiats en cas de sinistre, per part de MUSAAT, o particularment, en
cas de no estar cobert el sinistre per part de MUSAAT.
El telèfon de contacte és 977 249 832.
També és l’encarregat de defensar al Col·legi en temes puntuals. Aquest any 2015,
després de les seves gestions, es va aconseguir cobrar el deute pendent de l’empresa
Qualiconsult, la qual ens va llogar les instal·lacions per realitzar la seva activitat però no
s’hi va acabar instal·lant.

FISCAL
L’assessorament fiscal i comptable del Col·legi el realitzen des de l’empresa MAYO
CONSULTORS ASSOCIATS, representada per Emili Mayo.
Trimestralment ens presenten les declaracions de l'IVA, i anualment la de l'Impost de
Societats, la Declaració Anual d'Operacions a Tercers (model 347), resum anual de l’IVA
(model 390). Confeccionen els compres anuals i presenten els llibres comptables.
Els col·legiats que vulguin rebre els seus serveis, poden fer-ho trucant al nostre tel. 977
443 780 o al tel. 977 449 009, amb tarifes especial per al col·lectiu.
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LABORAL
VIÑES ASSESSORS ens realitzen tant l’assessorament, com les altes, baixes,
contractes i les nòmines del personal, presentació mensual de “seguros” socials,
declaració de l'IRPF, trimestralment, així com el resum anual (model 190).

4.2 ASSEGURANCES

SERCOVER (MUSAAT)
A través d’aquesta empresa del grup MUSAAT, us podeu assegurar amb preus
especials per al col·lectiu:
Assegurances a persones: de vida, accidents, mort, autos, llar, caça i pesca,
embarcacions, protecció jurídica, assistència en viatge, impagament de lloguers
Assegurances
a
empreses:
multirrisc
industrial,
automoció,
oficines,transports, Responsabilitat civil, protecció jurídica i enginyeria.

comerços,

PREMAAT
Mitjançant la mútua podeu gaudir d’una assegurança de VIDA i una d’ACCIDENTS,
amb molts d’avantatges per al col·lectiu.

4.3 CONVENIS AMB PREMAAT / MUSAAT
Els mutualistes poden beneficiar-se de les següents ofertes i serveis:
CONVENIS AMB PREMAAT (tel. 901 101 389 o www.premaat.es)

 SALUT I BENESTAR:
-SANITAS
-HNA / NECTAR
-MEDIFIATC
-ACUNSA (Clínica Universitaria de Navarra)
-FISIOEMPRESAS
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-CENTRO O2 WELLNESS
 RESIDÈNCIES DE LA 3a EDAT:
-Residencia Los Robles GERHOTELES del grupo PSN (tel.917 445 280)
-Centros Residenciales Valdeluz (www.valdeluz.com)
-Residencias y Apartamentos para Mayores SANYRES (www.sanyres.es)
-Centros Residenciales 3ª edad BALLESOL
 ALTRES SERVEIS:
-Hertz (lloguer d’automòbils)
 FINANCERS:
-Banc Santander Central Hispano
 TURISME I OCI:
-Paradores de Turismo
-Hotels&Resorts Melià
-Viajes El Corte Inglés
-Hotelopia
-Ruralka Hoteles
-Complejo San Juan (grupo PSN)
-Los Robles Gerhotel Asturias (grupo PSN)
CLUB MUSAAT (tel. 902 460 480 o ww.musaat.es)

