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1.- SALUTACIÓ
2014, any de la Certificació Professional, des de la nostra organització col·legial,
sempre hem treballat per donar suport a la nostra professió, oferint oportunitats en
tots els sentits als nostres col·legiats per tal de identificar les possibilitats que ofereix
el mercat laboral actual.
Conscients d’això i la manca d’un agent certificador a l’Estat espanyol, ha posat en
nombroses ocasions als nostres professionals en desavantatge amb altres països
per tal d’aconseguir optar a treballs arreu del món, per l’altra banda, la liberalització
del sector amb la futura Llei de Serveis i Col·legis Professionals, fa que la
competència amb altres professionals augmentí de manera significativa al nostre
país, en aquest context, els col·legis d’Aparelladors de Barcelona i Madrid, han
promogut i constituït l’Agència de Certificació Professional (ACP), una entitat
independent que té per objecte certificar la professionalitat de tots els agents del
sector de l’edificació.
L’Agència de Certificació Professional és la primera del nostre país que fa un
reconeixement per part d’una entitat independent, de la capacitat i competència d’un
professional del sector de l’edificació per a l’exercici d’un perfil professional
determinat, després d’haver estat sotmès a un procés de validació d’acord a la
normativa ISO-17024.
ACP sorgeix com a resposta a una demanda del mercat i de les tendències en
matèria de contractació, la seva missió és la de ser una eina que faciliti als
professionals de l’edificació i l’arquitectura, la mobilitat geogràfica i una major
competitivitat.
L’Agencia de Certificació Professional certificarà especialitats en tot el cicle de
l’edificació i per fer-ho, valorarà la formació del professional i l’experiència , les
competències i el grau de professionalitat valorat en funció de les bones pràctiques
realitzades i també valors com ara l’ètica i altres mèrits com publicacions realitzades
o premis aconseguits.
Hi haurà quatre categories de certificació:
 Professional
 Advanced
 Expert
 Exellence
Els col·legis d’aparelladors, amb aquesta iniciativa, pretenen oferir un valor afegit a
la seva funció de defensa del ciutadà i també posar en valor en nivell de
competència del seu col·lectiu professional més enllà de la titulació certificant als
professionals que han sabut evolucionar i que mantenen la seva competència al llarg
de la seva vida i s’especialitzen en l’àmbit que ens defineix: l’edificació i
l’arquitectura.
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La liberalització del sector, l’aparició de nous perfils especialitzats, els últims canvis
legislatius nacionals i internacionals i una major consciència sobre la sostenibilitat
han fet que els perfils més demanats del sector hagin evolucionat en els darrers
anys. Segons l’estudi realitzat per PWC per a l’Agencia dins dels sector de
l’edificació existeixen especialitats amb un gran potencial de futur, com les de
direcció d’obra, auditor en eficiència energètica o coordinador de seguretat i salut,
entre altres, a la resta d’Europa , perfils amb forta demanda són els de “projecter
manager”, així com especialitats en eficiència energètica, igual que a Espanya.
Cap un nou model de professió, venim d’un model professional basat en un títol que
és suficient per accedir al mercat de treball i que serveix per exercir al llarg de tota la
vida determinades activitats professionals regulades per llei a través de les
anomenades atribucions professionals en un mercat protegit, reservat i exclusiu per
a determinats titulats. I anem cap un model totalment diferent: la lliure competència i
lliure circulació de professionals, un model liberalitzat on el títol és necessari per
competir, però no és suficient per ser competitiu. La globalització dels mercats i l’alt
nivell de competència entre professions i entre els professionals, fa que ja no sigui
tant important el que som, sinó el que sabem fer.
També vull deixar constància de la I Setmana i la Fira de la Rehabilitació, celebrada
al desembre en el marc d ela renovada plaça de les Glories de Barcelona. Es va
adreçar essencialment als professionals amb activitats de caire tècnic a l’entorn de
la rehabilitació mitjançant conferències, jornades, xerrades, exposicions i altres
accions, les quals van tenir lloc en diversos indrets de Barcelona i arreu de
Catalunya, promoguda aquesta edició pel CAATEEB, els agents del sector i les
administracions catalanes. De forma general, tots els implicats en aquest
esdeveniment han considerat força positiu els resultats assolits amb aquesta
iniciativa, tot considerant-la com una primera experiència amb un bon recorregut en
el futur.
Pel que respecta al “Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria y la regeneración urbanas, 2013-2016”, va entrar en vigor
el 10 d’abril de 2013, malauradament, no va ser fins al passat 22 de juliol de 2014
quant es va signar el conveni entre el Ministeri de Foment i la Generalitat per poder
aplicar-lo a Catalunya. La convocatòria modesta i amb els mateixos vicis de les que
havien tingut anys enrere, poc innovadora i poc imaginativa per fer front a la feixuga
maquinaria administrativa i altres reptes que la situació actual exigirà.
El passat 12 i 13 de febrer el CAATEEB i BIM Academy van organitzat la primera
cimera europea sobre BIM (Building Information Modelling), una trobada amb
caràcter internacional sobre aquesta nova eina de gestió que representa un nou
enfocament en els processos del cicle de l’edificació: des del disseny i la concepció
del projecte, anàlisi, documentació i gestió relacionat amb l’arquitectura i l’enginyeria
que està revolucionant la manera de concebre els nous projectes i obres i l’anàlisi
dels existents.
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Els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació, com a professionals que
abasten una gran diversitat de funcions professionals al llarg de tot el cicle de
l’edificació, hauran d’aprendre a treballar amb aquesta nova tecnologia , que avui és
incipient però que més aviat del que puguem pensar, serà requisit imprescindible per
treballar per a certs clients, començant per l’Administració.
Vull també deixar constància de l’informe d’Euroconstruct, que fa referència a un
creixement modest, un mercat reduït a la seva mínima expressió, però que finalment
creix.
L’any 2014 serà l’últim any en negatiu per al sector de la construcció a l’Estat
espanyol (-2,40%) després del qual s’obre un període per al qual s’espera
creixement, però igualment modest i molt condicionat. Els condicionants són obvis:
la pròpia debilitat de la demanda per una banda i la saturació d’oferta per l’altre. Tot i
que s’ hagi previst un avanç del +1,80% per al 2015, +3,60% per al 2016 i +5% a la
primera projecció per 2017, el mercat espanyol de la construcció continuarà produint
nivells molt per sota de les mitjanes europees, símptoma que els seus problemes
són persistents. Això és el que indica el darrer informe de conjuntura del sector que
emet Euroconstruct, un grup independent d’anàlisi format per 19 instituts europeus,
ITEC elabora l’informe corresponent a l’Estat espanyol.

El sector no residencial està reaccionant més lentament que l’habitatge, de manera
que haurà d’afrontar dos anys de contractació. Els primers signes de recuperació
estan arribant de la construcció industrial, mentre que l’edificació per a usos terciaris
segueix sense generar demanda de nova planta. En el mercat de l’enginyeria civil ja
ha tocat fons i comença a donar els primers símptomes de creixement, possiblement
es tracta d’un repunt forçat per la seqüència d’eleccions del 2015 per la qual cosa hi
ha possibilitat que acabi sent un fenomen de curta durada. Per tal que la recuperació
es consolidi, caldrà comptar amb més inversió privada, que fins al moment present
s’ha mostrat recelosa del mercat espanyol d’infraestructures. Mentrestant, es
proposen uns escenaris d’avanç del +2,40% el 2016 i +3,50% en 2017, que
reflecteixen la situació d’unes administracions públiques que aconsegueixen anar
ampliant el seu marge per a la inversió, però que encara hauran de seguir
compromeses a contenir els seus dèficits.
I per últim comentar que al passat mes d’octubre 23 entitats entre col·legis i
associacions vam signat un manifest en defensa dels professionals col·legiats i el
visat dels treballs tècnics en una campanya de comunicació per alertar de la
importància del visat col·legial. Amb aquesta campanya divulgativa, les
organitzacions professionals proposen a la societat, les administracions i els
mateixos professionals que apostin per la labor de validació per part dels col·legis
dels treballs com una veritable garantia de professionalitat, de revisió documental, de
cobertura de responsabilitat, de mediació, així com de prevenció del intrusisme i les
males praxis.
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La validació dels treballs professionals mitjançant el visat no suposa un cost
significatiu dins el global de l’encàrrec al professional i en qualsevol cas es subjecte
de manera rigorosa a una correlació amb els costos efectivament incorreguts en la
seva realització.
Ramon Ferré Capellades.
President
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2.- INFORMES I ACORDS
GENERALS

JUNTES DE GOVERN I ASSEMBLEES

2.1 Junta de govern, 27 de gener de 2014
TERCER.- INFORME DEL PRESIDENT EL SR. RAMÓN FERRÉ DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL CELEBRADA EL 22 DE GENER DE 2014.
Nou Decret sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges: Reunió presentació
projecte Decret (Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge,
16/1/14)
Es va deixar constància de la reunió mantinguda, a convocatòria del director de
Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge i el director de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, amb els presidents dels CAATEE catalans, en què es va
presentar l’esborrany del projecte de Decret de la ITE i el llibre de l’edifici.
Model de certificat final d’obra o instal·lació relatiu a la prevenció i seguretat en
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis
Es va donar trasllat de la proposta de model de certificat final d’obra o instal·lació
relatiu a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis, proposat per la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior, en el marc d’aplicació de la Llei
3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.
Projecte d’Ordre de modificació de l’Ordre INT/193/2011, per la qual es crea el
Registre electrònic de plans d’autoprotecció
Es va facilitar una còpia de les al·legacions, elaborades pel CAATEEB, i presentades
pel Consell en el tràmit d’audiència, per la qual es crea el Registre electrònic de
plans d’autoprotecció, emanat de la Dir.Gral de Protecció Civil de la Conselleria
d’Interior.
Resultat eleccions CGATE 2013
La Junta de Govern va valorar el resultat del recent procés electoral per a la
presidència del CGATE, en què, en la segona volta electoral celebrada el 23 de
novembre passat, va ser reelegit José Antonio Otero, qui, d’aquesta manera, afegirà
un nou mandat de 4 anys més als prop de 30 que ja acumula al capdavant del
Consejo.
CINQUÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.
La Sra. Mercè Salvadó comunica a la Junta que, a partir d’aquest 2014, hem de
pagar 13.921 € + IVA/any pel manteniment del programa CSD de gestió visats, de
comptabilitat i de la web. Comenta que ha parlat amb el responsable i que li ha
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comunicat que el Col·legi de Terres de l’Ebre no pot assumir aquest cost anual.
Aquest exercici 2014 ho compensarem amb l’import de 8.388,80 € que tenim al
n/favor de la subvenció dels Ministerio però per al proper any haurem de mirar que
fem.

