MEMÒRIA COL·LEGIAL 2016

MEMÒRIA COL·LEGIAL 2016

INDEX
1.

Salutació...................................................................................................pàg. 2

2.

Informes i acords de juntes de govern i assemblees generals.................pàg. 3

3.

Informes d'àrees.....................................................................................pàg. 23

4.

Serveis col·legials...................................................................................pàg. 26

5.

Presidència.............................................................................................pàg. 32

6.

Assistència a actes i reunions................................................................pàg. 33

7.

Cursos, conferències i jornades tècniques.............................................pàg. 36

8.

Concursos..............................................................................................pàg. 39

9.

Altres actes i celebracions......................................................................pàg. 40

10.

Pressupost 2017.....................................................................................pàg. 41

11.

Balanç a 31/12/2016...............................................................................pàg. 43

1

MEMÒRIA COL·LEGIAL 2016

1. SALUTACIÓ

Us fem arribar la segona memòria col·legial d’aquesta junta, tot just quan estem a
l’equador del nostre mandat, i quan encara ens queden moltes coses per fer de tot el que
ens vam proposar quan vam entrar, tot i així les hem iniciades gairebé totes.
Com ja sabeu, l’any 2016 vam iniciar el Pla estratègic que ens conduirà a millorar molts
aspectes del Col·legi, alguns canvis ja en marxa, i el més important que es venia demanant
per part del col·lectiu, la nova plataforma web que esperem posar en marxa en els pròxims
mesos.
També s’està ultimant la nova plataforma de visat on-line, molt més àgil, ja que unificarà el
visat on-line amb el despatx AT. Aquesta eina us facilitarà la tasca als col·legiats.
Encara que el sector de la construcció i l’economia en general, s’està recuperant poc a poc
de la forta crisis que hem passat aquests últims anys, al Col·legi ja hem notat una millora
amb l’augment de visats d’obra nova.
Aquesta millora es reflecteix en els comptes anuals, per primera vegada, desprès de molts
exercicis, hem tingut superàvit, encara que mínim, però que encoratja i fa que siguem
positius cap a una recuperació definitiva del sector.
L’any 2016 entre d’altres lleis, es va aprovar la Llei 13/2015, de 24 de juny, de reforma de
la Llei Hipotecària i del text refòs de la Llei del cadastre immobiliari que estableix un
sistema de coordinació entre el Cadastre Immobiliari i el Registre de la Propietat, perquè
aquest incorpori la representació gràfica georeferenciada de les finques registrals, utilitzant
com a base la cartografia cadastral, amb l’objectiu de donar més seguretat a les dades
d’ubicació, delimitació i superfície de les finques registrals que són objecte de tràfic jurídic.
Estem amb tractes amb els col·legis de Girona i Almeria per tal de que tots els col·legiats
disposin de l’eina informàtica que ajuda a confeccionar els arxius GML.
Els col·legiats que teniu PREMAAT també han tingut alguna novetat com és que tots els
grups, no només el professional, al moment de la jubilació podran cobrar l’import acumulat
com a renda financera.
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 2017
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2. INFORMES I ACORDS JUNTES DE GOVERN I ASSEMBLEES
GENERALS
2.1 Junta de govern, 25 de gener de 2016:
TERCER.- INFORME DE LA PRESIDENTA SRA. TERESA ARNAL DE LA SEVA
ASSISTÈNCIA A LA JUNTA DE GOVERN DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA A
MADRID EL DIA 8 DE GENER PASSAT.
3) Informes de vocalies:
. CONTART 2016. S’anima a tots a participar-hi i a promocionar-ho entre el col·lectiu.
. Iberdrola. Ha enviat als usuaris-clients i resta del món oferta de que la companyia els hi
fa gratuïtament el Certificat energètic.
.ACP. Ja hi ha 2 nous perfils professionals. En dóna compte el senyor Cabellud. Diu que la
comissió del Consejo han modificat prou coses, ja que han estat a Barcelona treballant
amb l’ACP.
.Sobre els convenis a signar amb diferents organitzacions internacionals, s’està donant
compliment als acords de la darrera junta de govern.
.Escoles universitàries. Fusió al País Basc de totes les Escoles Universitàries Tècniques,
primera de tot l’estat?? Agrupa enginyeries, arquitectura i AT.
6) MUSAAT
El Consell d’administració cessa al Director General. El president de Navarra diu que Elias
no encaixava dins la nova línia de Musaat.
Múrcia fa proposta de que s’estudiï el tema de pòlisses econòmicament competitives per a
la gent que només fa activitats i locals ( per competir amb els enginyers ). Es creu que esta
proposta no tirarà avant..
QUART.- INFORME DE LA PRESIDENTA SRA. TERESA ARNAL DE LA SEVA
ASSISTÈNCIA A LA JUNTA DE GOVERN DEL CONSELL CELEBRADA A BARCELONA
EL DIA 21 DE GENER.
2) Informes president:
2.1 Problemàtica denominació a les Universitats.Marisa i el president aniran a Madrid a explicar al Ministerio la problemàtica (la Generalitat
n’està al cas). Els 3 fronts que haurien d’anar plegats són: Col·legis, Universitats i
Generalitat. Les universitats no estan per la labor.
2.2 Comissions territorials urbanisme.Ja tenim l’Informe. Hem d’esperar el Decret. A més recordar que estem fora de la Comissió
de Catalunya també.
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2.3 Inspeccions ICAEN.Ja tenim l’informe i ja l’hem traslladat als col·legis. Fer-ne cas de les instruccions, sobretot
primer que cap cosa, contestar al requeriment de l’empresa SUMMA.
2.4 Decret ITE.La CNMC(Comissió Nacional de Defensa de la Competència) ha interposat recurs.
Impugnen els tècnics competents per a les ITES (habitatges), doncs al decret nou diu: ( es
remet als tècnics competents de la LOE) per no posar explícitament arquitectes i
arquitectes tècnics. La Generalitat no en sabia res, igual que nosaltres.
SISÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.
.La presidenta, Tere Arnal, recorda que s’ha de reunir encara amb el director del Banc de
Sabadell pel tema dels avals de Gisa.
.Manel Salguero i Dani Blanc comenten que el dia 22 de febrer farem al col·legi la
presentació del sistema BIM. Anirà a càrrec de l’arquitecta Laia Isern i l’enginyer agrònom
Agustí Jardí.
.S’acorda mirar de fer alguna xerrada sobre el Codi Tècnic. També sobre el març/abril una
altra sobre instal·lacions en activitats.
.Tere Arnal també recorda que hem d’organitzar un viatge per anar a Granada, al congrés
CONTART.
.Es comenta que s’ha detectat que hi ha ajuntaments que no exigeixen direcció de
l’execució a les obres. S’acorda enviar a tots els ajuntaments una carta explicant el servei
que donen els arquitectes tècnics, així com quina és la seva missió segons la LOE.

2.2 Junta de govern, 29 de febrer de 2016:
TERCER.- 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 Teresa Arnal comenta que juntament amb la tresorera-comptadora,
Nuria Beltran, es van desplaçar al Banc de Sabadell per parlar amb el seu director i
l’interventor sobre el tema dels avals bancaris, per als concursos d’obres oficials de Gisa.
Estan estudiant el tema i mirant de poder afegir-ho al conveni que tenim amb ells.
Tere també comenta que ha tingut una conversa via skype amb el president del
Col·legi de Lleida pel tema de la comunicació de les cèdules mitjançant la plataforma de la
Generalitat. Ells ja tenen el pressupost i té un cost de 4.500 €. Ara han demanat proposta a
Girona, i miraríem d’incloure’ns nosaltres també i a veure quin cost tindria.
Mercé Salvadó fa un resum de la seva assistència a la reunió de PREMMAT
celebrada a Madrid el dilluns 15 de febrer. A la reunió que hi van assistir els representants
de les agències d’assegurances de Llevant i Noroest, es van presentar els assessors
comercials encarregats de fomentar les vendes de productes. Es va poder posar en comú
expectatives i problemes o dificultats de l’agència amb l’objecte de resoldre-les.
També es va analitzar la situació actual de la mútua: producció i cens. Per últim van
explicar l’objectiu al que volen arribar i els mitjans i incentius per aconseguir-ho.
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Un dels nous productes que han posat al mercat i que començaran promocionant és el
Premaat Plus Vida Adaapta, adaptat a les necessitats de cada mutualista. Van informar de
quina manera el promocionaran i de quina manera necessiten la labor del personal de les
agències.
Volen reforçar la promoció de la PPA (Plan de Previsión Asegurado). Un bon producte,
amb bona rendabilitat que van posar al mercat l’any 2015. Han aconseguit 1 milió d’euros,
entre nous contractes i traspassos d’altres plans. Per l’any 2016 tenen com objectiu
aconseguir 2 milions d’euros, amb la col·laboració de tots.
Es comenta que podríem oferir al col·lectiu que qui vulgui fer d’agent i contractar
assegurances per PREMAAT, mitjançant la nostra agència, se li pagaria una comissió.
S’estudiarà el tema i es presentarà al col·lectiu.
Per acabar la reunió van demanar que posem un bànner de la mútua a la web de cada
Col·legi. La nostra ja està posada, tant la de PREMAAT com la de MUSAAT.
QUART.- TORN OBERT DE PARAULES.

La presidenta explica que va rebre una trucada de Marisa Mas del Consell
avançant-li que rebrem un recurs contenciós-administratiu contra l’aprovació de la
modificació dels nostres estatuts, igual que els han presentat a l’aprovació dels seus,
presentat pels enginyers industrials i pels enginyers tècnics industrials. Tere va trucar al
president dels enginyers tècnics industrials de la demarcació de l’Ebre, Sr. Talarn, per
informar-lo i per veure si ell pot pressionar per a que no el tirin endavant.