 LLOGUER DE VEHICLES
Descomptes sobre la tarifa de venda al públic amb les principals companyies de lloguer
de vehicles: Europcar. Tel. 902 105 030
 SEGONA OPINIÓ MÈDICA
Es tracta d'una consulta mèdica a distància per a persones que pateixen malalties
greus, cròniques o degeneratives i aquelles de naturalesa musculo-esquelètica que
afectin
substancialment
la
seva
qualitat
de
vida.
Sense necessitat de desplaçar-se, podran demanar que la seva informació mèdica sigui
revisada per especialistes de prestigi, que confirmaran el seu diagnòstic i recomanaran
el
tractament
més
apropiat
en
el
seu
cas
particular.
Pot sol·licitar una Segona Opinió Mèdica per a les patologies següents : càncer ;
malalties neurològiques degeneratives (Parkinson, Alzheimer), desmielinitzants
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(Esclerosi Múltiple), neuromusculars ( distròfies, miastènia gravis) i malalties
cerebrovasculars; malalties neuroquirúrgiques (tumors, malformacions i aneurismes
intracranials); cirurgia cardiovascular (bypass, aneurismes aòrtics, cirurgia de vàlvules i
malformacions cardíaques); Insuficiència renal crònica ; malalties oftalmològiques que
provoquin pèrdues de visió superior al 50 %; malalties musculoesquelètiques que cursin
amb quadre dolorosos crònics de llarga evolució o que afectin greument la capacitat
dels pacients de realitzar les seves activitats diàries i trasplantament d'òrgans vitals.
Telèfon d’assistència: 91 091 02 68.

4.4 INSTITUT TECNOLÒGIC DE LES TERRES DE L’EBRE

L’ITTE està situat a la planta 2a del nostre edifici.
Oferim als col·legiats el servei d’assessorament professional i confecció de programes
de control de Qualitat, entre d’altres. Durant l’any 2015 se li van encarregar 13 PCQ.
També és AGÈNCIA D’ASSEGURANCES DE PREMAAT I MUSAAT. Podem oferir
assegurances de: Resp. Civil, de Tot Risc Construcció, de Decennal per danys en la
construcció, així com altres assegurances com poden ser: VIDA, ACCIDENTS, PLANS
DE PENSIONS, LLAR, COMERÇ, AUTOMÒBILS, totes elles amb avantatges i
descomptes per als col·legiats, que repercutiran directament a la prima de Resp. Civil
anual a pagar.
Es van pressupostar 4 assegurances decennals, de les qual se’n van contractar 3 i es
van pressupostar 2 assegurances Tot Risc Construcció i es van convertir en pòlissa les
dos.
En quant a la resta d’assegurances, algun col·legiat va contractar assegurances de llar i
d’automòbils.
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4.5 BIBLIOTECA
Durant l’any 2015 han entrat a la biblioteca els següents llibres i revistes:

LLIBRES:
- PRECIO CENTRO
GUADALAJARA.

DE

LA

CONSTRUCCIÓN

2015.

Del

COAAT

DE

- LA INSERCIÓ LABORAL DELS TITULATS DE MÀSTER DE LES UNIVERSITATS
CATALANES. De l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
- CRITERIOS PARA LA DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES. De
la Fundación MUSAAT.
- GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL AGUA. MODELOS PÚBLICO Y PRIVADO. De
Ramon Tamames. Editorial Profit.
- GUIA DEL MANTENIMIENTO PARA COMUNIDADES DE PROPIETARIOS. Del
COAATEE de Múrcia.
- GESTION DEL MANTENIMIENTO EN EDIFICACIÓN. Cuaderno Técnico. Del
COAATEE d’Albacete.
- CONTRATACIÓN PÚBLICA DE OBRAS. PAUTAS, CLAVES I PRAXIS. D’Ester
Gigra. Editorial Manuscritos.

REVISTES:
-LUCES, núm. 55 i 56
- GAS ACTUAL (Assoc.Española del Gas), núms. 134
-CERCHA (Consejo General), núms.123
-ALZADA (CAATEE de Granada) núm. 110
-BIC (CAATEE de Lleida), núm. 171, 172, 173
-CEMENTO Y HORMIGÓN, núm. 967, 968, 969, 970 i 971
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-L’INFORMATIU (CAATEE de Barcelona), núm. 343, 344, 345 i 346
-NOTICIAS (CAATEE de València), núms. 145 i 146
-PERICIA, núms. 63, 65
-TAG (CAATEE de Tarragona, núms. 73, 74-75, 76
-PROFESIONES(Union Profesional)núms. 154, 155, 156, 157
-BIA (CAATEE de Madrid), núms. 284, 285, 286, 287
-ESCRITURA PÚBLICA, núm. 92, 94, 95
-REALIDAD MAPEI, núms. 15 i 16
-NEWSLETTERS UP ECONOMIA, BOLETIN UNION PROFESIONAL
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5.