2.2 Junta de govern, 24 de febrer de 2014
TERCER.- INFORME DEL PRESIDENT SR. RAMON FERRÉ DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA A MADRID EL 7 DE FEBRER
DE 2014.
-Projecte de RD pel que es transposa la directiva del Parlament Europeu i del
Consejo de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’Eficiència energètica, en el que es
refereix a les auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors
energètics, promoció de l’eficiència energètica i comptabilització de consums
energètics. S’acabava el termini per presentar al·legacions el dia 12 de febrer.
-Concessió de l’Ajuntament de Barcelona de la Medalla d’Or al Mèrit Civil a l’Escola
Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. El president va voler deixar
constància de la felicitació a Francesc Jordana, director de l’EPSEB, per aquesta
condecoració.
PREMAAT. El president del Col·legi de Burgos, Sr. González Juez va informar de la
reunió d’agents de col·legis i directors de corredories i es va presentar el nou
programa informàtic que tindrà PREMAAT, on els agents i corredories tindran accés
als fons estalviats dels mutualistes.
També es va felicitar a PREMAAT pels resultats financers obtinguts i va demanar
que col·laborin amb els col·legis per pal·liar els efectes de la crisi, primant als
col·legis que aconsegueixen nous mutualistes.
MUSAAT. Va iniciar la seva exposició el vocal d’assumptes econòmics de MUSAAT i
president del Col·legi de Navarra, Sr. Sos Arizu, fent referència a les activitats que
està desenvolupant la Fundació MUSAAT entre les que destaca l’edició d’una Guia
sobre recomanacions per la Direcció d’Execució d’Obra que s’enviarà juntament amb
la revista CERCHA.
QUART.- INFORMES DEL PRESIDENT, D’ALTRES VOCALS DE JUNTA DE
GOVERN I MEMBRES DEL COL·LEGI DE LA SEVA ASSISTÈNCIA A DIVERSOS
ACTES I REUNIONS.
Revisió control col·legial de les incompatibilitats legals. Es recomana demanar cada
any l’escrit de compatibilitat redactat per l’ajuntament on el tècnic està treballant, en
cas de voler visar a aquella població.
Coordinació baixes col·legials i altes posteriors a altres col·legis.
Qualsevol canvi de situació col·legial s’ha de comunicar a la “Ventanilla Única”.
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CINQUÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.
La Sra. Mercè Salvadó informa que des del Col·legi de Burgos li han informat de la
proposta que han fet des de l’empresa INCLUSITE (anterior CSD) per al
manteniment del programa de gestió col·legial. La proposta comporta el pagament
de 4.500 € anuals pel manteniment i uns honoraris de 45 € per cada hora de servei
extra que sol·liciten els col·legis per actualitzar alguna part del programa que no
sigui el que sigui comú a tots els col·legis.
La Sra. Teresa Arnal presenta els pròxims cursos i jornades a celebrar al Col·legi i
que demana comuniquem al col·lectiu:
KERAKOLL; CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS EXISTENTS. Procediment
simplificat; CE3X PER LA REALITZACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
DELS EDIFICIS. AVANÇAT I TERCIARI
Ramon Ferré informa de l’aprovació inicial del Pla Director Urbanístic de les
Construccions agrícoles tradicionals a les Terres de l’Ebre.

2.3 Junta de govern, 7 d’abril de 2014
TERCER.- INFORME DEL PRESIDENT EL SR. RAMÓN FERRÉ DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL CELEBRADA l’11 DE MARÇ DE 2014.
INFORME PRESIDENT
Nou Decret sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges i el llibre de l’edifici:
Presentació observacions del Consell al primer esborrany (reunió a l’AHC de 5/2/14)
i estudi últim text de 19/2/14.
Es va deixar constància de l’elaboració per part del Consell d’un escrit consensuat
d’observacions al primer esborrany del nou Decret sobre la inspecció tècnica dels
edificis d’habitatges i el llibre de l’edifici, a partir de les propostes i comentaris
plantejats pels Col·legis, que es va lliurar i explicar al director de Qualitat de
l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge i al director de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, en la reunió mantinguda el 5 de febrer passat.
INFORMES DE GESTIÓ COL·LEGIALS
Col·legi de Barcelona: III Jornada Professió i futur: “El valor de la certificació
professional”. Logo “2014 ANY DE LA CERTIFICACIÓ PROFESSIONAL”
En relació amb la mateixa qüestió, la presidenta del Col·legi de Barcelona va oferir a
tots els Col·legis d'AATEE catalans i al Consell la utilització del logo “2014 ANY DE
LA CERTIFICACIÓ PROFESSIONAL”, com a lema conjunt d'aquest any:
INFORME CONSEJO GENERAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA DE ESPAÑA.
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Entre d’altres normes, també s’està tramitant el Projecte de RD pel qual es
transposa la Directiva 2012/27/UE relativa a l’eficiència energètica (on es constata
que per a exercir com a auditor energètic s’exigeix, no ja disposar d’un títol
universitari, sinó d’una certificació professional emesa per una entitat certificadora
acreditada per ENAC.
Igualment, ja s’havia publicat en el BOE el RD 96/2014, pel qual es modificava el RD
1027/2011 pel qual s’estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació
Superior (MECES), i el RD 1393/2007, d’ordenació dels ensenyaments universitaris
oficials. El CGATE va formular al·legacions contràries al plantejament d’aquesta
norma, que desvirtua la Declaració de Bolonya (que establia el nivell de grau per als
estudis universitaris oficials habilitants per a l’exercici de les professions), amb la
promoció dels màsters generalistes.
QUART.- INFORME DEL PRESIDENT EL SR. RAMÓN FERRÉ DE L’ASSEMBLEA
GENERAL DEL CONSEJO CELEBRADA EL 5 D’ABRIL DE 2014.
INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
El Sr. Otero va informar també que s’estava treballant en la transposició de la nova
directiva de reconeixement de qualificacions professionals. L’assessoria jurídica va
ampliar la informació destacant la implantació de la targeta professional europea, la
revisió de les professions regulades en els Estats membres, l’aplicació del principi
d’accés parcial a algunes professions, la promoció del desenvolupament
professional continu, la creació de marcs comuns de formació, i mecanismes
d’alertes a nivell comunitari sobre els professionals que es troben inhabilitats o
suspesos per sanció disciplinària. Destaca a la vegada que el més rellevant de la
transposició és comprovar si els col·legis professionals seran reconeguts com
Autoritats Competents o Centres d’Assistència en els termes indicats en la directiva,
el que implicaria que podrien ser estes corporacions les que gestionaran la targeta
professional europea, tenint accés al Sistema d’Informació del Mercat Interior (IMI).
Es preveu que la directiva tingui lloc al llarg del pròxim any.
MUSAAT
El president de l’entitat, Sr. Rafael Cercós va començar la seva intervenció recordant
el Sr. Rodriguez de Trio. A continuació, va procedir a donar compte dels resultats
econòmics de MUSAAT desprès de tancar l’exercici 2013. Va posar de manifest la
baixada de l’activitat professional, el que té el seu impacte en una menor recaptació
de primes. En quant a la sinistralitat va comentar que en 4 anys ha baixat un 50%.
Va comentar que l’assegurança decennal és la qeu està fent possible mantenir els
resultats positius.
QUART.- INFORMES DEL PRESIDENT, D’ALTRES VOCALS DE JUNTA DE
GOVERN I MEMBRES DEL COL·LEGI DE LA SEVA ASSISTÈNCIA A DIVERSOS
ACTES I REUNIONS.
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El Sr. Ramón Ferré va assistir l’11 de març, de 9h a 13h, al Col·legi de Barcelona, a
la III jornada de debat de professió i futur,baix el títol “El valor de la certificación
Profesional”.
Ramon Montesó informa que el dijous 20 de març, va impartir el curs CE3x
d’Eficiència Energètica d’Edificis nivell bàsic. Van assistir 4 persones.
CINQUÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.
La Sra. Teresa Arnal demana que s’inclogui a la web un anunci conforme ja es pot
descarregar gratuïtament el programa LIDER-CALENER i també la publicació de la
Orden FOM/1635/2013 per la que s’actualitza el Document bàsic DB-HE d’estalvi
energètic.
El Sr. Carlos Castell demana que el programa de visat permeti duplicar els treballs,
com per exemple una cèdula, a un expedient diferent.
La Sra. Mercè Salvadó comenta que ha mirat altres programes de gestió, tipus el de
CSD, per tal de baixar costos i no n’ha trobat cap, ja que el cost inicial que es
necessita és massa elevat per a aquest Col·legi i el cost anual és més car inclús que
el que ens ofereix l’empresa Inclusite.