La presidenta també comenta que ha llegit la carta per enviar als Ajuntaments
demanant que exigeixen la direcció de l’execució material i que la troba correcta. S’acorda
enviar-la a tots els ajuntaments de les Terres de l’Ebre.

Concurs fotografia. Els treballs que es presenten han de tenir relació amb el
Patrimoni paisatgístic i arquitectònic de les Terres de l’Ebre. El premi consistirà en un lot de
productes típics de les Terres de l’Ebre.

S’acorda enviar carta d’agraïment a Ramon Ferré, Fernando Torta i Juan José Cid
per haver presentat esmenes al projecte d’estatuts del Consejo General.

2.3 Junta de govern, 4 d’abril de 2016:
TERCER.- ACORD, SI S’ESCAU, DE FACULTAR TANT ÀMPLIAMENT COM EN DRET
SIGUI NECESSARI A LA PRESIDENTA PERQUÈ ATORGUI PODERS PER A PLETS I
ES PERSONI EN REPRESENTACIÓ D´AQUEST COL·LEGI PROFESSIONAL DAVANT
ELS RECURSOS INTERPOSATS PEL CETIB I PEL CEIC CONTRA LA RESOLUCIÓ
JUS/2999/2015, DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL COL·LEGI, EN DEFENSA
DELS INTERESSOS CORPORATIUS.
Per unanimitat, s’acorda facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari a la
Presidenta perquè atorgui poders per a plets i es personi en representació d’aquest
Col·legi professional davant els recursos interposats pel CETIB i pel CEIC contra la
Resolució JUS/2999/2015, de modificació dels Estatuts del Col·legi, en defensa dels
interessos corporatius.
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QUART.- INFORME DE LA PRESIDENTA SRA. TERESA ARNAL DE LA SEVA
ASSISTÈNCIA A LA JUNTA DE GOVERN DEL CONSELL CELEBRADA A BARCELONA
EL DIA 17 DE MARÇ.


Problemàtica denominació grau en enginyeria d’edificació de les Universitats
catalanes: Seguiment recursos i gestions polítiques per resoldre-la

Es fa seguiment de la situació actual en relació amb la problemàtica de la denominació del
grau de les Universitats catalanes i, en particular de les gestions que es continuen
realitzant per intentar que el Consell de Ministres aprovi l’Acord “transitori” que declari
l’oficialitat del grau amb el nom inicial d’enginyer d’edificació, que permeti expedir els títols
amb aquesta denominació a favor dels estudiants i retitulats que ja l’havien obtingut abans
dels canvis de nom respectius posteriors.


Aprovació Projecte de Llei de l’arquitectura pel Govern de la Generalitat (1/3/2016)

Es deixa constància que el Govern de la Generalitat va aprovar de nou, el passat 1 de
març de 2016, el Projecte de la Llei de l’arquitectura, que ja va ser aprovat pel Govern
anterior el 4 d’agost de 2015, però que no va arribar a entrar en el Parlament per finiment
de la Legislatura.
Ara el Projecte sí que ha iniciat el tràmit entrat d’aprovació parlamentària i ha estat publicat
en el Diari del Parlament de Catalunya. Una vegada estudiat el text publicat, s’ha pogut
constatat que el projecte actual coincideix íntegrament amb l’anterior, excepte un únic
paràgraf que s’ha afegit (art. 3 i), i que, per tant, es manté íntegrament l’esperit i el
contingut del l’Avantprojecte, al qual com a Consell ens vam oposar i vam plantejar
al·legacions en el tràmit d’informació pública.


Decret de la ITE: Recurs interposat per la CNMC per la reserva d’activitat a favor
d’arquitectes i arquitectes tècnics: Acord de compareixença per part del Consell

Seguint amb la informació que es disposava en la Junta de Govern anterior, s’han fet
gestions amb els advocats de la Generalitat de Catalunya per esbrinar el número de
procediment del recurs que la CNMC ha interposat contra el Decret 67/2015 català de la
ITE, i la Sala de l’Audiència Nacional on es tramita.
En base a aquests antecedents, la Junta de Govern del Consell acorda comparèixer com a
part demandada en l’esmentat recurs, en defensa dels interessos professionals dels
arquitectes tècnics. Igualment i atès que es tracta d’un tema d’interès general de la
professió, ha comparegut el CGATE, per acord de la seva Junta Govern del 5 de febrer
passat. Es mantindrà la coordinació oportuna entre ambdues assessories jurídiques.


Codi deontològic i de bones pràctiques de la professió de l’arquitectura tècnica a
Catalunya: Presentació esborrany text i calendari d’aprovació

El president Jordi Gosalves exposa que des del CAATEEB s’ha elaborat un esborrany de
Codi deontològic i de bones pràctiques dels professionals de l’arquitectura tècnica a
Catalunya, que ha d’aprovar el Consell en compliment de allò establert en l’art. 60,2 de la
Llei 7/2006 de col·legis professionals catalana, i que era una de les accions previstes i
pendents del projecte “2012 Any del Rellançament Professional”.
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Renovació contracte amb l’AHC per al subministrament de dades estadístiques
d’habitatges 2016

Es comunica que s’està negociant amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la renovació del
contracte per a prestació dels servei de recollida i subministrament de dades estadístiques
sobre construcció d’habitatges i edificacions per a l’any 2016.


Associació Intercol·legial: Manifest “Vergonya, ni un minut més! Per una Europa de les
persones”

S’informa que ahir mateix es va rebre la comunicació del Manifest “Vergonya, ni un minut
més! Per una Europa de les persones”, redactat per la Intercol·legial per denunciar la greu
situació que afronten les persones que busquen refugi a la UE i la manca de resposta per
part de les autoritats comunitàries. Igualment, s’ha convocat per avui mateix a les 13:15
hores, l’acte de lliurament d’aquest Manifest al cap de la Representació de la Comissió
Europea a Barcelona, a la seva seu del Passeig de Gràcia. Així mateix, des de la
Intercol·legial s’impulsaran altres actuacions per visualitzar la protesta ‘aquesta situació, en
el marc de la campanya de comunicació endegada.
La Junta de Govern del Consell, com a representant de la professió i membre de la societat
civil catalana i europea, acorda formalitzar l’adhesió al Manifest i, fent una pausa en la
reunió de la Junta, concórrer a l’acte del lliurament, junt amb la resta de representants
col·legials membres de la Intercol·legial i els professionals que agrupen.
SISÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.
.Davant la proposta de l’Agencia de Certificación Profesional, s’acorda signar conveni
mitjançant el qual passem a ser col·legi col·laborador.
.S’acorda enviar “saluda” dirigida al delegat del govern a les Terres de l’Ebre, Sr. Xavier
Pallarés i als delegats territorials de territori i sostenibilitat, habitatge i urbanisme, felicitantlos pel seu nomenament.

2.4 Junta de govern, 25 d’abril de 2016:
TERCER.- APROVACIÓ DE L’OBERTURA DEL PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA
COL·LEGIAL PEL TERMINI D’1 MES PER PRESENTAR AL’·LEGACIONS AL PROJECTE
DEL CODI DEONTOLÓGIC I DE BONES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS DE
L’ARQUITECTURA TÈCNICA A CATALUNYA.
Seguint les instruccions del Consell, s’acorda l’aprovació de l’obertura del període
d’informació pública, fins al 25 de maig, per presentar al·legacions al projecte de Codi
Deontològic i de bones pràctiques professionals.
QUART.- INFORME DE LA PRESIDENTA SRA. TERESA ARNAL DE LA SEVA
ASSISTÈNCIA A LA JUNTA DE GOVERN DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA A
GRANADA EL DIA 23 D’ABRIL.
2. Informes president
2.1 Sobre la llei de col·legis i serveis professionals, sembla que tirarà endavant perquè tots
els partits polítics ho porten als programes electorals.
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2.2 Sobre la lliure competència entre professionals de països europeus, Brusel·les avisa:
No es podran posar traves als professionals que vinguin de fora a treballar aquí. Es
prepara un tractat per a que la circulació sigui lliure.
2.3 Sobre els perits que actuen davant els jutjats. El president de Guadalajara posa damunt
la taula el següent: igual que el jutjat sol·licita llista de perits, i a l’efecte de la transparència,
el seu col·legi, a l’acabar l’exercici, demana també al jutjat que els facin arribar resum
sobre quants perits han estat seleccionats i la seva titulació.
2.4 Debat ACP (certificació professional) / tarja EurBe. Des de l’àrea internacional,
presenten la targeta EurBE de l’Associació AEEBC. Va quedar evident que la targeta
només serveix per als que surten fora d’Espanya, i que no els evita haver de tramitar
igualment l’homologació, allí on vagin. Desprès d’un intens debat, comprant-la amb la
certificació professional, i per tal de no confondre al col·lectiu, s’acorda suspendre la
campanya fins saber més al respecte.
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.
. Tere Arnal informa de la signatura del conveni de col·laboració amb l’ACP, el dia 21
d’abril a Granada. Al conveni, de moment, s’hi ha adherit 20 col·legis.
També informa de la participació en alguna de les conferències i taules rodones del
congrés CONTART
SISÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.
. S’acorda oferir-li a Ferran Torta Navarro, la possibilitat de fer una presentació del seu
treball: “ Les coeteres del Delta”.
.S’informa que el superàvit del Col·legi a data 31 de març ascendeix a 2.072,19 €. En
quant a l’Institut Tecnològic es de 4.077,32 € .
.S’informa que l’assessor jurídic Sr. Escudé ja s’ha personat , en nom del nostre col·legi,
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en front del recurs ordinari presentat
pels col·legis d’enginyers industrials i tècnics industrials contra la modificació dels nostres
estatuts per la denominació d’enginyers d’edificació.