PRESIDÈNCIA

Aquest exercici 2015 han estat presidents el senyor Ramon Ferré Capellades i la Sra.
Teresa Arnal Vidal que van assistir a les següents reunions de la junta de govern del
Consell i juntes de govern i plenaris del Consejo General:

5.1 JUNTES DE GOVERN DEL CONSELL
Es van celebrar al Consell de Col·legis d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de
Catalunya.
Ramon Ferré va assistir a les següents:
27 de gener
18 de març
20 de maig
Teresa Arnal va assistir a les següents:
15 de juliol
15 de setembre
19 de novembre

5.2 PLENARIS i JUNTES DE GOVERN DEL CONSEJO
GENERAL
Ramon Ferré, com a representant del Consell, va assistir a les següents juntes de
govern autonòmiques (Madrid):
9 de gener i 12 de juny
Els Plenaris als quals va assistir (Madrid), van ser els dies:
11 d’abril i 13 de juny
Tere Arnal va assistir als següent plenaris:
7 de novembre
De totes aquestes reunions hem fet un resum a l’apartat de juntes i assemblees.
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6.

ASSISTÈNCIA A ACTES I REUNIONS DEL PRESIDENT/A I
ELS MEMBRES DE JUNTA DE GOVERN O MEMBRES DE
COMISSIONS

6.1 REUNIÓ AMB EL DIRECTOR GENERAL D’ORDENACIÓ
DEL TERRITORI I URBANISME DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SR. AGUSTÍ CASTELLS.
La reunió, celebrada el 27 de gener, la vam demanar des del Consell per parlar sobre la
no participació del nostre col·lectiu en les comissions territorials d’urbanisme. A la
mateixa hi va assistir Ramon Ferré juntament amb la resta de presidents catalans.

6.2 REUNIÓ A LA DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ DEL
TERRITORI I URBANISME DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA.
La reunió es va celebrar el 25 de febrer, com a continuació a la celebrada al mes de
gener amb el director general. En aquesta ocasió, Ramon Ferré i la resta de presidents
catalans, es van reunir amb el director general de territori, Sr. Agustí Serra, i el
subdirector Sr. Josep Armengol.

6.3 ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS I INAUGURACIÓ DE
LA IV MOSTRA D’ARQUITECTURA DE LES TERRES DE
L’EBRE.
A l’acte, organitzat pel COAC demarcació de l’Ebre, hi va assistir Ramon Ferré. Es va
celebrar el dia 20 de març, a la sala d’exposicions de l’antic escorxador de Tortosa
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6.4 REUNIÓ COMISSIÓ SOSTENIBILITAT DE LES TERRES
DE L’EBRE
El dia 20 de març, la Sra. Teresa Arnal es va desplaçar a Amposta per assistir a la
reunió. A la mateixa es va parlar sobre l’estat del Pla Hidrològic de l’Ebre.

6.5 ACTE CELEBRACIÓ 75è ANIVERSARI
D’APARELLADORS DE BARCELONA

COL·LEGI

Ramon Ferré va assistir a l’acte que es va celebrar el dia 22 d’abril a Barcelona.

6.6 REUNIÓ AMB ELS DIRECTORS DE LES ESCOLES
D’ARQUITECTURA TÈCNICA DE CATALUNYA
Ramon Ferré, juntament amb la resta de presidents catalans es van reunir el dia 12 de
maig per signar un document consensuat mitjançant el qual s’acorda el títol de Grau en
Arquitectura Tècnica i Edificació. També va assistir a l’acte el Secretari d’Universitats,
Sr. Antoni Castellà i el director Sr. Lluís Jofré.

6.7 REUNIÓ INFORMATIVA PREMAAT
Ramon Ferré va participar en la reunió informativa on es va explicar a tots els presidents
del canvi d’estructura motivat a l’obligació marcada per la Dir.Gral de Seguros d’adaptarse a la solvència 2.

6.8 PREMIS CATALUNYA CONSTRUCCIÓ
El dia 9 de juny, Ramon Ferré va desplaçar-se al Liceo, a Barcelona per assistir al
lliurament de premis Catalunya Construcció.