2.5 Junta de govern, 12 de maig de 2014
TERCER.- INFORME DEL PRESIDENT EL SR. RAMÓN FERRÉ DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA A BARCELONA EL 8
D’ABRIL DE 2014.
INFORME PRESIDENT
Esborrany d’Avantprojecte de Llei de l’arquitectura: Presentació de document de
comentaris i posicionament del Consell i petició de visita amb el conseller de Territori
i Sostenibilitat. Tal com es va acordar per la Junta de Govern en la reunió anterior,
es va deixar constància de la preparació d’un escrit amb els comentaris del Consell a
l’esborrany de l’Avantprojecte de Llei de l’arquitectura, i de la seva tramesa al
conseller de Territori i Sostenibilitat, el 26 de març.
Esborrany d’Avantprojecte de Llei de l’exercici de professions titulades i dels
col·legis professionals de Catalunya. Departament de Justícia: Convocatòria sessió
de presentació del text (8/4/14) i sol·licitud d’aportacions generals conjuntes a través
de la Intercol·legial. El mateix dia 8, la Conselleria de Justícia havia convocat tots els
presidents per presentar-los l’esborrany d’Avantprojecte de la nova Llei de l’exercici
de les professions titulades i els Col·legis professionals a Catalunya. La finalitat és
avançar-se a l'aprovació de la LSCPO estatal i reforçar el model col·legial català, en
base a les competències de la Generalitat en aquesta matèria.
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INFORME DE GESTIÓ DEL CONSELL
Protocol de cooperació administrativa per al visat del CFO. Es va lliurar una còpia de
l’ultima versió del protocol entre el COAC i el Consell per facilitar el visat del CFO en
un únic Col·legi (sigui el del DO o el del DEO). Encara que està pendent de
formalitzar-se la signatura del conveni, a l’espera de la decisió respecte a la
contraprestació econòmica per l’emissió de la diligència de conformitat, es va
recordar que estan definits i consensuats els paràmetres de control i l’operativa entre
el Col·legi visador i el Col·legi cooperador.
CINQUÈ.- INFORMES DEL PRESIDENT, D’ALTRES VOCALS DE JUNTA DE
GOVERN I MEMBRES DEL COL·LEGI DE LA SEVA ASSISTÈNCIA A DIVERSOS
ACTES I REUNIONS
El 8 d’abril el Sr. Ramón Ferré va desplaçar-se a la Conselleria de Justícia,
juntament amb els presidents dels Col·legis de Barcelona i Tarragona, on se’ls va
informar de l‘avantprojecte de la Llei de l’Exercici de les professions titulades i els
col·legis professionals a Catalunya.
SISÈ.- TORN OBERT DE PARAULES
La Sra. Mercè Salvadó comenta que hi ha treballs que s’haurien d’augmentar les
taxes, ja que no s’arriba a pagar la feina que es realitza al Col·legi.
S’ha fet un estudi de tots els col·legis de Catalunya.
Una vegada debatut el tema, s’acorda que a partir del dia 1 de juny de 2014
s’aplicarà el següent:
1) DESPESES DE GESTIÓ PER PRESTACIÓ DE SERVEIS (DRETS) TARIFA
D. Per als Certificats d’Habitabilitat, Certificats Energètics i Ites (inclòs
assegurança de Resp. Civil), 8€ + iva i 4 més si volen que els fem el tràmit al
Departament d’Habitatge.
2) VISAT PROJECTE I/O DIRECCIÓ D’ARQUITECTE TÈCNIC exclusivament
(tipus intervenció 11 i 13).
En quant a la documentació a presentar al Col·legi i pagament de les despeses de
gestió d’aquests tipus d’intervenció, tenim 3 opcions:
A) DIRECCIÓ D’OBRA D’ARQUITECTE TÈCNIC exclusivament (13).



Documentació a presentar: Full d’encàrrec i full d’assumeix.
Cost del visat: 50 € + IVA (apart de l’assegurança de Resp. Civil).

B) DIRECCIÓ D’OBRA + DOCUMENTACIÓ MÍNIMA (13).


Documentació a presentar: Full d’encàrrec, full d’assumeix, una petit memòria,
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amb indicació del PEM i plànol d’emplaçament (màxim 3 fulls).


Cost del visat: 60 € + IVA (apart de l’assegurança de Resp. Civil).

Si la documentació mínima supera aquests termes, llavors s’haurà d’adaptar a la
documentació establerta per projecte + direcció.
C) PROJECTE I DIRECCIÓ (11)


Documentació a presentar: Full d’encàrrec, full d’assumeix i el projecte
corresponent.



Cost del visat: 70 € + IVA (apart de l’assegurança de Resp. Civil).

3) SOL·LICITUD D’ETIQUETES per al visat.
Amb el visat aniran incloses fins 40 etiquetes. En cas de sol·licitar-ne més, s’hauran
de liquidar a 0,30 €/etiqueta

2.6 Assemblea territorial de PREMAAT, 26 de maig de 2014
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. Els més
importants:


Examen i aprovació, si s’escau, de la liquidació dels pressupostos, informe de
gestió, comptes anuals i proposta de distribució de resultats, corresponent a
l’exercici 2013.



Debat i aprovació, si s’escau, de la modificació dels articles 30, 31, 40, 45,
disposició addicional segona, disposició final tercera del Reglament dels
Plans de Previsió de PREMAAT. Proposta de la junta de govern per constituir
i comercialitzar Plans de Previsió Assegurats (PPA) i plans individuals dEstalvi
Sistemàtic (PIAS).



Examen i aprovació, si s’escau, de la liquidació dels pressupostos, informe de
gestió, comptes anuals i proposta de distribució de resultats, corresponent a
l’exercici 2013.



Debat i aprovació, si s’escau, de la modificació dels articles 30, 31, 40, 45,
disposició addicional segona, disposició final tercera del Reglament dels
Plans de Previsió de PREMAAT. Proposta de la junta de govern per constituir
i comercialitzar Plans de Previsió Assegurats (PPA) i plans individuals dEstalvi
Sistemàtic (PIAS).

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
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Ramon Montesó.

2.7 Assemblea general ordinària, 26 de maig de 2014
SEGON.- EXAMEN I LIQUIDACIÓ, SI PROCEDEIX, DELS COMPTES DE
L’EXERCICI ECONÒMIC 2013.
El comptador Sr. Ramon Montesó presenta l’estat econòmic del pressupost, a 31 de
desembre de 2013 que és:
INGRESSOS.......................151.526,00 €
DESPESES.........................190.409,29 €
DÈFICIT........................... – 38.883,29 €
El Sr. Montesó llegeix els comptes, partida per partida, comparant el que estava
pressupostat i el que s’ha realitzat.
El dèficit és degut principalment al pagament de la contribució de l’edifici que ha arribat
amb endarreriments i de les indemnitzacions de les dues persones acomiadades.
TERCER.- LLIURAMENT DE LA MEMÒRIA COL·LEGIAL 2013
La secretària comenta que no es fa lliurament de la memòria col·legial, ja que demà
s’enviarà en pdf a tots els col·legiats.
CINQUÈ.- TORN OBERT DE PARAULES


Josep Sancho pregunta com van els ingressos enguany. El president li respon
que hem hagut de modificar de nou l’import dels drets d’intervenció de la tarifa D
perquè no sortien les xifres pressupostades i a més el que cobràvem (5 €), amb
la feina que comporta, no compensava. També fa referència a que els drets que
cobrem aquí són més barats que els que cobren a la resta de Col·legis catalans.



Dani Blanc pregunta si sabem quants certificats d’habitabilitat i energètiques es
visen i quants no i també perquè no ens adherim a la plataforma de la
Generalitat per la tramitació de les cèdules. En resposta a la primera pregunta
se li respon que això no ho podem saber, encara que sí que els visa molta gent.
En quant a perquè no estem a la plataforma digital, és perquè té un cost molt
elevat adherir-se que en aquest moment no podem assumir.