2.5 Junta de govern, 23 de maig de 2016:
TERCER.- INFORME DE LA PRESIDENTA SRA. TERESA ARNAL DE LA SEVA
ASSISTÈNCIA A LA JUNTA DE GOVERN DEL CONSELL CELEBRADA A BARCELONA
EL DIA 19 DE MAIG.
2.- Informe President:
2.2 Llei de l’Arquitectura
De moment s’ha parat l’aprovació. El dia 25 Jordi Gosalves té una reunió amb el Conseller.
Jordi Gosalves a més ha tingut 4 reunions amb el president del COAC.
8
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Es tracta de millorar-la, d’introduir temes, no de carregar-se-la. Jordi Gosalves ha introduït
temes molt interessants i beneficiosos per al nostre col·lectiu.
2.3 Codi deontològic (codi de bones pràctiques)
S’han fet 11 aportacions només de l’exposició pública
2.4 Nou projecte Reglament règim disciplinari
El Col·legi de Tarragona han demanat que el procediment sancionador sigui el mateix
arreu de Catalunya. En aquest sentit iniciarem un altre expedient que serà després del codi
deontològic. Ho afrontarem el 1r semestre de 2017. (per exemple, el col·legiat inhabilitat no
sortirà a la finestreta única, per tant a la vista serà: No que està inhabilitat sinó que no surt
a finestreta, per tant No està, no pot treballar, serà un No exercint ).
3.- Informe Gestió Consell
3.1 Recurs dels Enginyers contra Estatuts BCNA i TTEE
Només van en contra d’uns articles on surt enginyers d’edificació; en uns articles
determinats, però el nom del col·legi es manté. No recorren tampoc els altres articles que
no modifiquem i que també hi està el nom.
4.- Informes de Gestió Col·legial
4.1 Col·legi Barcelona
.Rehabilita 2016 (del 3 al 9 d’octubre). Jordi Gosalves ens dona informació.
Manuel Segura de l’àrea tècnica del CAATEE de Barcelona, és la persona de contacte per
col·laborar.
4.3 Col·legi TTEE
Tere Arnal els dona compte del següent:
.Reunió amb el delegat. Tema formar part del CUTE, Cultura TTEE. Posteriorment a la
reunió, el delegat ha parlat amb el conseller, i van quedar que li trucaria (va estar sorprès,
no fa ni 6 mesos que es van modificar els membres i sen van afegir de nous.
.Tema CAATEE de Tarragona, conveni Col·legi Administradors de Finques de Tarragona.
Els va comentar que ens havíem posat en contacte amb el Col·legi però sempre per
col·laborar amb els administradors de les Terres de l’Ebre.
.Conveni marc amb Càritas. Estem pendents de signar-lo.
.Conveni amb el Parc Natural dels Ports, Rehabilitació, arquitectura tradicional, formació,
fons FEDER
. Presentació professió a l’IES de l’Ebre (25 de maig). Tenen 2 mòduls relacionats amb
l’arquitectura i edificació.
9
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5.- Informe CGATE
5.2 Consejo
Jordi Gosalves ja va plantejar sortir d’INGITE, Es una associació d’enginyers en la que no
hi estan els enginyers industrials. Als aparelladors ens costa 24.000 €/any.
Jordi Gosalves proposa que demanem incloure aquest punt a l’Ordre del dia de la pròxima
assemblea general. La junta de govern aprova la proposta i es presentarà a aprovació a la
propera assemblea general del Consejo General.
8.- Qüestions sobrevingudes
A la jornada d’assessors jurídics del dia 24 de maig, el Col·legi de Barcelona va enviar a
Marisa Mas.
QUART.- FACULTAR A LA PRESIDENTA SRA.TERESA ARNAL VIDAL PER SIGNAR LA
LÍNIA D’AVALS BANCARIS AMB EL BANC DE SABADELL.
La presidenta Sra. Arnal confirma que el proper mes de juny (data encara a concretar) es
signarà la línia d’avals amb el Banc Sabadell, per un import de 30.000 €. Amb les
condicions següents: comissió obertura del 0,25 % (mínim 25 €) i comissió trimestral de
0,25 % (mínim 25 €).
La junta de govern acorda facultar a la presidenta, i a la resta de membres de junta que
tenen signatura conjunta al Banc de Sabadell, és a dir al secretari i a la tresoreracomptadora per signar la línia d’avals esmentada.
SISÈ.- 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.

Tere Arnal informa de la reunió que va mantenir amb el delegat del govern Sr.
Xavier Pallarés, a la seu de la Delegació del Govern. La reunió va ser el dia 11 de maig,
amb la intenció de parlar-li sobre la possibilitat de que el nostre col·lectiu formi part de la
comissió de cultura i de la comissió d’urbanisme de les Terres de l’Ebre. El delegat es va
mostrar interessat en resoldre aquesta qüestió i es va comprometre en fer les gestions
oportunes.
SETÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.

Es comenta la necessitat de contactar amb bombers de la Generalitat per tal d’oferir
una xerrada al Col·legi.

L’assessor informàtic del Col·legi Sr. Marcel Ramírez, ens ha presentat proposta del
Pla Director de Serveis. S’acorda acceptar la proposta II que consisteix en instal·lar
dispositius de còpies de seguretat online i backups exteriors. El preu total dels aparells +
instal·lació ascendeix a 593 € + IVA.
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Núria Beltran comenta que va parlar amb Adolfo Comes sobre la possibilitat de
realitzar una exposició al Col·legio dels seus quadres, coincidit amb el dia en que celebrem
les jornades tècniques de la construcció.

2.6 Assemblea territorial de PREMAAT, 30 de maig de 2016:
PRIMER.- Constitució de l'Assemblea Territorial de Mutualistes de PREMAAT.
SEGON.- Debat i acords, si s’escau, dels punts de la convocatòria de l'Assemblea General
Ordin. de PREMAAT, a celebrar a Madrid el dia 24 de juny de 2016.

2.7 Assemblea general ordinària, 30 de maig de 2016:
SEGON.- EXAMEN I LIQUIDACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2015.
La comptadora-tresorera Sra. Núria Beltran presenta l’estat econòmic del pressupost, a 31 de
desembre de 2015 que és:
INGRESSOS....................... 132.007,12 €
DESPESES......................... 135.591,17 €
DÈFICIT......... – 3.584,05 €
Resultat abans amortitzacions... + 9.064,91 €
QUART.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA I ADOPCIÓ DELS ACORDS CORRESPONENTS.
CONSEJO GENERAL (de gener fins maig 2016):


LLEI DE COL.LEGIS I SERVEIS PROFESSIONALS

Sembla que tirarà endavant passi el que passi a Moncloa, per què tots ho porten als
programes electorals, per tant serà un fet en un futur immediat.


LLIURE COMPETÈNCIA ENTRE PROFESSIONALS DE PAÏSOS EUROPEUS

Brusel·les avisa: No es podran posar traves als professionals que vinguin de fora a
treballar aquí a casa nostra, no hi haurà homologacions. Es prepara un tractat per a que la
circulació sigui lliure.


TEMA BIM

Es pretén des del Ministerio que tots els concursos públics siguin ja en metodologia BIM. A
partir de març 2018 inici en edificació i l’any 2019 totalment ja instal·lat en obres
d’infraestructures.
Sobre l'European BIM Summit, celebrat a BCNA i organitzat pel Col·legi de Barcelona, el
nombre d'assistents van ser prop de 500, ponents, països representats, proporcions de
professionals, etc.
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Hi ha un comunicat final de les 10 reflexions i s’ha engegat la comunicació de la nova línia
d'assessorament a col·legiats per a la implantació del BIM en despatxos.


LLEI DE L’ARQUITECTURA A CATALUNYA

Expliquem al Consejo que el Conseller de Territori, Sr. Josep Rull, el passat 8 de març es
va comprometre que en la tramitació parlamentària ho reconduiríem. De moment, a data 25
de maig, s’ha suspès fins parlar amb tots els col·legis afectats. Volen escoltar a tots i
reconduir el tema.
CONSELL CATALÀ (de gener a maig 2016):


SEGUIMENT GESTIONS POLÍTIQUES TEMA DENOMINACIÓ GRAU.

Marisa Mas i Jordi Gosalves van a Madrid a explicar al Ministerio la problemàtica (la
Generalitat està al cas). Els 3 fronts que haurien d’anar plegats son: Col·legis, Universitats i
Generalitat. Les universitats no estan per la labor.


CODI DEONTOLÒGIC (codi de bones pràctiques).

S’han fet 11 aportacions només de l’exposició pública


Sentències TSJC i altres

DECRET ITES : La Comissió Nacional de la Competència ha interposat recurs. Impugnen
els tècnics competents per a les ITES (habitatges) doncs al decret nou diu: (es remet als
tècnics competents de la LOE) per no posar explícitament arquitectes i arquitectes tècnics .
 Recurs dels Enginyers contra Estatuts BCNA i TTEE.
Només van en contra d’uns articles determinats on surt Enginyer d’Edificació. En canvi el
nom del col·legi es manté, tampoc diuen res dels altres articles que no modifiquem i que
també hi està el nom.
 Renovació contracte AHC dades estadística 2016. S’ha renovat un any més, però es
demana que s’envïin les dades puntualment, abans del dia 5 de cada mes.
 Col.legi Barcelona: organitzen REHABILITA 2016 (del 3 al 9 Octubre ).
-COL·LEGI: convenis i altres a nivell de TTEE:


Proposta conveni amb Càritas Catalunya

A punt per signar nosaltres a nivell de Diòcesi.
Consisteix en que es crea una Borsa de Voluntaris, això és per emetre cèdules, i certificats
dels pisos que Càritas té llogats ..., el tècnic apuntat no cobra i el col·legi tampoc taxes
però a més el col·legi paga al tècnic els km i/o altra
despesa que tingui el tècnic.
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Proposta conveni amd Administradors de Finques TGNA (cas TTEE).