6.9 PRESENTACIÓ DE LA GUIA: “SEREM PER A TREBALLS
DE REHABILITACIÓ I MANTENIMENT”
L’acte va servir per presentar la guia Serem per a Treballs de Rehabilitació i
Manteniment sense projecte. Requisits de les versions electròniques del llibre
d’incidències. Va tenir lloc el dia 9 de juny a la Sala Gerard Vergés del Palau Oliver de
Boteller.

6.10 ACTE 75è ANIVERSARI COL·LEGI D’APARELLADORS DE
TARRAGONA
El president Sr. Ferré va assistir el dia 12 de juny, als actes del 75è aniversari del
Col·legi d’Aparelladors de Tarragona
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6.11 REUNIONS AMB L’EMPRESA ACTIVA CONSULTORS &
PARTNERS
La junta es va reunir els dies 26 de juny, 24 de juliol i 17 d’agost per estudiar i mirar de
donar un gir a la imatge de la nostra professió cara al públic. Estudiant les possibles
estratègies a seguir. Una de les mesures a adoptar en un principi és la posada en marxa
d’una nova pàgina web.
Per part de l’empresa van estar la Sra. Ester Benet i el Sr. Xavier Lamote.

6.12 JORNADES DEL PATRIMONI DE LES TERRES DE
L’EBRE.
La presidenta Sra. Teresa Arnal, va assistir a les mateixes. Es van celebrar al Palau
Oliver de Boteller els dies 18 i 19 de setembre.

6.13 REUNIÓ AMB EL PRESIDENT DE LA DEMARCACIÓ DEL
COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS.
La presidenta Sra. Teresa Arnal, es va reunir amb el president dels enginyers SR.
Talarn. A la trobada van acordar col·laborar en temes de formació, entre d’altres temes
d’interès per als dos col·lectius.

6.14 REUNIÓ
COL·LEGIS
MITJANS
D’APARELLADORS, A.T. I E.E.

I

PETITS

La reunió, a la qual hi va assistir la presidenta Teresa Arnal, es va celebrar a la seu de
PREMAAT el dia 6 de novembre, convocats per la mútua i el Consejo General. Es van
tractar temes d’interès per als col·legis petits i mitjans per tal d’unir posicions i mirar de
mancomunar formació, entre d’altres.

6.15 REUNIO AMB EL CAATEE DE NAVARRA
Manuel Salguero i Dani Blanc van fer una videoconferència amb el representant del
Col·legi de Navarra per tal d’informar-se de com funciona la plataforma on-line de
formació, a la qual hi estan adherits 32 col·legis d’Espanya.

6.16 CONCERT DE NADAL DEL CAATEE DE BARCELONA
El membre de junta Sr. Dani Blanc, es va desplaçar a Barcelona, el divendres 4 de
desembre per assistir al tradicional Concert de Nadal, organitzat pel Col·legi de
Barcelona.
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7.

CURSOS, CONFERÈNCIAS i JORNADES TÈCNIQUES

7.1 CURSOS / XERRADES:
 Curs EL NOU CODI TECNIC I L’EINA UNIFICADA LIDER-CALENER. Canvis en les
eines reconegudes per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis i en la
verificació de les noves exigències del DB-HE”. Va anar a càrrec de Pol Ansó. Es va
celebrar els dies 26 i 27 de febrer i hi van assistir 19 persones
 Jornada tècnica: TRACTAMENT PER PLAGUES DE LA FUSTA. Va anar a càrrec
de Josep Sellas, delegat de Quimunsa i Roger Turch, tècnic aplicador en control de
plagues. Es va celebrar al Col·legi el dia 12 de març i hi van assistir 11 persones.
 Jornada tècnica: DIMENSIONAT D’INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES AMB
BIOMASSA. Es va celebrar al Col·legi el dia 22 d’abril i hi van assistir 11 persones.
 Jornada Tècnica: COM INSTAL·LAR UN TERRA RADIANT EN 3 CM. Realitzada al
Col·legi el dia 4 de maig, hi van participar 13 persones.
 Jornada PLA DIRECTOR DELS MASETS I NOU REGLAMENT SOBRE LA
PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA. Celebrada al Col·legi el dia 18 de
juny. Hi van assistir 31 persones.
 JORNADA: CÀLCULS SENZILLS PER A DIMENSIONAR INSTAL·LACIONS
SOLARS. Es va celebrar al Col·legi el dia 9 de juliol.
 Jornada tècnica: PATRIMONI RURAL DELS PORTS. Celebrada al Col·legi el dia 12
de novembre, hi van participar 24 persones. La xerrada va anar a càrrec d’Ana Avila,
enginyera de forests, Oscar Benet, arquitecte i Josep Sabaté, enginyer de forests.
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7.2 JORNADES TÈCNIQUES:
XVIs JORNADES TÈCNIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ
REHABILITACIÓ I ESTALVI ENERGÈTIC
Divendres, 23 d’octubre de 2015
-