Paco Also demana informació sobre les ITEs. Saber si serà obligatori fer-les per
tot tipus d’edificis. També si es sancionarà als que no ho fan. S’obre un debat al
respecte. El president contesta que aquest decret encara no està aprovat.
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2.8 Junta de govern, 30 de juny de 2014
QUART.- INFORME DEL PRESIDENT EL SR. RAMÓN FERRÉ DE L’ASSEMBLEA
GENERAL DE MUTUALISTES DE PREMAAT CELEBRADA A MADRID EL 27 DE
JUNY DE 2014.
Es van aprovar els comptes anuals i l'informe de gestió de l'exercici 2013, en què
l'entitat va tenir un resultat abans de Participació en Beneficis (PB) i impostos de 55,9
milions d'euros. D'ells, 21,3 es destinen a PB dels mutualistes i 26,4 a incrementar les
reserves per tal de reforçar la solvència de cara a l'entrada en vigor de la normativa
europea Solvència II. Els 8,2 milions restants corresponen a impostos.
PREMAAT gestionava a 31 desembre 2013 uns actius a valor de mercat de
949.800.000 d'euros. El passat exercici els ingressos per quotes arribar als 46.100.000
i es van destinar gairebé 37 milions al pagament de prestacions. La rendibilitat mitjana
obtinguda pels diferents plans i Grups (interès tècnic garantit més PB sobre provisions
matemàtiques mitjanes) va arribar al 6,24%. El 2013 la rendibilitat mitjana de la cartera
d'inversions va ser del 10,02%.
A més, coincidint amb el 70 aniversari de l'entitat, fundada el juny de 1944, es va
presentar una nova imatge corporativa.
CINQUÈ.- INFORME DEL PRESIDENT EL SR. RAMÓN FERRÉ DE L’ASSEMBLEA
GENERAL DE MUTUALISTES DE MUSAAT CELEBRADA A MADRID EL 28 DE
JUNY DE 2014.


En primer lloc el president Sr. Rafael Cercós va realitzar un informe sobre la
marxa de l’activitat a MUSAAT.

Es van passar 33.869 habitatges a l’estadística del Mº de Fomento, corresponents a
l’exercici 2013.
El 3,9% del que es va realitzar l’any 2006, l’any del boom de la construcció.
El total de mutualistes a finals de 2013 era de 38.267 (al 2009 era de 49.758).
Es van aprovar per majoria els comptes anuals.


Es van aprovar els comptes anuals i els comptes anuals consolidats, així com
l’aplicació de resultats, corresponents a l’exercici 2013.



Es van realitzar les eleccions pers la renovació del càrrecs de president, vocal
2 i vocal 6, per un període de 3 anys. Els candidats van ser:

Per a PRESIDENT: RAFAEL CERCÓS IBÁÑEZ
FRANCISCO GARCIA DE LA IGLESIA, que va sortir elegit.
VOCAL NÚM. 6: JOSÉ ANTº DE LA VEGA GARCIA, que va quedar elegit
automàticament.
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VOCAL NÚM. 2: PELAYO CELSO EYO VALLADARES de Pontevedra
VICENTE TEROL ORERO de Valencia
SISÈ.- INFORMES DEL PRESIDENT, D’ALTRES VOCALS DE JUNTA DE
GOVERN I MEMBRES DEL COL·LEGI DE LA SEVA ASSISTÈNCIA A DIVERSOS
ACTES I REUNIONS.


El Sr. Ramon Ferré va assistir el dia 13 de maig a l’acte oficial de la medalla
d’or a l’Ajuntament de Barcelona.

SETÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.


La Sra. Núria Beltran comunica que a partir del mes d’abril l’empresa Indycce
OCT deixa de prestar els serveis d’Inspecció Tècnica per a la realització dels
Informes Desenals. A partir d’aquest mes, es podran acabar les obres que
estan obertes, però no agafar-ne de noves.

2.9 Junta de govern, 28 de juliol de 2014
TERCER.- INFORME DEL PRESIDENT SR. RAMON FERRÉ DE LES JUNTES DE
GOVERN DEL CONSELL DE DATA 13 DE MAIG I 9 DE JULIOL.
El president fa un resum de les dos reunions:
JUNTA DE GOVERN del 13 de maig de 2014:


INFORME PRESIDENT

Problemàtica denominació grau en enginyeria d’edificació de les Universitats
catalanes: Seguiment recursos i gestions per trobar una solució consensuada a
Catalunya
Publicació Ordre ECO de modificació del nom del grau en enginyeria d’edificació de
la UdL i de la UdG pel d’arquitectura tècnica, amb efectes des de la seva impartició.
Valoració interposició recurs. Es va fer seguiment dels recursos.
Esborrany Avantprojecte de la Llei de l’arquitectura: Concertada visita amb el
director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme per al 4/6/14
Es va anunciar que per part de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, en resposta
a la petició realitzada pel Consell, s’havia concertat una reunió amb el Sr. Agustí
Serra, director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, on se li traslladaria
personalment el posicionament de la Junta de Govern en relació amb l’esborrany de
l’Avantprojecte de Llei de l’arquitectura.
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INFORME TRESORER

Renovació contracte amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al servei de
recollida de dades estadístiques 2014. Es va deixar constància de la renovació per
part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya al Consell del contracte menor de
recollida i subministrament de dades estadístiques sobre construcció d’habitatges i
edificacions per a l’any 2014, per un preu de 17.900€, més l’IVA.
Liquidació definitiva pressupost 2013. Es va presentar la liquidació pressupostària
definitiva de l’exercici 2013, amb un resultat definitiu de -2.610,31€(*), així com
l’informe de l’auditoria externa dels comptes anuals. La Junta de Govern va aprovar
per unanimitat la liquidació del pressupost de 2013, que s’adjuntarà com a annex a
l’acta de la reunió.
JUNTA DE GOVERN del 9 de JULIOL de 2014:


INFORME SECRETARI

Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya: Convocatòria reunió
(29/7/14).
Comissions Territorials d’Urbanisme de Catalunya: Proposta d’incorporació de
representants del Consell.
En aquest sentit, es designen, a proposta dels Col·legis corresponents, els vocals
següents:
Comissió territorial de l'Alt Pirineu:
Francesc Belart i Calvet (titular) i Matíes Domenjo i Manaut (suplent).
Comissió territorial de Barcelona:
Esteve Aymà i Pedrola (titular) i Sebastià Pujol i Carbonell (suplent).
Comissió territorial de la Catalunya Central:
Esteve Aymà i Pedrola (titular) i Montserrat Plensa i Cerés (suplent) .
Comissió territorial de Girona:
Ernest Oliveras i Aumallé (titular) i Pere Ribot i Panosa (suplent).
Comissió territorial de Lleida:
Montserrat Plensa i Cerés (titular) i Xavier Gandarillas Casado (suplent).
Comissió territorial del Camp de Tarragona:
Francesc Xavier Llorens Gual (titular) i Josep Anguera i Cubells (suplent).
Comissió territorial de les Terres de l'Ebre:
Teresa Arnal i Vidal (titular) i Núria Beltran i Descarrega (suplent).


Reestructuració càrrecs de la Junta de Govern del Consell. Per acord
unànime de la Junta de Govern del Consell i de conformitat amb els seus
Estatuts, es va procedir a la reestructuració dels càrrecs de la pròpia Junta de
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Govern entre els mateixos membres que la integren, que queda constituïda
de la forma següent:
Presidenta: M. Rosa Remolà i Ferrer
Secretari: Pere Garrofé i Cirés
Tresorer: Joaquim Romans i Ramió
Vicepresidents: Julio Baixauli i Cullaré i Ramon Ferré i Capellades.
CINQUÈ.- INFORMES DEL PRESIDENT, D’ALTRES VOCALS DE JUNTA DE
GOVERN I MEMBRES DEL COL·LEGI DE LA SEVA ASSISTÈNCIA A DIVERSOS
ACTES I REUNIONS.


La Sra. Teresa Arnal informa de la seva assistència a la reunió celebrada a la
seu del Parc Natural dels Ports. Hi van participar representants del Col·legi
d’Arquitectes, demarcació de l’Ebre i de l’Administració.

2.10 Junta de govern, 6 d’octubre de 2014
TERCER.- INFORME DEL PRESIDENT EL SR. RAMÓN FERRÉ DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL DE DATA 18 DE SETEMBRE.
INFORME PRESIDENTA


Problemàtica denominació grau en enginyeria d’edificació de les Universitats
catalanes: Seguiment recursos i gestions per trobar una solució consensuada
a Catalunya



ALSCP estatal i al·legacions a l’Avantprojecte Llei de l’exercici de les
professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya

Pel que fa al procés d’aprovació de la Llei no es tenien més notícies respecte a la
possible aprovació del Projecte.


Projecte Decret ITE i el llibre de l’edifici: Tràmit d’informació pública fins el
19/9/14; presentació d’al·legacions del Consell



Comissió Sectorial de l’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica de la Intercol·legial:
Roda de premsa de presentació de la campanya de comunicació per a la
posada en valor del visat davant la societat (3/10/14)

INFORME DE GESTIÓ DEL CONSELL.




Seguiment projectes normatius autonòmics.
Reunió de la Comissió de Coordinació Administrativa de 29/7/14
APDCat: Sessió de presentació guia bàsica de protecció de dades per a col·legis
professionals (22/7/14)

QUART.- INFORMES DEL PRESIDENT, D’ALTRES VOCALS DE JUNTA DE
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GOVERN I MEMBRES DEL COL·LEGI DE LA SEVA ASSISTÈNCIA A DIVERSOS
ACTES I REUNIONS.


Ramon Montesó també va assistir, el dia 4 de setembre, a la reunió
convocada pel Departament d’Habitatge de la Generalitat per presentar el
decret per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació
dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de
l’edifici.



El Sr. Ramon Ferré informa de la seva assistència a la roda de premsa de
presentació de la campanya de visat col·legial. L’acte es va celebrar a la seu
del CAATEE de Barcelona, el passat 3 d’octubre i va estar presidit pel
Conseller de Justícia, Germà Gordó.