Conveni i col.laboració amb el Parc Natural dels Ports.

Tere Arnal ha mantingut diverses reunions amb Anna Àvila del Parc Natural dels Ports.
 Banc Sabadell ja ha aprovat proposta tema Avals. Estem pendents de signar el
contracte.
 Reunions i propostes Comissió Urbanisme de les Terres de l’Ebre i Comissió de
Cultura de les Terres de l’Ebre. Seguiment i reunions Delegat TTEE


Inici CAMPANYA DIFUSIÓ CATEBRE

El dimecres 25 de maig, els membres de junta anem a l’IES Ebre, a presentar la professió i
el Col·legi. Allí cursen 2 mòduls relacionats en l’arquitectura i edificació més un de
mecànica.


INICI CREACIÓ WEB

Iniciem ja la web
Consultors&Partners.

amb

Xavier

Lamote

de

Grignon

de

l’empresa

d’Activa

-CONTART 2016 (Granada, 21 i 22 d’abril de 2016)
Les comunicacions tècniques i científiques estan a disposició del col·legiat per si són de
l’interès d’algú. Cal fer nota a la web i publicar-ne el temari en algun format.

2.8 Junta de govern, 27 de juny de 2016:
TERCER.- INFORME DE LA PRESIDENTA SRA. TERESA ARNAL DE LA SEVA
ASSISTÈNCIA A LA JUNTA DE GOVERN I A L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSEJO
GENERAL CELEBRADES A MADRID ELS DIES 17 I 18 DE JUNY, RESPECTIVAMENT.
El dia 17 de juny es va celebrar la junta de govern del Consejo General a la que la nostra
presidenta hi va assistir en representació del Consell.
El dia 18 es va celebrar l’assemblea general de col·legis. Alguns dels temes tractats van
ser:
Punt núm. 2. Informes de la Presidència, Secretaria General, Responsables de Sectores
d’Activitat, Gabinet Tècnic i Serveis Jurídics i presa d’acords, si procedeix.
.Múrcia: un grup de gent jove, a partir de Contart, s’organitzen i explica com la gent jove
veu al Consejo. Es vol mantenir l’esperit de Contart 2016, han fet una jornada mitjançant
Activatie, 200 joves, presidenta joves AT també.
Ja han creat l’Àrea Jove al seu Col·legi. El president s’ofereix per explicar què i com a
l’efecte de servir a altres col·legis.
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.A instàncies de Col·legi Alacant, es vol recórrer una sentència nefasta que qualifica als
enginyers d’obres públiques, com a experts en edificació en la reparació d’una cornisa. Per
a que, després, puguin treure la notícia a la premsa contradient als enginyers d’obres
públiques. Alacant ja ha presentat recurs.
.Sobre la llei d’arquitectura catalana, Jordi Gosalves expressa que a Catalunya han parat el
tràmit i que ara la Generalitat ha iniciat un procés per parlar a tots els col·lectius.
.Sobre les reunions entre Arquitectes i Aparelladors: s’han tornat a reunir amb els serveis
jurídics. Ha anat millor que la primera reunió. Han d’iniciar projectes comuns a l’efecte
d’anar plegats i millorar les relacions.
QUART.- INFORME DE LA PRESIDENTA SRA. TERESA ARNAL DE LA SEVA
ASSISTÈNCIA A L’ASSEMBLEA GENERAL DE MUTUALISTES DE MUSAAT
CELEBRADA A MADRID EL DIA 17 DE JUNY.
Resum del més important:
L’any 2017 volen presentar pòlissa RC individual per obra, serà opcional.
Oferiran assegurances a altres col·lectius, enginyers, arquitectes, constructors i promotors.
Pòlissa nova per a inactius, especial per a jubilats. El director comercial explica producte.
El director Tècnic explica un nou producte de Caució, que comercialitzaran a partir del
2017 (aval), dirigit als promotors, a través de les societats de mediació del Col·legi.
Musaat, ha reduït un 25% la plantilla, de 101 a 75 persones.
Baixada del 41% d’ingressos com a resultat d’haver eliminat la prima per obra (el bon estat
de la companyia ho permetia). També baixada de la sinistralitat del 24%.
CINQUÈ.- INFORME DEL SECRETARI SR. RAMON MONTESÓ DE LA SEVA
ASSISTÈNCIA A L’ASSEMBLEA GENERAL DE MUTUALISTES DE PREMAAT
CELEBRADA A MADRID EL DIA 24 DE JUNY.
L’Assemblea General de Premaat va aprovar el passat 24 de juny la reforma estatutària i
reglamentaria proposada per la Junta de Govern per tal de modernitzar l’entitat i millorar
les condicions dels mutualistes, així com els comptes anuals i l’informe de gestió.
La normativa coneguda como Solvència II va entrar en vigor al gener d’aquest any, el que
ha requerit, entre altres, certs ajustos Estatutaris i Reglamentaris. Però esta necessitat de
modificacions s’agafa com una oportunitat per introduir nombroses millores.
Cal destacar que el Grup Bàsic es reforma per ampliar les formes de cobrament de la
Jubilació (o, en el seu cas, la Incapacitat Permanent). Ja no serà necessari fer-ho
obligatòriament en forma de renta vitalícia. Ara, els mutualistes podran sol·licitar el
cobrament de la prestació com més els convingui, bé en forma de capital o en alguna de
les altres modalitats previstes: renda financera, renda amb contra assegurança, renda
amb reversió, forma mixta, etc.
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També es reforma el Fons de Prestacions Socials per tal de que la contribució es faci a
través dels excedents de la mutualitat.
Per altra banda, els mutualistes “suspesos en drets” passen a denominar-se
“amb limitació de drets”, per citar alguns dels principals canvis dels Estatuts i
Reglaments.
SISÈ.- 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.
Signatura de la pòlissa d’aval bancari amb el Banc de Sabadell mitjançant la qual quan un
col·legiat o societat professional inscrita en el el nostre Col·legi es vulgui presentar a un
concurs d’INFRAESTRUCTURES.CAT, demanarà un certificat d'aval provisional al Col·legi
(cost a concretar) i presentarà a INFRAESTRUCTURES.CAT el certificat que li emetrà el
Col·legi. El conveni s’ha signat a la Notaria de Pedro Carpena Sofio, avui dia 27 de juny de
2016. A la signatura van asistir Tere Arnal, Ramon Montesó i Núria Beltran.
SETÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.

S’acorda enviar un e-mail comunicant als col·legiats que s’ha habilitat un espai a la
planta 2a (despatx ITTE) per si en algun moment necessiten utilitzar l’ordinador o reunir-se
amb algú.

S’acorda enviar un escrit als col·legiats comentant que a partir d’ara s’enviarà
només una circular setmanal, resumint tots els temes d’interès per al col·lectiu.

Es presenta pressupost de l’empresa Tecnoinstal·lacions per adquirir un projector
per la sala d’actes, ja que l’existent està avariat i la reparació és molt cara. El preu és de
810 € + IVA. S’acorda adquirir-lo

2.9 Junta de govern, 18 de juliol de 2016:
TERCER.- INFORME DE LA PRESIDENTA SRA. TERESA ARNAL DE LA SEVA
ASSISTÈNCIA A LA JUNTA DE GOVERN DEL CONSELL CELEBRADA A BARCELONA
EL DIJOUS 14 DE JULIOL.
Teresa Arnal resumeix els punts tractats a la junta de govern del Consell.
Informes president:
 S’ha mantingut reunions institucionals amb:
. Conseller Territori i Sostenibilitat sobre la Llei d’Arquitectura.
Llei de l’Arquitectura, S’han reunit dos vegades per tractar aquest tema.
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La darrera reunió ha estat conjunta amb els representants del Consell Arquitectes. Teníem
quatre punts a tractar. Han arribat a diferents acords. És important sobretot l’acord davant
la contractació de la Direcció de l’Execució de l’Obra, separadament de l’Arquitecte.
Han acceptat a la pràctica la totalitat de les al·legacions.
. INCASÒL, Damià Calvet, BIM i Llei d’Arquitectura. Es tenen molt bones sensacions,
desprès de les reunions mantingudes.
. La Presidenta del Parlament, Sra. Carme Forcadell. Es va parlar sobre la Llei
d’Arquitectura. També es van rebre molt bones sensacions.
 ITEC
En un any el canvi és espectacular, nous patrons, regulació del personal, els lloguers (ja
han iniciat les obres els llogaters), etc.
S’ha aprovat en assemblea la pòlissa hipotecària
Informe de Gestió del Consell.

ICAEN nou decret certificació energètica. S’està començant a treballar, sembla que
sortirà un decret català.
Informes de Gestió col·legials.
 CAATEE de Barcelona..REHABILITAT 2016, ens torna a convidar el Col·legi de Barcelona.
Terres de l’Ebre s’hi suma, el 7 octubre, Girona també. Qui porta tota la coordinació és el
Sr. Manuel Segura.
.LLIBRE D’INCIDÈNCIES ELECTRÒNIC, explica Jordi Gosalves l’excel·lència del llibre, a
la nostra disposició per a presentar-ho al Col·legi
.LLIBRE D’ORDRES ELECTRÒNIC, Jordi Gosalves també explica l’excel·lència del llibre.
El tenen a la nostra disposició per presentar-lo al Col·legi.
Donat que GISA ho demanarà, la presidenta recomana organitzar una presentació al
Col·legi. S’ha de parlar amb Manuel Segura per coordinar la jornada.
SETÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.