8.45- 9.00h - Arribada i lliurament de documentació.

-

9.00- 9.15h - Presentació de les Jornades.

-

9.15-10.45h -Ponència a càrrec del Sr. Mario Beltran, tècnic mitjà de de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Tortosa i del Sr. Ernest Valls, director de l’Àrea de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Tortosa, sota el títol ‘Instal·lacions eficients en la rehabilitació’.

-

10.45-11.00h - Pausa-Cafè.

-

11.00-12.15h - Ponència a càrrec del Sr. Álvaro Pimentel, secretari general de la
Asociación de Instaladores de Aislamiento (AISLA), sota el títol ‘Mejorar la eficiencia
energética rehabilitando la envolvente: posibilidades, control en obra y resultados
reales’.

-

12.30-13.45h - Ponència a càrrec del Sr. José Manuel Domínguez Cerdeira,
responsable de la Unidad de Prescripción del Gas a Gas Natural SDG, sota el títol
‘Rehabilitació d’habitatges i gas natural: un binomi eficient’.

-

13.45-15.45h - Dinar

-

15.45-17.00h - Ponència a càrrec del Sr. Pol Ansó, arquitecte especialitzat en
arquitectura ecològica, sota el títol ‘Beneficis de la rehabilitació energètica. Estalviant
‘quasi’ tothom hi guanya. L’edifici integral com a aproximació a la sostenibilitat’.

-

17.00-18.30h - Taula rodona amb la participació dels diferents ponents de les
Jornades i debat amb els assistents. Cloenda de les Jornades.

-

18.30-19.00h - Els membres de la junta van presentar el seu full de ruta i la seva
visió de futur per als propers quatre anys. Es demana la màxima assistència ja que en
el nou projecte ‘tots’ hi formeu part.
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8.

ALTRES ACTES I CELEBRACIONS

8.1 SOPAR DE GERMANOR
El sopar es va celebrar el dissabte 12 de desembre al Restaurant Delta Hotel de
Deltebre. Hi van participar 31 persones, entre col·legiats/des i acompanyants.

8.2 ELS 25 ANYS DE PROFESSIÓ
Aquest any 2015 s’han complert els 25 anys de professió del col·legiat ADOLFO
COMES PONS.
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9. PRESSUPOST INGRESSOS I DESPESES 2016
COMPTE

DESCRIPCIÓ DESPESES

IMPORT

6220001

REPARACIONS I CONSERVACIO IMMOBILITZAT

4.400,00 €

6220002

MANTENIMENT PROGRAMES DE GESTIÓ (ONDEVIO)