2.11 Junta de govern, 27 d’octubre de 2014
TERCER.- INFORME DEL MERCÉ SALVADÓ DE LES XXV JORNADES
INFORMATIVES DE MUSAAT CELEBRADES A MADRID ELS DIES 16 I 17 DE
NOVEMBRE.
La senyora Mercè fa un resum dels temes tractats.
La novetat més important per al 2015 és que s’elimina la prima complementària i no
s’augmenta la prima fixa. Tots els mutualistes pagaran de prima fixa el mateix o
menys que l’any 2014. Hi ha importants descomptes per als novells o per baixa
activitat professional, amb primes des de 253 €.
Es mantenen la resta de cobertures de l’assegurança:


És l’única asseguradora del mercat que cobreix quantes reclamacions rebi
l’aparellador durant l’any.

En quant als jubilats, invàlids o hereus, els augmenten fins a 75.000 € per sinistre la
cobertura gratuïta d’inactius (fins ara tenien 50.000 €).
També es va presentar el nou logotip de la mútua. La idea del nou logo és:
“MUSAAT gira entorn els les necessitats dels aparelladors i s’adapten als nous
temps de la professió”.
En quant a les primes que rebrem per la prima fixa, passen del 10% al 12,50% per
tal de compensar, en part, les comissions que no rebrem de la prima
complementària.
CINQUÈ.- INFORMES DEL PRESIDENT, D’ALTRES VOCALS DE JUNTA DE
GOVERN I MEMBRES DEL COL·LEGI DE LA SEVA ASSISTÈNCIA A DIVERSOS
ACTES I REUNIONS.
17



Ramon Ferré informa que va assistir el dia 14 d’octubre, juntament amb la
resta de membres de junta de govern, a la presentació de la certificació
professional.



Ramon Montesó fa un petit resum de la reunió de la CCA del Consell
celebrada el dimarts 14 d’octubre. Va ser una continuació de l’anterior reunió.
Un dels temes més importants tractats va ser la implantació del llibre
d’incidències electrònic.

CINQUÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.


El president senyor Ramon Ferré demana fer una xerrada a càrrec de
l’empresa Hyspalit.



També informa que la Comissió d’Urbanisme ha aprova inicialment el pla
director dels masets a les Terres de l'Ebre. L'objectiu de la Generalitat és
posar en valor i regular aquestes edificacions pròpies del món rural del
territori, i vetllar perquè aquestes construccions no derivin cap a altres usos no
compatibles amb el sol no urbanitzable.



Recorda el president que a principis d'agost va sortir publicada la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i
els productes.

Deixa constància també que s’ha incorporat la disposició final segona en aquesta llei
que amplia el termini de les llicències d'obres que ja s'havien prorrogat fins el 31 de
desembre de 2014, ara fins el 31 de desembre de 2015.

2.12 Junta de govern, 24 de novembre de 2014
TERCER.- INFORME DEL PRESIDENT EL SR. RAMÓN FERRÉ DE L’ASSEMBLEA
GENERAL DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA A MADRID EN DATA 8 DE
NOVEMBRE.


Estudi i aprovació, si escau, del projecte de pressupost ordinari del Consell
General i l'AIE corresponent a l'exercici 2015.

Per majoria dels assistents, es va acordar:
Deixar en suspens l'aprovació del pressupost davant la impossibilitat d'analitzar les
observacions formulades per diversos dels assistents i, després de les esmenes
que, si escau fossin oportunes, sotmetre'l a la seva aprovació pel tràmit d'urgència
de conformitat amb el que estableixen els articles 22 dels EE.GG. i 58 del Reglament
de Règim Interior del Consell General.


Adaptació de les Normes Deontològiques d'Actuació Professional.
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Per la majoria dels assistents, amb els vots en contra del president del Col·legi de
Terol i del President del Col·legi de Toledo, es va acordar:

Aprovar la proposta d'addició d'un nou article (5.13) en el Reglament de
Normes Deontològiques d'Actuació Professional, del tenor següent:
"5.13.- Els col·legiats en l'exercici de la seva professió han de vetllar en tot moment
pel compliment de la normativa en matèria de sostenibilitat i protecció del medi
ambient, respectant les exigències bàsiques que en aquesta matèria estableix el
Codi Tècnic de l'Edificació, així com qualsevol altra norma relacionada amb la
mateixa. La intervenció dels col·legiats en l'exercici de la seva activitat professional
s'haurà de realitzar contribuint a la reducció de l'impacte ambiental en els processos
de nova construcció, reforma, rehabilitació i manteniment dels edificis. "
CINQUÈ.- INFORMES DEL PRESIDENT, D’ALTRES VOCALS DE JUNTA DE
GOVERN I MEMBRES DEL COL·LEGI DE LA SEVA ASSISTÈNCIA A DIVERSOS
ACTES I REUNIONS.


El Sr. Ramon Ferré el 7 de novembre va desplaçar-se a Madrid per assistir a
la reunió informativa de presidents de PREMAAT, coincidint que al dia
següent anava a l’A.G. del Consejo.

SISÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.


La Sra. Teresa Arnal comenta que algun col·legiat li ha demanat a veure si
podem fer el curs Lider-Calener al col·legi. S’acorda que faci les gestions per
tal d’organitzar-lo.

2.13 Junta de govern, 15 de desembre de 2014
TERCER.- INFORME DEL PRESIDENT EL SR. RAMÓN FERRÉ DE LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL CELEBRADA EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2014.
INFORME PRESIDENTA


Problemàtica denominació grau en enginyeria d’edificació de les Universitats
catalanes.

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.


Aprovació Projecte de Llei de l’exercici de les professions titulades i dels
col·legis professionals de Catalunya.
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Es va deixar constància de l’aprovació del Projecte de nova Llei d’exercici de
professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya, per part del Govern
de la Generalitat, el 21 d’octubre passat. S’havia convocat una reunió de la Taula
Lletrada, on s’havia de fer una proposta jurídica de les al·legacions no estimades
que es consideraven important continuar defensant en el tràmit parlamentari
d’aprovació de la Llei, perquè es sotmeti a decisió de la Junta Directiva de la
Intercol·legial.


Aprovació i publicació (DOGC 4/11/14) Llei d’accessibilitat de Catalunya.

Es va deixar constància de l’aprovació i publicació de la Llei 13/2014, del 30
d’octubre, d’accessibilitat de Catalunya (DOGC núm. 6742 de 4/11/14), que va entrar
en vigor el 5 de novembre i deroga la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i
de supressió de barreres arquitectòniques.
 Nou text futur Decret de la ITE i el llibre de l’edifici
Fent seguiment del procediment d’elaboració i aprovació del nou Decret de la ITE i el
llibre de l’edifici, es va recordar que el passat 19 de setembre es van presentar les
al·legacions formals plantejades pel Consell, dins del tràmit d’informació pública del
Projecte.
INFORME DE GESTIÓ DEL CONSELL


Sentència TSJC que desestima el recurs interposat pel CCETIC contra el
Decret de la ITE vigent

Es va comentar la sentència de 30 d’octubre de 2014 dictada pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, que desestimava el recurs que en el seu dia va interposar
el Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya contra el Decret
vigent de la ITE i que confirmava que els enginyers tècnics industrials no són
competents per realitzar els informes de la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges.


Torn d’assistència a les Juntes de Govern del CGATE 2015

Es va aprovar el torn d’assistència a les Juntes de Govern del Consejo de 2015.


Proposta calendari de reunions Junta de Govern del Consell 2015

Es va acordar l’aprovació del calendari de reunions de la Junta de Govern del
Consell per al 2015. Les Juntes ordinàries es celebraran els dimecres 21 de gener,
18 de març, 20 de maig, 22 de juliol, 16 de setembre i 18 de novembre.
Així mateix, es preveu la reserva de les dates del 18 de febrer, 22 d’abril, 17 de juny,
21 d’octubre i 16 de desembre (totes en dimecres), com a calendari de reunions
addicionals o monogràfiques de la Junta de Govern.


Eleccions col·legials 2015: Proposta calendari electoral comú.
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Es va recordar que, d’acord amb els Estatuts del Consell, li correspon a la seva
Junta de Govern consensuar la data comú per a les eleccions ordinàries dels
Col·legis catalans. En aquest sentit, en les properes reunions s’haurà d’acordar la
data de les eleccions 2015.

SISÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.
Teresa Arnal explica les millores que ha proposat de fer a la nostra web.
L’encarregat serà Jordi Ventura. Cal fer constar que no es poden fer tantes millores
com es voldria ja que el disseny de la web no ho permet.

2.14 Assemblea general ordinària, 22 de desembre de 2014:
SEGON.- ESTAT ECONÒMIC DEL PRESSUPOST A 30/11/2014.
El comptador senyor Montesó presenta l’estat econòmic del pressupost, a 30 de
novembre, amb unes despeses de 136.136,34 € i uns ingressos de 137.124,43 €, el
que comporta unes ingressos superiors a despeses de 988,09 €.
TERCER.- PROGRAMA D’ACTIVITATS COL·LEGIALS PER L’ANY 2015.
La secretària Sra. Núria Beltran, presenta el programa d’activitats per al proper any.
QUART.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER
L’ANY 2014.
El comptador senyor Montesó presenta el pressupost per al 2015 que ascendeix a
128.955 €
CINQUÈ.- INFORMES
CORRESPONENTS.