S’acorda adquirir un ordinador HP ProDesk 400 (I5-4590S), a l’empresa BEEP
(Xavier Pegueroles), al preu de 568,99 € (IVA inclòs). Aquest ordinador s’instal·larà al
departament de visat,s ja que el que havia fins ara s’ha quedat obsolet.

La tresorera Sra. Núria Beltran comenta que han vençut dos paquets de 10.000
€/cadascun que teníem invertits al Banc de Sabadell en una llibreta a termini. S’acorda
reinvertir-los en bons simples al Banc de Sabadell, amb un interès del 0,5% i venciment
juliol de 2018. Aquesta producte és el que ens dona l’interès més alt.
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Es recorda que farem vacances al Col·legi del 15 d’agost fins al 5 de setembre,
ambdós inclosos. El dijous 23 d’agost es visaran tots els visats telemàtics que hagi.

2.10 Junta de govern, 26 de setembre de 2016:
TERCER.- INFORME DE LA PRESIDENTA SRA. TERESA ARNAL DE LA SEVA
ASSISTÈNCIA A LA JUNTA DE GOVERN DEL CONSELL CELEBRADA A BARCELONA
EL DIJOUS 22 DE SETEMBRE DE 2016.
Informe president. Situació del grau que habilita per a l’exercici de la professió en les Universitats
catalanes. Seguiment problemàtica denominació grau en enginyeria d’edificació.
Noves matrícules i proposta canvis pla d’estudis( Girona 4 matrícules). Hi ha poques
matrícules i més del 50% del col·lectiu, segons informació dels col·legis de Barcelona
i Girona, no estan col·legiats.
 Codi deontològic i de bones pràctiques de la professió de l’arquitectura tècnica a
Catalunya: Resolució del tràmit de declaració d’adequació a la legalitat per part del
Departament de Justícia, publicació en el DOGC i entrada en vigor.
La Generalitat de Catalunya ja ha donat el vist-i-plau, però no s’ha notificat encara.
Estarà en breu. L’endemà de la publicació entra en vigor.
A partir de ja posarem en comú la pràctica de tots els col·legis i farem un Reglament
comú.
Informe de gestió del Consell. Seguiment recurs CNMC contra Decret de la ITE, en base la Ley de Unidad de
Mercado: Preparació resposta a la demanda i prova. La Comisión Nacional recorre a
l’Audiència Nacional. El responsable de tot aquest entrebanc és el Col·legi
D’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, que és qui va instar a la CNMC. El
Consell i la Generalitat, anirem tots a una.
El consell presenta contra-informe d’un economista de prestigi.
 Implementació Decret de les ITE: Resolució de l’Agència Catalana d’Habitatge per la
qual s’aproven els models dels certificats d’aptitud, la resolució denegatòria d’aptitud i
el model de l’informe de verificació previst en l’article 14 del Decret 67/2015.
Informes de Gestió col·legials.-Barcelona:
 Rehabilita 2016. Se’ns presenta la setmana Rehabilita i la presidenta, com a Terres
de l’Ebre, presenta el seu programa. Tots els col·legis demanen que els hi enviem per
fer-ne difusió.
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 Construjove (15/11/16). S’informa de la jornada i ens recorden que fem publicitat a les
diferents webs i també que els fem arribar informació dels nostres col·legis.
-Terres de l’Ebre:
 XVII JORNADES TÈCNIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ. Presenta el programa de les
jornades, ponents, etc. Agraeix la col·laboració del Col·legi de Barcelona.
Informes tresoreria. Liquidació pressupostària a 22/9/16. En aquest moment hi ha unes despeses
superiors a ingressos de 2250,19 €.
SISÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.

Tere Arnal comentar que el dia 4 d’octubre té una reunió amb el representant de
Càritas Tortosa per signar el conveni de col·laboració amb l’entitat.

CARPETES COL·LEGI. Hem rebut diversos pressupostos, però una vegada
comprats, s’accepta el pressupost d’Impremta Querol. Farem 500 carpetes a 0,4939
€/carpeta.

2.11 Junta de govern, 24 d’octubre de 2016:
TERCER.- CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL DE COL·LEGIATS.
Tal i com estava previst al planning anual, S’acorda convocar assemblea general de
col·legiats per al proper dilluns 19 de desembre de 2016.
QUART.- 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.

El passat 4 d’octubre, la presidenta, senyora Teresa Arnal, es va reunir amb el
secretari de Caritas Tortosa, Sr. Agustí Adell, per tal d’ultimar els termes del conveni i
signar-lo. Ells ens han enviat proposta que acabarem d’estudiar.
CINQUÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.

A CEL OBERT. S’acorda demanar informació de com col·laborar, a l’organització
del festival celebrat a Tortosa.

Es recorda que s’ha demanant certificat de compatibilitat a tots els arquitectes
tècnics vinculats laboralment o que ocupin un càrrec electe a algun ajuntament o
organisme públic de la nostra demarcació, tal i com marca l’article 23 del nostres estatuts.

CONCURS FOTOGRAFIA. S’obren els 3 sobres presentats a concurs i es procedeix
a la corresponent votació, quedant de la següent manera:
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RESTES D’UN TERROR: O VOTS
RACÓ D’ARNES: 1 VOT
EDIFICI MODERNISTA: 3 VOTS
A falta del vot del Sr. Eugeni Simó, responsable de la comunitat d’instagramers de les
Terres de l’Ebre, queda com a guanyadora la fotografia: EDIFICI MODERNISTA del
col·legiat José Ramon Llorens Fajardo.

2.12 Junta de govern, 28 de novembre de 2016:
TERCER.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDENTA SRA. TERESA ARNAL, DE LA SEVA
ASSISTÈNCIA A L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSEJO CELEBRADA A MADRID EL
DIA 5 DE NOVEMBRE PASSAT.
Informes de presidència:
.Sobre les relacions entre arquitectes i aparelladors: Hi ha llocs on no hi ha bones
relacions, però Barcelona, Múrcia, Alacant, entre d’altres donen referències de la seva
experiència col·legial de la cordial relació i col·laboració.
.Ley de servicios profesionales. No és prioritari per al nou govern. Ara si, ara no. Tot i així
Brusel·les apretarà.
Punto 3. Estudio y aprobación, si procede, del Proyecto de presupuesto ordinario del
Consejo General y la A.I.E. correspondiente al ejercicio económico 2017.
Es realitza la corresponent votació. Terres de l’Ebre ens abstenim. Guanya sí per 121 vots.
Ruegos y preguntas:
.Jordi Gosalves explica que ha iniciat una campanya per incentivar la professió entre els
joves. Campanya que estarà en català i castellà i que rarament els que estem a Madrid
rebrem, tot per fomentar i prestigiar la nostra professió.
QUART.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDENTA SRA. TERESA ARNAL, DE LA SEVA
ASSISTÈNCIA A LA JUNTA DE GOVERN DEL CONSELL CELEBRADA A BARCELONA
EL DIJOUS 24 DE NOVEMBRE.
Informe president.
1.1. Situació del grau que habilita per a l’exercici de la professió en les Universitats
catalanes: Seguiment problemàtica denominació grau en enginyeria d’edificació. Oficialitat i
inscripció en el RUCT del nou nom de grau en arquitectura tècnica i edificació de la UPC.
S’ha admès el darrer recurs.
Al BOE ja està publicat el nom nou. La UPC ja ha completat el procés del canvi del nom.
S’està fent el seguiment que a nivell oficial totes acabin el tràmit-procediment jurídic.
S’ha anul·lat el nom del Màster que la UPC va posar l’any passat. “Máster en Ingeniería de
la Edificación”. El Suprem ho ha anul·lat per tant s’han quedat sense nom.
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1.2. Codi deontològic i de bones pràctiques de la professió de l’arquitectura tècnica a
Catalunya: Resolució JUS d’adequació a la legalitat, publicació en el DOGC i entrada en
vigor l’11/11/16.

Aprovat, ha anat tot perfecte en quant al tràmit. S’ha enviat al Consejo. Ara queda per fer el
Reglament (1r trimestre 2017). La diferència entre el Codi i el Reglament és que el Codi
regula conductes i bones pràctiques. Per aplicar la potestat disciplinària s’ha d’aprovar un
Reglament únic, que recollirà allò que diuen tots els Estatuts de cada Col·legi i a més
ampliarà temes i establirà procediments i unificarà criteris.

Informes de gestió col·legials.

Col·legi de Barcelona: Programa de màsters i postgraus 2016-17, condicions econòmiques
col·legiats catalans.

Col·legi de Girona: Competències en patrimoni arquitectònic.

Col·legi de Lleida: Decret de la ITE: Gestió amb Ajuntaments/Generalitat per seguiment
informes amb deficiències importants i per divulgar l’obligatorietat de la ITE.

SISÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.

o
S’informa del resultat de l’enquesta efectuada sobre el lloc i dia del sopar/dinar de
germanor. El lloc elegit per la majoria és el Restautant del Celler de Pinell de Brai, el
dissabte 17 de desembre al migdia.

o
Ens han presentat la proposta per poder participar en la Mostra a Cel Obert 2017.
S’acorda col·laborar en 150 €.

o
Tere Arnal recorda que hem de fer un calendari per anar a visitar als diferents
instituts del territori per presentar la nostra professió i el Col·legi.
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2.13 Junta de govern, 12 de desembre de 2016:
TERCER.- Preparació assemblea general de col·legiats
Es revisen els diferents punts de l’ordre del dia a tractar, per tal de poder preparar el
powerpoint que es presentarà a l’assemblea
QUART.- 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.
Tere Arnal s’ha reunit amb el personal del Col·legi per tal de tractar diferents temes que
afecten al funcionament del Col·legi.