6.625,00 €

6220003

WEB + PLA ESTRATÈGIC

8.000,00 €

6230001

ASSESSORIA LABORAL

1.200,00 €

6230002

ASSESSORIA FISCAL

1.440,00 €

6230003

ASSESSORIA JURÍDICA

1.800,00 €

6230004

ASSESSORIA INFORMÀTICA

1.250,00 €

6230005

OFICINA DE VISAT

6.000,00 €

6230008

ASSESSORAMENT PROTECCIO DADES

6230009

PREVENCIO RISCOS LABORALS + VIGILÀNCIA SALUT

6250001

ASSEGURANÇA MULTIRRISC SEU COL∙LEGIAL

1.375,00 €

6250004

ASSEGURANÇA ACCIDENTS ‐ JUNTA GOVERN

280,00 €

6250006

ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL CORPORATIVA

6260001

COMISSIONS BANCS

615,00 €

6260002

COMISSIÓ COBRAMENT VISA

200,00 €

6270001

PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES

6270002

REPRESENTACIÓ COL∙LEGI, REUNIONS

8.600,00 €

6270003

APORTACIONS AL CONSEJO GENERAL

4.150,00 €

6270004

APORTACIONS AL CONSELL

6280001

AIGUA

6280002

ELECTRICITAT

4.300,00 €

6290001

TELÈFON

1.600,00 €

6290002

MATERIAL D'ESCRIPTORI

600,00 €

6290003

CORREU, TELÈGRAF I PORTS

200,00 €

6290004

BIBLIOTECA I SUBSCRIPCIONS

6290005

IMPRESSOS

400,00 €

6290006

MATERIAL DIVERS

100,00 €

6290010

ALTRES DESPESES GENERALS

400,00 €

6300001

IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS

‐ €

6310001

IMPOSTOS BÉNS IMMOBLES / ARBITRIS

5.300,00 €

6341000

AJUSTS NEGATIUS IVA CIRCULANT

2.200,00 €

6400001

SOUS I SALARIS

45.030,00 €

6420001

"SEGURETAT SOCIAL" CÀRREC EMPRESA

13.890,00 €

6590001

ORGANITZACIO JORNADES TÈCNIQUES CONSTRUCCIÓ

6590002

DESPESES PER CURSETS

1.200,00 €

6623002

INTERESSOS DE DEUTES AMB ENTITATS DE CREDIT

5.850,00 €

6806000

AMORTITZ.IMMOB.‐APLICACIONS INFORMATIQUES

6821000

AMORTITZACIONS IMMOB. MATERIAL‐C/.ARGENTINA

6811002

AMORTITZACIONS IMMOB. MATERIAL NOVA SEU

6815000

AMORTITZACIÓ IMMOB.MATERIAL‐ALTRES INSTAL∙LAC.

6816000

AMORTITZACIONS IMMOB. MATERIAL‐MOBILIARI

6817000

240,00 €
250,00 €

1.260,00 €

200,00 €

500,00 €
400,00 €

90,00 €

AMORTITZ.IMMOB. MATERIAL EQUIPS PROCED.INFORM.

350,00 €

270,00 €
‐ €
9.920,00 €
290,00 €
4.510,00 €
2.565,00 €
147.850,00 €
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COMPTE

DESCRIPCIÓ INGRESSOS

IMPORT

7050001

INGRESSOS DRETS PER INTERVENCIO PROFESSIONAL

79.930,00 €

7050004

INGRESSOS PER QUOTES COL∙LEGIALS

39.600,00 €

7460001

SUBVENCIONS, DONACIONS TRANSFERITS RESULTAT

5.020,00 €

7590001

INGRESSOS DIVERSOS

1.000,00 €

7590002

INGRESSOS PER CURSETS(+lloguer sala)

3.000,00 €

7590008

INGRÉS CONVENI GAS NATURAL I ALTRES

7590009

INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ

7690001

INTERESSOS COMPTES CORRENTS I CTES.ESTALVI

2.000,00 €
16.800,00 €
500,00 €
147.850,00 €
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10. BALANÇ A 31/12/2015

DESPESES
6220001

REPAR.I CONSERVAC.IMMOBILITZAT

4310,79

0

4.310,79

6220002

MANTENIMENT PROGRAMES DE GESTIÓ

4500,00

0

4.500,00

6230001

ASSESSORIA LABORAL

1198,56

0

1.198,56

6230002

ASSESSORIA FISCAL

1440,00

0

1.440,00

6230003

ASSESSORIA JURIDICA

1800,00

0

1.800,00

6230004

ASSESSORIA INFORMATICA

3285,5

1167,00

2.118,50

6230005

OFICINA DE VISAT

6337,23

0

6.337,23

6230008

ASSESSORAMENT PROTECCIÓ DADES

240,00

0

240,00

6230009

SERVEI PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

243,78

170,00

73,78

6250001

ASSEG. MULTIRRISC SEU COL.LEG.