DE

PRESIDÈNCIA

I

ADOPCIÓ

DELS

ACORDS

INSTITUT TECNOLÒGIC DE LES TERRES DE L’EBRE.Des del maig de 2014 s’han presentat per part de l’oficina tècnica, 3 ofertes amb
l’acceptació d’1 d’elles, corresponent a una obra situada a Cretes (Terol). Des de
principis d’any s’han presentat 5 assegurances decennal, amb 3 acceptades
(Deltebre, Cambrils i Cretes). De l’assegurança de Tot Risc Construcció s’ha
acceptat una proposta (Cambrils).
AVANTPROJECTE DE LLEI DE SERVEIS I COL·LEGIS PROFESSIONALS.Pel que fa al procés d’aprovació de la llei, des de la circulació extraoficial de l’últim
text de l’avantprojecte de data 7 de juliol passat, sembla que no hi ha notícies
concretes de la possible aprovació del projecte. Va estar a punt de sortir per 4 a
vegada després del preceptiu informe del “Consejo de Estado” però on el govern
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aquí va decidir deixar-ho pendent i es va tornar a aparcar de nou.
PROBLEMÀTICA DEN NOM DE GRAU A CATALUNYA.Continuació de les accions amb les universitats, la Generalitat i el govern central per
reconduir i superar la problemàtica del nom del grau a Catalunya, treballant per
aconseguir:
- El consens d’una denominació única i adequada a totes les universitats catalanes.
- L’emissió dels títols d’enginyer d’edificació als estudiants que ja l’han obtingut.
SISÈ.- TORN OBERT DE PARAULES
Ramon Ferré comenta que hi ha una substitució temporal de l’àrea de visat donat que
Ramon Montesó ha demanat excedència per incorporar-se durant 6 mesos, en principi,
però prorrogables, a l’Ajuntament de l’Aldea, en substitució de Jordi Gas que s’ha
incorporat a l’Ajuntament de Deltebre. Aquest últim està al lloc d’Alfons Fors que ha
estat contractat temporalment pel Departament de Costes, que depèn del govern
central.
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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.
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. Puntualment
s’encarrega del departament el Sr. Jordi Ventura.
Ramon Ferré també forma part d’aquesta àrea.
3.3 CONTROL DE QUALITAT
Els membres d’aquesta àrea eren Ramon Montesó i Núria Beltran.
3.4 FUNCIONARIS
Els vocals de l’àrea de funcionaris són Carlos Castell, Teresa Arnal i Núria Beltran. Aquest
any no han format part de cap Tribunal.
3.5 INFORMÀTICA
El vocal encarregat d’aquesta àrea és Ramon Montesó.
L’assessor informàtic del Col·legi, senyor Marcel Ramírez, controla el nostre sistema
informàtic, en control remot per no haver de desplaçar-se al Col·legi.
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.
3.6 SEGURETAT / SINISTRES / INSPECCIÓ
Els vocals de seguretat són Ramon Montesó i Núria Beltran (SEGURETAT) i Carlos Castell,
Núria Beltran i Teresa Arnal (SINISTRES).
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3.7 MUSAAT


El president Sr. Ramon Ferré va assistir a l’assemblea general celebrada a
Madrid, el dia 29 de juny.



Els dies 10 i 11 d’octubre, Mercè Salvadó va desplaçar-se a Madrid per assistir
a les jornades informatives i formatives de la mútua.

També formen part d’aquesta vocalia Ramon Montesó.
3.8 PREMAAT


El dia 28 de juny, el president senyor Ramon Ferré va assistir a l’Assemblea
General de Mutualistes, celebrada a Madrid.



El dia 22 de novembre, el president, també va assistir a la reunió informativa
realitzada a Madrid, a la seu de la mútua.

3.9 CULTURA / CURSOS / JORNADES TÈCNIQUES
La vocal de cultura és la Sra. Teresa Arnal. Ella és l’encarregada de proposar a la junta de
govern els cursos, jornades, xerrades, etc.

3.10 BUTLLETÍ INFORMATIU / REVISTA
Els membres de la junta de govern encarregats d’aquesta secció són Ramon Montesó i
Teresa Arnal.
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4.- SERVEIS COL·LEGIALS
4.1 ASSESSORIES


JURÍDICA

L’assessoria jurídica del Col·legi està a càrrec d’ESCUDÉ ADVOCATS.
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).
- 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.


FISCAL

L’assessorament fiscal i comptable del Col·legi el realitzen des de l’empresa MAYO
CONSULTORS ASSOCIATS.
Trimestralment ens presenten les declaracions de l'IVA, i anualment la de l'Impost de
Societats, la Declaració Anual d'Operacions a Tercers, model 190, etc. Així com presentar
els llibres comptables al Registre Mercantil.
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.


LABORAL

VIÑES ASSESSORS ens realitzen tant l’assessorament, les altes, baixes i contractes, com
les nòmines mensuals, presentació “seguros” socials, declaració de l'IRPF i tot el que afecta
al personal laboral.
4.2 ASSEGURANCES
ADESLAS ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
Tenim signat un conveni sanitari, mitjançant el qual s’ofereix a tots els col·legiats unes
condicions especials en quant a quotes i serveis sanitaris.
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,
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protecció jurídica, assistència en viatge, impagament de lloguers
Assegurances a empreses: multirrisc industrial, automoció, comerços, oficines,transports,
Responsabilitat civil, protecció jurídica i enginyeria.
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
-CLÍNICA BAVIERA (Instituto Oftalmológico europeo)
-ACUNSA (Clínica Universitaria de Navarra)
-FISIOEMPRESAS
-CENTRO O2 WELLNESS
 RESIDÈNCIES DE LA 3a EDAT:
-Residencia Los Robles (tel.917 445 280)
-Centros Residenciales Valdeluz (www.valdeluz.com)
-Residencias y Apartamentos para Mayores SANYRES (www.sanyres.es)
-Ballesol Centros Residenciales 3ª edad
 ALTRES SERVEIS:
-Hertz (lloguer d’automòbils)
 FINANCERS:
-Banc Santander Central Hispano
 TURISME I OCI:
-Paradores de Turismo
-Hotels&Resorts Melià
-Complejo Residencial Dr. Pérez Mateos
-Viajes El Corte Inglés
-Hotelopia
-Ruralka Hoteles
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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 (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/
laborals i trasplantament d'òrgans vitals
Telèfon d’assistència: 91 091 02 68.
4.4 INSTITUT TECNOLÒGIC DE LES TERRES DE L’EBRE
L’empresa està situada a la planta 2a del nostre edifici, gestionada pel senyor Jordi Ventura.
Ofereixen als col·legiats el servei d’assessorament professional i confecció de programes de
control de Qualitat, entre d’altres.
Continua també donant el servei d’Oficina de Control Tècnic –OCT- en nom d’INDYCCE
OCT, S.L. Al seu capdavant està la Sra. Núria Beltran.
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4.5 BIBLIOTECA
Durant l’any 2014 han entrat a la biblioteca els següents llibres i revistes:
LLIBRES:
- DAU. Elastrospray 1623/10/DAU: IsoPMDI 92140 (ITeC)
- RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE SSEGURIDAD Y SALUD LABORAL.
Propuestas de reforma a la luz de la experiencia comparada. Editorial La Ley
- GUÍA DE GESTIÓN PREVENTIVA EN OBRAS DE COMUNIDADES DE
PROPIETARIOS, del COAAT de Murcia.
- DECRET 187/2010 SOBRE INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICS D’HABITATGES,
de la Generalitat de Catalunya.
- RESTES, RASTRES, RUNES I RECORDS. ARQUEOLOGIA, MASIES,
CONSTRUCCIÓ ANTIGA, de Benjamín Català.
- BELLESA NATURAL AL BAIX PENEDÉS, de Benjamí Català.
- RECOMENDACIONES PARA LA DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN de la Fundación
MUSAAT
REVISTES:
- DOMUS, núm. 971.
- AR –The Architectural Review-, núm. 1397.
- LUCES, núm. 50.
- GAS ACTUAL (Assoc.Española del Gas), núms. 126, 127 i 129
- APAREJADORES, del CAATEE de Sevilla, núm. 51.
- CERCHA (Consejo General), núms. 115, 116, 117 i 118
- ALZADA (CAATEE de Granada) núm. 106 - 107.
- BIC (CAATEE de Lleida), núm. 162, 163, 164 i 165.
- CEMENTO Y HORMIGÓN, núm. 954,955,956,957,958,959.
- L’INFORMATIU (CAATEE de Barcelona), núm. 335, 336, 337, 338).
- NOTICIAS (CAATEE de València), núms. 140, 141 i 142.
- PERICIA, núms. 55, 56 i 58.
- TAG (CAATEE de Tarragona, núms. 68 i 69.
- PROFESIONES(Union Profesional)núms.141,142,143,144,145 i 146.
- BIA (CAATEE de Madrid), núms. 276, 277, 278.
- THE BIOENERGI INTERNATIONAL, núms. 20 i 21.
- ESCRITURA PÚBLICA, núm. 84.
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5.- PRESIDÈNCIA
El president senyor Ramon Ferré Capellades, va 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.
Els dies de les reunions van ser els següents:
 22 de gener
 11 de març
 8 d’abril (extraordinària)
 13 de maig
 9 de juliol
 18 de setembre
 25 de novembre

5.2 PLENARIS i JUNTES DE GOVERN DEL CONSEJO GENERAL
Va assistir a les següents juntes de govern autonòmiques (Madrid):



7 de febrer
4 de juliol

Els Plenaris als quals va assistir (Madrid), van ser els dies:




5 d’abril
14 de juny
8 de novembre

De totes aquestes reunions hem realitzat un resum a l’apartat de juntes de govern i
assemblees generals.
5.3 ASSISTÈNCIA A ALTRES ACTES I REUNIONS
PRESENTACIÓ DE L’ESBORRANY DEL NOU DECRET DE LES ITEs

El dia 16 de gener, els senyors Ramon Ferré i Ramon Montesó es van desplaçar a
Barcelona, a la seu del Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya per assistir a
la presentació de l’esborrany del nou decret d’ITEs. A la reunió es va acordar que els
Col·legis que ho creguin oportú podrien presentar esmenes i es reunirien de nou el dia 5 de
febrer.
REUNIÓ AGÈNCIA DE L’HABITATGE

La reunió va ser el 5 de febrer per parlar de les al·legacions presentades al decret de les
ITEs
29

III JORNADA DE DEBAT DE PROFESSIÓ I FUTUR

Ramón Ferré va assistir l’11 de març, de 9h a 13h, al Col·legi de Barcelona, a la III jornada
de debat de professió i futur, sota el títol “El valor de la certificación Profesional”.
Reunió conselleria de Justícia

El 8 d’abril el Sr. Ramón Ferré va desplaçar-se a la Conselleria de Justícia, juntament amb
els presidents dels Col·legis de Barcelona i Tarragona, on se’ls va informar de
l‘avantprojecte de la Llei de l’Exercici de les professions titulades i els col·legis
professionals a Catalunya.
ACTE CONCESSIÓ MEDALLA D’OR

El Sr. Ramon Ferré va assistir el dia 13 de maig a l’acte oficial de la medalla d’or a l’Escola
d’Arquitectura Tècnica. L’acte es va celebtrar a l’Ajuntament de Barcelona.
CONSELLERIA DE JUSTÍCIA – CAMPANYA VALOR DEL VISAT

El Sr. Ramon Ferré va assistir el dia 4 de juny de 2014 a la Conselleria de Justícia de la
Generalitat a Barcelona amb els altres col·legis catalans, a la campanya a favor del valor del
visat davant la societat.
SOPAR GERMANOR COL·LEGI DE TARRAGONA

El Sr. Ramon Ferré va assistir el dia 6 de juny de 2014 al sopar del Col·legi de Tarragona,
aquest any celebrat a l’antic Seminari Diocesà situat al Casc Vell de la ciutat.
Assistència a l’A.G. de PREMAAT i MUSAAT

Ramon Ferré va assistir a les dues assemblees generals que es van celebrar a Madrid els
dies 27 i 28 de juny.
RODA DE PREMSA PRESENTACIÓ DE LA CAMPANYA DE VISAT COL·LEGIAL

El Sr. Ramon Ferré informa de la seva assistència a la roda de premsa de presentació de la
campanya de visat col·legial. L’acte es va celebrar a la seu del CAATEE de Barcelona, el
passat 3 d’octubre i va estar presidit pel Conseller de Justícia, Germà Gordó.
VISITA DEL PRESIDENT I VICEPRESIDENT DEL COL·LEGI DE TARRAGONA

Ramon Ferré va mantenir una trobada amb el president i el vicepresident del CAATEE de
Tarragona, a la nostra seu. Després van anar a dinar convidat per ells.
REUNIÓ INFORMATIVA MUSAAT

Ramon Ferré informa de la seva assistència a la reunió informativa convocada per MUSAAT,
a la seva seu, el dia 10 d’octubre. A la mateixa se’ls va explicar les novetats per a l’exercici
2015.
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PRESENTACIÓ AGÈNCIA DE CERTIFICACIÓ PROFESSIONAL (ACP)

Ramon Ferré informa que també va assistir el dia 14 d’octubre, juntament amb la resta de
membres de junta de govern, a la presentació de la certificació professional. La reunió es
va celebrar a la seu del CAATEE de Barcelona.
REUNIÓ INFORMATIVA DE PREMAAT

El Sr. Ramon Ferré el 7 de novembre va desplaçar-se a Madrid per assistir a la reunió
informativa de presidents de PREMAAT, coincidint que al dia següent anava a l’A.G. del
Consejo.
ASSISTÈNCIA CONCERT DE NADAL DEL CAATEE DE BARCELONA

El president Sr. Ramon Ferré es va desplaçar a Barcelona, convidat per la president del
CAATEE de Barcelona, per assistir al ja tradicional concert de Nadal organitzat pel
Col·legi de Barcelona.
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6. ASSISTÈNCIA A ACTES / REUNIONS - ALTRES MEMBRES DE JUNTA
DE GOVERN O MEMBRES DE COMISSIONS
6.1 REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA DEL CONSELL
Ramon Montesó va desplaçar-se a Barcelona per assistir a la reunió. Es va celebrar a la seu
del Consell el 24 de febrer. Els temes tractats van ser: Seguiment de l’aplicació del conveni
de les ITEs i estudi del projecte del nou R.D, apart d’altres temes com la prima
complementària de MUSSAT, les incompatibilitats dels col·legiats i les altes i baixes
col·legials
6.2 CONEXIÓ TELEMÀTICA ENTRE LA GENERALITAT I ELS COL·LEGIS
PROFESSIONALS PER A LA TRAMITACIÓ DE CÈDULES D’HABITABILITAT.
A la reunió hi va assistir Ramon Montesó. Es va celebrar a la seu de la Direcció de Qualitat
de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, a Barcelona, el dia 10 de maig de 2013.
6.3 CURS CE3x EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS
Ramon Montesó informa que el dijous 20 de març, va impartir el curs CE3x d’Eficiència
Energètica d’Edificis nivell bàsic. Van assistir 4 persones.
6.4 REUNIÓ COMISSIÓ DECRET CASETES DE CAMP
La Sra. Teresa Arnal informa de la seva assistència a la reunió celebrada a la seu del Parc
Natural dels Ports. Hi van participar representants del Col·legi d’Arquitectes, demarcació de
l’Ebre i de l’Administració.
6.5 REUNIÓ COMISSIÓ DE COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA DEL CONSELL
El 29 de juliol Ramon Montesó va desplaçar-se a la seu del Consell, a Barcelona, per assistir
a la reunió de la Comissió de Coordinació Administrativa del Consell (es fa un resum al punt
3 d’aquesta acta).
6.6 REUNIÓ DEPARTAMENT D’HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Ramon Montesó també va assistir, el dia 4 de setembre, a la reunió convocada pel
Departament d’Habitatge de la Generalitat per presentar el decret per al foment del deure de
conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions
tècniques i el llibre de l’edifici.
6.7 REUNIÓ COMISSIÓ DE COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA DEL CONSELL
El dia 14 d’octubre Ramon Montesó va assistir a la reunió celebrada a la seu del Consell. Els
temes tractats van ser: a implantació del llibre d’incidències electrònic, el Decret de les ITEs,
que es veu lluny de la seva aprovació. També es van presentar les fitxes de seguretat. Per
últim es va parlar de “Rehabilita, Setmana de la Rehabilitació a Catalunya”.
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7.- CURSOS, CONFERÈNCIAS i JORNADES TÈCNIQUES
CURSOS / XERRADES:

JORNADES TÈCNIQUES:
XVs JORNADES TÈCNIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ:
REHABILITACIÓ SINGULAR DEL SISTEMA ESTRUCTURAL
Divendres, 24 d’octubre de 2014
9.15 h Inauguració i lliurament de la documentació.
9.30 h Certificacions professionals.
Sr. Jordi Gosalves, arquitecte tècnic, vicepresident del CAATEE Barcelona.
10.45 h Pausa cafè.
11.15 h Fundació Musaat: Recomanacions per a la direcció d’execució d’obres.
12.15 h Fundació Musaat: Presentació de l’APP per a mòbils i tauletes tàctils per a
direcció d’execució.
Sr. Matheu Moyà Borràs, arquitecte tècnic. Secretari Tècnic COAATIE de
Mallorca.
12.45 h Laterlite: Rehabilitació lleugera de forjats i cobertes.
1)
2)
3)
4)

Rehabilitar sense sobrecarregar
La rehabilitació lleugera de forjats intermedis:teoria i pràctica
La rehabilitació de cobertes
Rehabilitació de plantes baixes

Sr. Luca Grugni (Arquitecte
Espanya/França de Laterlite).

i

14.30 h Dinar
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Responsable

de

Marketing

i

tècnic

16.30 h Geosec: Consolidació del terreny mitjançant resines expansives.
1)
2)
3)
4)

L’assentament diferencial vertical de la fonamentació
Sistemes de recalç
Consolidació del terreny mitjançant resines expansives
Investigació i desenvolupament

Sr. Luigi Matichecchia (Enginyer)
Sr. Daniel Lasalle Borras (Geòleg)
19.00 h Cloenda de les Jornades.

8.- ALTRES ACTES I CELEBRACIONS
PREMIS/CONCURSOS
XVI CONCURS DE DIBUIX NADALENC.
Enguany només s’ha presentat dos dibuixos a concurs, el d’Héctor Llorens Pérez de 5 anys, fill del
col·legiat Josep Ramon Llorens i el d’Isaac Sunyer Cebrián, també de 5 anys, fill de la col·legiada
Noelia Cebrián.