2.14 Assemblea general ordinària, 19 de desembre de 2016:
TERCER.- PROGRAMA D’ACTIVITATS COL·LEGIALS PRESENTAT PER LA JUNTA DE
GOVERN PER L’ANY 2017.
El secretari Sr. Montesó, presenta el programa d’activitats per al proper any, que és el
següent:
.Difusió de la figura de l’Aparellador instituts de les Terres de l’Ebre, Montsià i Terra Alta.
. IV Concurs de fotografia.
. XVIIIs Jornades Tècniques de la Construcció.
. Sopar/dinar de Nadal.
. Preparació de nova documentació de suport al col·legiat.
.Formació 2017. Manuel Salguero en fa un resum:
1.
2.
3.
4.
5.

Potenciar les jornades tècniques.
Organitzar 2 cursos interessants per al col·lectiu.
Difusió de nous materials i tecnologies.
Convenis amb els Col·legis de Tarragona i Barcelona.
Adhesió a la plataforma on-line intercol·legial.

QUART.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER L’ANY
2017.
La comptadora senyora Núria Beltran presenta el pressupost d’ingressos i despeses que
ascendeix a 146.805 €.
CINQUÈ.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA I ADOPCIÓ DELS ACORDS CORRESPONENTS.
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5.1 INSTITUT TECNOLÒGIC DE LES TERRES DE L’EBRE
Els comptes a 30 de novembre desprenen unes despeses superiors a ingressos de -647,57
€.
El pressupost per al 2017 ascendeix a 21.140 €, essent les partides més importants de
despeses:
Despeses serveis administració que ascendeix a 15.600 € i és el que li paga l’Institut al
Col·legi pels serveis prestats en la gestió de les assegurances.
En quant a ingressos la partida més important és la d’ingressos per gestió de les
assegurances dels col·legiats i decennal que en total puja 20.000 €.
En quant a les contractacions d’assegurances, s’han contractat 2 multirrisc llar, 2 multirrisc
oficina, 4 decennals i un servei d’OCT. També s’han confeccionat 3 programes de control de
qualitat.
5.2 COL·LEGI
.Signatura de la pòlissa d’aval bancari amb el Banc de Sabadell mitjançant la qual quan un
col·legiat o societat professional inscrita en el nostre Col·legi es vulgui presentar a un
concurs d’INFRAESTRUCTURES.CAT, demanarà un certificat d'aval provisional al Col·legi
i presentarà a INFRAESTRUCTURES.CAT el certificat que li emetrà el Col·legi. El conveni
s’ha signat a la Notaria de Pedro Carpena Sofio el dia 27 de juny de 2016. A la signatura
van assistir Tere Arnal, Ramon Montesó i Núria Beltran.
.Calendari per a la difusió de l’Arquitecte Tècnic als estudiants de cicles i batxillerat, també
Professors dels centres. El 26 de maig es va portar a terme la primera xerrada de difusió, a
l’IES de l’Ebre. L’objectiu és ser més presents i difondre la professió.
A la vista de la bona acceptació i la bona rebuda ens hem plantejat ampliar el nombre de
centres als que ens dirigirem. De moment tenim planificada la xerrada a l’IES Joaquim Bau
a finals de gener i es proposarà a la resta d’instituts de les Terres de l’Ebre.
.Col·laboració - Conveni Parc Natural dels Ports
S'està col·laborant amb el Parc Natural amb diversos temes relacionats amb la professió
pel que fa a les intervencions en el patrimoni rural en aquest entorn.
.ACTIVA, WEB I PLA ESTRATÈGIC.
Dani Blanc fa un extens resum de com està el desenvolupament del pla estratègic i
preparació de la nova pàgina web.
S’han fet 8 sessions de treball amb l’empresa Activa Consultors, que ha comportat:
Un estudi previ, anàlisis del funcionament del Col·legi/col·legiat, col·legi/societat i
estructura interna.
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Els hem posat en antecedents del funcionament del Col·legi, hem aprofundit en els
diferents procediments. Es preparen procediments per a la convocatòria de cursos,
circulars informatives. Es tracta d’estandaritzar el funcionament del Col·legi per tal
d’unificar criteris de cara al futur.
S’han analitzat les necessitats del col·legiat mitjançant enquestes per tal de conèixer tant la
visió interna com l’externa, detectar necessitats i dissenyar una plataforma de comunicació
Es planteja la necessitat de tenir un emmagatzematge al núvol per tal de poder facilitar
enllaços a la descàrrega d’informació.
Aquest 2017 implantarem una nova plataforma web que serà molt més que una nova
pàgina, serà una eina endreçada, estructurada i útil, tant per al col·legiat com per al públic.
Hem iniciat l’estudi de les necessitats de la futura borsa de treball. Ha de ser transparent,
útil i de fàcil accés per al públic em general i per a les empreses.
Cal aprofitar la nova plataforma per millorar la comunicació interna i externa, ser més
eficaços i mostrar-nos com una comunitat moderna i útil. La web és el coronament
d’aquesta reorganització.
S’ha intentat reorganitzar el bombardeig de mails en una circular quinzenal. També s’ha
canviat la forma de redactar les circulars sobre cursos per tal de motivar a la gent.
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3 - INFORMES D’AREES
3.1 GABINET TÈCNIC
Les consultes sobre algun tema del gabinet tècnic es fan al cap de visat, senyor Ramon
Montesó. 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 en ocasions
puntuals.

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

3.4 FUNCIONARIS
Les encarregades d’aquesta àrea són Teresa Arnal i Núria Beltran. No han format part
de cap Tribunal.

3.5 INFORMÀTICA/WEB
El responsable d’actualització de dades de la web actual és Ramon Montesó, 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.
Tots els membres de junta de govern, juntament amb l’empresa Activa consultors estan
treballant amb la nova web del col·legi
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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 Teresa Arnal (SINISTRES). Aquest any 2016 no han hagut
d’intervenir en cap ocasió.

3.7 MUSAAT

juny.

Tere Arnal va assistir a l’assemblea general celebrada a Madrid, el dia 17 de


Els dies 27 i 28 d’octubre, Mercè Salvadó va participar en les XXVII jornades
informatives de la mútua.

3.8 PREMAAT
El dia 15 de febrer Mercè es va desplaçar a Madrid per assistir a la reunió dirigida als
gerents de col·legis i directors d’agències d’assegurances. A la reunió es van
presentar els nous assessors comercials de la mútua. També es va analitzar la
situació de la mútua i es van explicar els objectius als quals volen arribar i els mitjans i
incentius que aplicaran per aconseguir-los.
El dia 24 de juny, el senyor Ramon Montesó, com a representant territorial elegit en
l’assemblea territorial, va assistir a l’Assemblea General de Mutualistes.
El dia 4 de novembre, la presidenta Sra. Teresa Arnal va assistir ala reunió
informativa celebrada a Madrid.
El director comercial, Sr. Alberto Garcia i l’assessora comercial Sra. Zaida Galdon, es
van desplaçar al Col·legi el dia 30 de novembre per posar-nos al dia dels diferents
productes que tenen al mercat.
Els assessors Luís Osés i Zaida Galdon es van desplaçar al col·legi per atendre les
diverses consultes que els van fer els mutualistes del nostre col·legi.

3.9 CULTURA / CURSOS / JORNADES TÈCNIQUES
Els 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.
L’any passat va defensar al Col·legi davant el recurs interposat pel Col·legi d‘Enginyers
Tècnics Industrials contra l’aprovació de la modificació dels estatuts del nostre Col·legi.
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, 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.

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)
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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’assegurances de VIDA i d’ACCIDENTS, amb preus
molt competitius.

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)

Podeu trobar més informació a la part privada de la web: www.premaat.es
 SALUT I BENESTAR:
-SANITAS
-HNA / NECTAR
-MEDIFIATC
 RESIDÈNCIES DE LA 3a EDAT:
-Residencia Los Robles GERHOTELES del grupo PSN (tel.917 445 280)
-Centros Residenciales Valdeluz (www.valdeluz.com)
-Centros Residenciales 3ª edad BALLESOL
 ALTRES SERVEIS I OCI:
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
- Agència de Certificació professional.
- Plataforma de videoconferències compartides entre col·legis
LLOGUER D’AUTOMÒBILS:
- Hertz
ALLOTJAMENTS:
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- Paradores de Turismo
- Hotels&Resorts Melià
- Complejo San Juan (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
(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 2016 se li van encarregar 3 PCQ.
Nuria Beltran es la responsable de l’OCT de MUSAAT. Es va contractar un servei durant
tot l’exercici.
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 contractar 2 assegurances multirrisc llar, 2 multirrisc oficina, 4 decennals.
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4.5 BIBLIOTECA
Durant l’any 2016 han entrat a la biblioteca els següents llibres i revistes:

LLIBRES:

- GUIA PER INTERVENIR EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DEL PARC
NATURAL DELS PORTS. Manual de bones pràctiques. Autors: Oscar Benet i Anna
Àvila. Editat pel Parc Natural dels Ports.
- FRENTE AL APOCALIPSIS DEL CLIMA. La lucha contra el calentamiento global.
Autor: Ramon Tamames. Editat per: Instituto Coordenadas de Gobernanza y
Economía Aplicada.
- AGUAS TURBIAS. La Truculenta historia de la privatización de Aigües Ter Llobregat
a Acciona. Autors: Cristina Farrés i Carlos Díaz. Editat per Crónica Global.
- CONTART 2016. La convención de la Edificación. Autors: Mari Paz Sáez i Mª
Lourdes Gutiérrez. Editat per la Universidad de Granada.
- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PARA EDIFICIOS. Autor: Javier Rodríguez Val.
Editat pel Gabinet Tècnic del Col·legi d’Aparelladors de Guadalajara.
- COMPENDIO VISUAL DE TÉRMINOS CONSTRUCTIVO-ARQUITECTÓNICOS.
Editat per la Fundación MUSAAT.
- GUIA SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
Editat pel Consejo General i Confederación Nacional de la Construcción.
- EL LIBRO BLANCO DE LA ILUMINACIÓN:
. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ILUMINACIÓN. Vol. 1
. TECNOLOGIA DE LA LUZ. Vol. 2
. PROYECTO, CALCULOS Y MEDICIONES DE ILUMINACIÓN. Vol. 3
. APLICACIONES DE ALUMBRADO INTERIOR. Vol. 4
. APLICACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR. Vol. 5
. INSTALACIONES DE ALUMBRADO. Vol. 6
. CIENCIA DE LA ILUMINACIÓN. Vol. 7