1529,00

0

1.529,00

6250004

ASSEG. ACCIDENTS-JUNTA GOVERN

6250006

ASSEG. RESP.CIVIL CORPORATIVA

6260001
6260002

328,00

43,90

284,10

1253,63

0

1.253,63

COMISSIONS BANCS

613,80

160,86

452,94

COMISSIÓ COBRAMENT VISA

114,18

0

114,18

6270001

PUBLIC.,PROPAG. I RELAC.PUBLIC

6270002

REPRESENTAC.COL.LEG., REUNIONS

809,13

0

809,13

10497,50

1673,86

8.823,64

6270003

APORTACIONS AL CONSEJO GENERAL

6270004

APORTACIONS AL CONSELL

4147,48

0

4.147,48

556,39

0

6280001

AIGUA

556,39

410,73

0

410,73

6280002

ELECTRICITAT

3763,80

0

3.763,80

6290001

TELEFON

1427,10

14,38

1.412,72

6290002

MATERIAL D'ESCRIPTORI

657,46

0

657,46

6290003

CORREU, TELEGRAF I PORTS

291,81

55,86

235,95

6290004

BIBLIOTECA I SUBSCRIPCIONS

89,42

0

89,42

6290005

IMPRESSOS

895,30

0

895,30

6290006

MATERIAL DIVERS

126,66

0

126,66

6290010

ALTRES DESPESES GENERALS

939,65

0

939,65

6310001

IMPOST.BENS IMMOBLES/ARBITRIS

5227,09

0

5.227,09

6341000

AJUSTS NEGATIUS IVA CIRCULANT

2037,78

0

2.037,78

6400001

SOUS I SALARIS

38668,90

0

38.668,90

6420001

"SEGURIDAD SOCIAL" CARREC EMPR

11915,86

0

11.915,86

6590001

ORGANITZACIÓ JORNADES TÈCNIQUES

322,35

0

322,35

6590002

DESPESES PER CURSETS/JORNADES

1565,71

0

1.565,71

6623002

INTERESSOS PRESTEC HIPOTECARI SABADELL

6304,01

6,14

6.297,87

6710001

PERDUES PROC.ENAJ.IMMOB.MATER.

2285,25

0

2.285,25

6780000

DESPESES EXCEPCIONALS

1078,58

0,46

1.078,12

6806000

AMORT. APLICACIONS INFORMATIQUES

6811002

AMORT. NOVA SEU

6815000
6815001
6816000
6817000

177,00

0

177,00

9919,92

0

9.919,92

AMORT. ALTRES INSTAL.LACIONS

322,08

0

322,08

AMORT.IMM.TELEFONIA (CENTRALETA)

172,80

0

172,80

AMORT. MOBILIARI

4513,92

0

4.513,92

AMORT. EQUIPS INFORMATICS

2565,48

0

2.565,48
135.591,17
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INGRESSOS
7050001

INGRES DRETS INTERV.PROFESSIONAL

7050004

INGRESSOS QUOTES COL.LEGIALS

7460001

SUBVENC., DONACIONS TRANSFER. AL RESULTAT

7590001

INGRESSOS DIVERSOS

8,00

67485,75

67.477,75

2960,00

37836,66

34.876,66

0

5022,24

5.022,24

70,00

1146,63

1.076,63
3.312,00

7590002

INGRESSOS PER CURSETS

450,00

3762,00

7590008

INGRÉS CONVENI GAS NATURAL

0

2000,00

2.000,00

7590009

INGRESSOS PREST.SERVEIS D'ADMINISTRACIO

0

16800,00

16.800,00

7690001

INTERESSOS CTES.CT.

1,08

366,23

365,15

7780000

INGRESSOS EXCEPCIONALS

4,36

1081,05

1.076,69
132.007,12

RESULTAT abans amortitzacions (superàvit)..........................9.064,91 €
RESULTAT EXERCICI (dèficit)…......................................................-3.584,05 €

52