ACTES SOCIALS
25 ANYS DE PROFESSIÓ
L’any 2014 s’han complert els 50 anys de professió de D. VICTOR FORTUÑO BAIGES i JOSÉ
ESPUNY DOMINGO, i
els 25 anys de professió dels col·legiats RAMON MONTESÓ GALLEGO i CELSO JAVIER MAURI
CASTELLS
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9.- PRESSUPOST INGRESSOS I DESPESES 2015
2015

PRESSUPOST
COMPTE

DESCRIPCIÓ DESPESES

IMPORT

6220001

REPARACIONS I CONSERVACIO IMMOBILITZAT

4.000,00 €

6220002

MANTENIMENT PROGRAMES DE GESTIÓ

4.500,00 €

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

240,00 €

6230009

PREVENCIO RISCOS LABORALS + VIGILÀNCIA SALUT

250,00 €

6250001

ASSEGURANÇA MULTIRRISC SEU COL·LEGIAL

1.375,00 €

6250004

ASSEGURANÇA ACCIDENTS - JUNTA GOVERN

6250006

ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL CORPORATIVA

285,00 €

6260001

COMISSIONS BANCS

6260002

COMISSIÓ COBRAMENT VISA

250,00 €

6270001

PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES

150,00 €

6270002

REPRESENTACIÓ COL·LEGI, REUNIONS

8.500,00 €

6270003

APORTACIONS AL CONSEJO GENERAL

4.020,00 €

6270004

APORTACIONS AL CONSELL

500,00 €

6280001

AIGUA

350,00 €

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

90,00 €

6290005

IMPRESSOS

6290006

MATERIAL DIVERS

200,00 €

6290010

ALTRES DESPESES GENERALS

200,00 €

1.260,00 €
615,00 €

400,00 €

6310001

IMPOSTOS BÉNS IMMOBLES / ARBITRIS

5.400,00 €

6341000

AJUSTS NEGATIUS IVA CIRCULANT

2.500,00 €

6400001

SOUS I SALARIS

38.375,00 €

6420001

"SEGURETAT SOCIAL" CÀRREC EMPRESA

11.900,00 €

6590001

ORGANITZACIO JORNADES TÈCNIQUES CONSTRUCCIÓ

6590002

DESPESES PER CURSETS

350,00 €
1.000,00 €

6623002

INTERESSOS DE DEUTES AMB ENTITATS DE CREDIT

6.304,00 €

6811002

AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT MATERIAL NOVA SEU

9.920,00 €

6815000

AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT MATERIAL-ALTRES INSTAL·LAC.

322,00 €

6815001

AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT ALTRES INSTAL. – TELEFONIA

230,00 €

6816000

AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT MATERIAL-MOBILIARI

4.515,00 €

6817000

AMORTITZ.IMMOBILITZAT MATERIAL EQUIPS PROCED.INFORM.

2.564,00 €
128.955,00 €

COMPTE

DESCRIPCIÓ INGRESSOS

IMPORT

7050001

INGRESSOS DRETS PER INTERVENCIO PROFESSIONAL

65.945,00 €

7050004

INGRESSOS PER QUOTES COL·LEGIALS

34.080,00 €

7460001

SUBVENCIONS, DONACIONS TRANSFERITS RESULTAT

5.020,00 €

7590001

INGRESSOS DIVERSOS

1.750,00 €
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7590002

INGRESSOS PER CURSETS(+lloguer sala)

7590006

INGRESSOS INSCRIPCIONS JORNADES TÈCNIQUES

2.000,00 €

7590008

INGRÉS CONVENI GAS NATURAL I ALTRES

7590009

INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ

16.800,00 €

7690001

INTERESSOS COMPTES CORRENTS I COMPTES ESTALVI

1.000,00 €

360,00 €
2.000,00 €

128.955,00 €

10.- BALANÇ A 31-12-14
COMPTE

DESCRIPCIÓ

REALITZAT RESSUPOSTAT

% variació

6220001

REPAR.I CONSERVAC.IMMOBILITZAT

4.089,76 €

4.800,00 €

6230001

ASSESSORIA LABORAL

1.348,56 €

1.425,00 €

-14,80
-5,36

6230002

ASSESSORIA FISCAL

1.440,00 €

2.060,00 €

-30,10

6230003

ASSESSORIA JURIDICA

1.800,00 €

1.800,00 €

00,00

6230004

ASSESSORIA INFORMATICA

1.042,00 €

1.250,00 €

-16,64

6230005

OFICINA DE VISAT

6.107,89 €

6.000,00 €

1,80

6230008

ASSESSORAMENT PROTECCIÓ DADES

240,00 €

240,00 €

0,00

6230009

SERVEI PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

170,00 €

295,00 €

-42,37

1.449,64 €

1.350,00 €

7,38

283,74 €

425,00 €

-33,24

1.253,63 €

1.275,00 €

-1,68

6250001

ASSEG. MULTIRRISC SEU COL.LEG.

6250004

ASSEG. ACCIDENTS-JUNTA GOVERN

6250006

ASSEG. RESP.CIVIL CORPORATIVA

6260001

COMISSIONS BANCS

561,18 €

525,00 €

6,89

6260002

COMISSIÓ COBRAMENT VISA

231,51 €

335,00 €

-30,89

6270001

PUBLIC.,PROPAG. I RELAC.PUBLIC

299,20 €

200,00 €

49,60

6270002

REPRESENTAC.COL.LEG., REUNIONS

9.455,46 €

8.240,00 €

14,75

6270003

APORTACIONS AL CONSEJO GENERAL

4.018,32 €

4.200,00 €

-4,33

6270004

APORTACIONS AL CONSELL

458,60 €

500,00 €

-8,28

6280001

AIGUA

345,67 €

315,00 €

9,74

6280002

ELECTRICITAT

4.390,36 €

4.100,00 €

7,08

6290001

TELEFON

1.643,70 €

1.550,00 €

6,05

6290002

MATERIAL D'ESCRIPTORI

740,32 €

500,00 €

48,06

6290003

CORREU, TELEGRAF I PORTS

174,01 €

430,00 €

-59.53

6290004

BIBLIOTECA I SUBSCRIPCIONS

89,42 €

130,00 €

-31,22

6290005

IMPRESSOS

494,66 €

500,00 €

-1,07

6290006

MATERIAL DIVERS

220,74 €

400,00 €

-44,82

6290010

ALTRES DESPESES GENERALS

164,59 €

900,00 €

-81,71

6310001

IMPOST.BENS IMMOBLES/ARBITRIS

5.401,49 €

5.425,00 €

-0,43

6341000

AJUTS NEGATIUS IVA CIRCULANT

1.970,31 €

2.350,00 €

-16,16

6400001

SOUS I SALARIS

38.375,13 €

38.375,00 €

-0,00

6420001

"SEGURIDAD SOCIAL" CARREC EMPR

12.100,44 €

11.000,00 €

10,00

6590001

ORGANITZACIÓ JORNADES TÈCNIQUES

55,19€

350,00 €

-84,23
215,96

6590002

DESPESES PER CURSETS/JORNADES

3.159,55 €

1.000,00 €

6623002

INTERESS. PRESTEC HIPOTECARI SABADELL

6.737,27 €

6.738,00 €

0,00

6806000

AMORT. APLICACIONS INFORMÀTIQUES

20.497,32 €

20.500,00 €

-0,01

9.919,92 €

9.920,00 €

0,00

412,80 €

413,00 €

-0,05

6811002

AMORT. NOVA SEU

6815000

AMORT. ALTRES INSTAL.LACIONS
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6815001

AMORT.IMM.TELEFONIA (CENTRALETA)

230,40 €

230,00 €

0,17

6816000

AMORT. MOBILIARI

4.747,80 €

4.750,00 €

-0,05

6817000

AMORT. EQUIPS PROCED.INFORMÀTICS

2.356,20 €

2.360,00 €

-0,16

6780000

DESPESES EXCEPCIONALS

1.855,13 €

0,00 €

150.401,66€

147,460,00€

COMPTE

DESCRIPCIÓ

REALITZAT

PRESSUPOSTA
T

% variació

7050001 ING. DRETS INTERV. PROFESSIONAL

56.722,70 €

68.000,00 €

-16,58

7050004 ING. QUOTES COL·LEGIALS

34.486,67 €

34.860,00 €

-1,10

7460001 SUBVEN.,DONAC. TRANSF. AL RESULT.

15.341,16 €

15.340,00 €

0,01

7590001 INGRESSOS DIVERSOS

1.702,71 €

1.750,00 €

-2,70

7590002 INGRESSOS PER CURSETS

3.368,90 €

3.000,00 €

12,30

40,00 €

360,00 €

-88,89

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00

19.800,00 €

20.800,00 €

-4,25

774,27 €

1.300,00 €

-42,65

7690001 INGRESSOS EXTRAORDINARIS

2.244,55 €

0,00 €

7940000 REVERSIÓ DE LA DETER.DE CLIENTS MOROSOS

6.589,89 €

0,00 €

143.070,87

147.460,00

7590006 ING. INSCRIPC.JORNADES TECNIQUES
7590008 INGRÉS CONVENI GAS NATURAL
7590009 ING. PRESTACIONS SERVEIS ADMINISTRACIÓ
7690001 ING. COMPTES CORRENTS I COMPTES ESTALVI

RESULTAT ABANS AMORTITZACIONS:

€

RESULTAT DESPRÈS AMORTITZACIONS: - 7.330,79 €
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