REVISTES:
- PAPELES DEL PARTAL. Revista de Restauración Monumental. Núm. 7 i 8
- DAU 16/100 A. Documento de adecuación al uso. Editada per l’ITEC.
- ALZADA (CAATEE de Granada) núm. 112 I 113.
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CEMENTO Y HORMIGÓN, núm. 972, 973, 974, 975, 976, 977
- L’INFORMATIU (CAATEE de Barcelona), núm. 347, 348, 349, 350
- PERICIA, núms. 67, 69, 70
- TAG (CAATEE de Tarragona, núms. 76, 77
- PROFESIONES(Union Profesional)núms. 159, 160, 161, 162, 163, 164
- BIA (CAATEE de Madrid), núms. 288, 290, 291
- ESCRITURA PÚBLICA, núm. 101, 102
- REALIDAD MAPEI, núms. 18, 19
- MÓN EMPRESARIAL
- ADADE EMPRESARIAL 50, 51
- AFL ARQUITECTURA EN FACHADAS LIGERAS Y VENTANAS, 1
- SSAB WORLD 1, 2
- COMERÇ I GESTIÓ (col Agents Comercials), 34

5 - PRESIDÈNCIA
La presidenta senyora Teresa Arnal Vidal 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 i van ser les següents:
21 de gener
17 de març
19 de maig
14 de juliol
22 de setembre
24 de novembre

5.2 PLENARIS i JUNTES DE GOVERN DEL CONSEJO
GENERAL
Tere Arnal, en representació del Consell, va assistir a les següents juntes de govern
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autonòmiques (Madrid):

8 de gener i 17 de juny

Els Plenaris als quals va assistir, es van celebrar els dies:

23 d’abril (Granada)

18 de juny (Madrid)

5 de novembre (Madrid)

ASSEMBLEA GENERAL DE MUSAAT

L’assemblea es va celebrar el divendres 17 de juny, a la seu de MUSAAT.

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 I AMB INTERVENTOR DE
BANC DE SABADELL (OF. PLAÇA ALFONSO DE TORTOSA).
La presidenta, juntament amb la tresorera Núria Beltran, es van reunir amb els
representants del Banc de Sabadell, en diverses ocasions, per tractar el tema dels avals
bancaris que utilitzen els col·legiats per presentar-se a concursos públics. També es va
parlar d’incloure-ho al conveni que tenim signat amb ells.

6.2 LECTURA DEL MANIFEST: “VERGONYA, NI UN MINUT
MÉS! PER UNA EUROPA DE LES PERSONES”
A l’acte que hi van assistir Tere Arnal juntament amb tots els presidents catalans, es va dur
a terme davant la seu de la Representació de la Comissió Europea, al passeig de Gràcia,
90, de Barcelona.

6.3 CONTART’17
La presidenta Sa. Arnal va assistir a diverses ponències dins del marc del congrès
CONTART 2017, celebrat a Granada. Una d’elles, el dijous 21 d’abril titulada¨”La
importancia de la unión de los profesionales a través de los colegios”

6.4 SIGNATURA CONVENI COL·LABORACIÓ AMB L’AGÈNCIA E
CERTIFICACIÓ PROFESSIONAL (ACP).
El dia 21 d’abril, coincidint amb CONTART, es va reunir amb la directora Sra. Diana Tallo,
per tal de signar el conveni de col·laboració amb l’entitat

6.5 PREMIOS EUROPEOS DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA A
LA SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION.
Tere Arnal hi va assistir el divendres 22 d’abril, durant la celebració de CONTART.

6.6 REUNIÓ IES DE L’EBRE.
A la reunió celebrada el 25 d’abril hi van participar Tere Arnal, Núria Beltran i Dani Blanc,
juntament amb Albert Hervàs, director del mòdul d’edificació. Se li va proposar la idea
d’aprofitar alguna jornada d’orientació laboral-professional per fer una xerrada des del
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nostre Col·legi dirigida als alumnes. La xerrada es va dur a terme el dia 26 de maig.

6.7

INAUGURACIÓ EXPO EBRE.

Núria Beltran, en representació del Col·legi va assistir a la inauguració de la 72a Fira Expo
Ebre. Es va celebrar el dia 29 de’abril, al pavelló firal de Remolins.

6.8

REUNIÓ PARC NATURAL DELS PORTS

La presidenta Tere Arnal es va reunir amb Anna Àvila, representant del Parc Natural dels
Ports.

6.9 REUNIÓ DELEGAT DEL GOVERN SR. XAVIER PALLARÉS
El dia 11 de maig, Tere Arnal es va desplaçar a la seu de la delegació del govern per
entrevistar-se amb el delegat Sr. Xavier Pallarés. El motiu de la reunió va ser per intentar
que el nostre col·lectiu formi part de la comissió de cultura i de la d’urbanisme de les Terres
de l’Ebre.

6.10 REUNIÓ AMB L’ASSESSOR DE PREMAAT SR. LUÍS OSES.
El mateix dia 11 de maig, Tere Arnal es va reunir al Col·legi amb l’assessor comercial de
PREMAAT Sr. Luís Osés, per tal de presentar-se i informar de les seves tasques a la
mútua.

6.11 SIGNATURA DE LA PÒLISSA D’AVAL BANCARI AMB BANC
DE SABADELL.
La signatura es va realitzar a la notaria de Pedro Carpena, el dia 27 de juny. Hi van assistir
la presidenta Sra. Teresa Arnal, la tresorera Sr. Núria Beltran i el secretari Sr. Ramon
Montesó.

6.12 ASSISTÈNCIA XERRADA: ANÁLISIS DE LA GESTION DE
LOS COLEGIOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS
A la xerrada hi va assistir Ramon Montesó, el dia 23 de juny. Es va realitzar a la seu de
PREMAAT i va estar organitzada pel Consejo General.

6.13 REUNIÓ COMISSIÓ SOSTENIBILITAT DE LES TERRES DE
L’EBRE.
Es va celebrar a Flix, el dia 14 de setembre, i hi va assistir la presidenta Sra. Teresa Arnal.
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6.14 REUNIÓ AMB CARITAS TORTOSA
El dia 4 d’octubre, la presidenta es va reunir amb Agustí Adell, secretari de Caritas Tortosa
per tal d’ultimar els termes del conveni de col·laboració.

6.15 REUNIÓ PREMAAT
Tere Arnal a assistir a la reunió informativa organitzada per la mútua, el dia 4 de novembre,
per presentar les novetats de cara al 2017.

6.16 CONSTRUJOVE
La presidenta, Tere Arnal, va assistir el dia 15 de novembre a alguna de les xerrades
organitzades amb motiu de la jornada CONSTRUJOVE.

6.17 PRESENTACIÓ MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES – PARC
NATURAL DELS PORTS
La presentació es va realitzar a la seu del Parc Natural, a Horta de Sant Joan, el dia 25 de
novembre. A l’acabar es van desplaçar al Mas de Burot, el qual serà rehabilitat i es podrà
aplicar tot el que al manual està especificat.

6.18 REUNIÓ REPONSABLE CANALS DE DISTRIBUCIÓ DE
PREMAAT.
El dia 30 de novembre, Ramon Montesó i Mercé Salvadó es van reunir, a la seu col·legial
amb Alberto Garcia i Zaida Galdón. Ells ens van informar dels nous productes que
PREMAAT posa al merct en breu.

6.19 REUNIONS AMB ACTIVA CONSULTORS & PARTNERS
Els membres de junta es van reunir en diverses ocasions amb Xavier Lamote, representant
de l’empresa, per tal de començar a preparar la nova plataforma web i posar en marxa el
pla d’acompanyament 2016-2017. Les reunions es van dur a terme els dies: 18 de març 25
de juny, 2 de juliol, 10 de setembre i 10 de desembre.

7.

CURSOS, CONFERÈNCIAS i JORNADES TÈCNIQUES

7.1 CURSOS / XERRADES:
 Curs Nova versió CE3x. Va anar a càrrec de Sergio Montel. Es va celebrar el dia 5
de febrer i hi van assistir 32 persones.
 JORNADA BIM. Va anar a càrrec d’Agustí Jardí Es va celebrar el dia 22 de febrer i
hi van assistir 21 persones
 JORNADA PREMAAT. Va anar a càrrec d’Alberto Garcia. Es va celebrar el dia 26
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d’abril i hi van assistir 26 persones.
 CURS D’ACTIVITATS. Va anar a càrrec de Mario Beltran, de l’Ajuntament de
Tortosa. Es va celebrar el dia 12 de maig i hi van assistir 24 persones.
 PRESENTACIÓ AJUTS HABITATGE. Va anar a càrrec de David Lluís, dels Serveis
Territorials d’Habitatge. Es va celebrar el dia 17 de juny i hi van assistir 14 persones.
 JORNADA THERMOR. Va anar a càrrec de Manuel Ruiz. Es va celebrar el dia 11
de juliol i hi van assistir 10 persones.
 CURS CERMA. Va anar a càrrec de Prieto Ruiz. Es va celebrar el dia 16 de
setembre i hi van assistir 11 persones.

7.2 JORNADES TÈCNIQUES:
XVIIs JORNADES TÈCNIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ
ANÀLISI, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE LA REHABILITACIÓ I EL MANTENIMENT
7 d’octubre de 2016
9.00 a 9.15h Presentació de les XVII Jornades de la Construcció a càrrec de la
presidenta del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de les Terres de l’Ebre, senyora Teresa Arnal Vidal.
9.15 a 10.00h El potencial de rehabilitació dels sistemes constructius com a
factor determinant en l’anàlisi del cicle de la vida dels edificis, a càrrec del
senyor Oriol París Viviana, arquitecte tècnic i arquitecte de l’empresa
Construccions Arquitectòniques II. Considerar l’edifici com un objecte final és un
error de principi si perseguim la sostenibilitat com a factor de disseny de la
nostra arquitectura.
10.00 a 10.45h Encarar una restauració o rehabilitació amb totes les garanties. A
càrrec del senyor Josep Maria Arjona Borrego, arquitecte tècnic i màster en
Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local. De vegades en encarar una
rehabilitació o reforma, un cop estudiat l’immoble, ens decidim per l’opció més
fàcil: la substitució dels elements afectats. Molt poques vegades s’opta per la
conservació de sistemes històrics, ja en desús, que li donarien un valor més
acurat. Un sistema organitzat de recerca ràpida ens permetrà decidir si cal
conservar tot o part del que es reforma.
10.45 a 11.30h La millora Energètica i bio-constructiva dels edificis existents:
Aplicació conjunta dels estàndards Enerphit (Passivhaus) i Verd (GBCE) a
càrrec del senyor Antonio Javier Siles Conejo, arquitecte tècnic. L’informe IEE
o ITE constitueix una veritable oportunitat per a millorar la qualitat dels edificis
existents. La professió, autèntica coneixedora de les tècniques, els materials,
l’economia i l’execució ha de sentir-se plenament capacitada per a desenvolupar
estudis previs i complementar i ampliar els continguts mínims actuals d’aquests
informes, introduint paràmetres en matèria de sostenibilitat i salut de l’hàbitat,
més enllà de l’actual normativa d’obligat compliment.
35

MEMÒRIA COL·LEGIAL 2016

11.30 a 12.00h Pausa i Cafè, visita a l’exposició “MÒDULS” presentada a la seu
col·legial per l’artista i company de professió, senyor Adolf Comes Pons.
12.00 a 12.40h El Llibre de l’Edifici per obra nova i rehabilitació, una nova eina
informàtica. A càrrec del senyor Jordi Martí, arquitecte tècnic.
12.40 a 14.00h Taula rodona i debat amb els assistents, amb la participació de:
‐
Oriol París Viviana, arquitecte tècnic i arquitecte de l’empresa Construccions
Arquitectòniques II.
‐
Josep Maria Arjona Borrego, arquitecte tècnic i màster en Gestió del
Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local.
‐
Antonio Javier Siles Conejo, arquitecte tècnic.
‐
David Lluís Lluís, arquitecte tècnic i representant del Servei Territorial
d’Habitatge de les Terres de l’Ebre.
‐
Manuel Segura Labanda, arquitecte tècnic, representant del Col·legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i E.E. de Barcelona.
‐
Esteve Martí Pujals, president del Col·legi d’Administradors de Finques de
Tarragona.
‐
Teresa Arnal Vidal, arquitecta tècnica i presidenta del Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre.
14.00 a 16.00h Àpat al Restaurant El Parc (opcional).
16.00 a 17.00h Presentació del postgrau “Quantity Surveying”, del CAATEEB. El
Quantity Surveyor en el procés de l’edificació, un perfil professional amb nom
d’arquitecte tècnic, segons RICS (Royal Institution Chartered Surveyors UK),
són els gerents de costos de construcció. Estan involucrats inicialment en la fase
d’inversió de capital d’una construcció i continua en les fases de viabilitat,
disseny i construcció. Títol reconegut per l’ACP (Agència de Certificació
Professional). A càrrec de la senyora Susana Collado, arquitecta tècnica,
directora acadèmica i tutora del postgrau i MBA per la Universitat Ramon Llull.
17.00 a 17.40h Cas teòric i pràctic de reforç estructural de biguetes
prefabricades de formigó. A càrrec del senyor Marc Roure, arquitecte de
l’empresa Nou Bau.
17.40 a 18.00h Consolidació de terrenys amb resines (reforç de fonamentació). A
càrrec del senyor Xavier Marqueta, enginyer de l’empresa Geosec.
18.00 a 18.50h Productes químics per a la rehabilitació d’edificis. A càrrec del
senyor René Macho, enginyer industrial de l’empresa Kimia.
18.50 a 19.00h - Cloenda de les XVII Jornades de la Construcció.
A les jornades hi van assistir 30 persones
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8.

CONCURSOS

8.1 CONCURS DE FOTOGRAFIA.
Es va convocar el III Concurs de Fotografia de les Terres de l’Ebre.
El tema era: PATRIMONI PAISATGÍSTIC I ARQUITECTÒNIC A LES TERRES DE
L’EBRE i hi podien participar. Col·legiats del CAATTE i personal del Col·legi. Es va
limitar a tres el nombre d’obres a presentar per cada participant.
Es van presentar 3 candidatures:
RESTES D’UN TERROR
RACÓ D’ARNES
EDIFICI MODERNISTA.
Va guanyar “Edifici Modernista” del col·legiat José Ramon Llorens Fajardo.

9.

ALTRES ACTES I CELEBRACIONS

9.1 DINAR DE GERMANOR
El dinar es va celebrar el dissabte 17 de desembre al Restaurant de la Catedral del Vi
de Pinell. Hi van participar 32 persones, entre col·legiats/des i acompanyants.

9.2 ELS 25 ANYS DE PROFESSIÓ
Aquest any 2016 s’han complert els 25 anys de professió del col·legiat AGUSTÍ
CIRERA SÁNCHEZ.

9.3 EXPOSICIÓ PINTURA ADOLF COMES
El dia 7 d’octubre vam celebrar la inauguració de l’exposició de quadres del company
Adolf Comes. Les pintures van estar al Col·legi fins a finals del mes d’octubre
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10. PRESSUPOST INGRESSOS I DESPESES 2017
COMPTE

DESCRIPCIÓ DESPESES

IMPORT

6220001

REPARACIONS I CONSERVACIO IMMOBILITZAT

4.600,00 €

6220002

MANTENIMENT PROGRAMES DE GESTIÓ (ONDEVIO)

5.125,00 €

6220003

WEB + PLA ESTRATÈGIC

4.500,00 €

6230001

ASSESSORIA LABORAL

1.200,00 €

6230002

ASSESSORIA FISCAL

1.440,00 €

6230003

ASSESSORIA JURÍDICA

1.800,00 €

6230004

ASSESSORIA INFORMÀTICA

1.500,00 €

6230005

OFICINA DE VISAT

8.350,00 €

6230008

ASSESSORAMENT PROTECCIO DADES

240,00 €

6230009

PREVENCIO RISCOS LABORALS + VIGILÀNCIA SALUT

250,00 €

6250001

ASSEGURANÇA MULTIRRISC SEU COL∙LEGIAL

1.595,00 €

6250004

ASSEGURANÇA ACCIDENTS ‐ JUNTA GOVERN

285,00 €

6250006

ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL CORPORATIVA

6260001

COMISSIONS BANCS

615,00 €

6260002

COMISSIÓ COBRAMENT VISA

200,00 €

6270001

PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES

800,00 €

6270002

REPRESENTACIÓ COL∙LEGI, REUNIONS

8.600,00 €

6270003

APORTACIONS AL CONSEJO GENERAL

4.580,00 €

6270004

APORTACIONS AL CONSELL

500,00 €

6280001

AIGUA

400,00 €

6280002

ELECTRICITAT

4.300,00 €

6290001

TELÈFON

1.700,00 €

6290002

MATERIAL D'ESCRIPTORI

600,00 €

6290003

CORREU, TELÈGRAF I PORTS

300,00 €

6290004

BIBLIOTECA I SUBSCRIPCIONS

6290005

IMPRESSOS

400,00 €

6290006

MATERIAL DIVERS

200,00 €

6290010

ALTRES DESPESES GENERALS

400,00 €

6300001

IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS

‐ €

6310001

IMPOSTOS BÉNS IMMOBLES / ARBITRIS

6341000

AJUSTS NEGATIUS IVA CIRCULANT

6400001

SOUS I SALARIS

45.500,00 €

6420001

"SEGURETAT SOCIAL" CÀRREC EMPRESA

14.000,00 €

6590001

ORGANITZACIO JORNADES TÈCNIQUES CONSTRUCCIÓ

1.500,00 €

6590002

DESPESES PER CURSETS

1.000,00 €

6623002

INTERESSOS DE DEUTES AMB ENTITATS DE CREDIT

5.385,00 €

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

AMORTITZ.IMMOB. MATERIAL EQUIPS PROCED.INFORM.

6819000

AMORTITZ.IMMOB. MATERIAL ALTRE IMMOBILITZAT

1.260,00 €

90,00 €

5.300,00 €
2.600,00 €

270,00 €
‐ €
9.920,00 €
290,00 €
4.400,00 €
650,00 €
160,00 €
146.805,00 €
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COMPTE

DESCRIPCIÓ INGRESSOS

IMPORT

7050001

INGRESSOS DRETS PER INTERVENCIO PROFESSIONAL

86.815,00 €

7050004

INGRESSOS PER QUOTES COL∙LEGIALS

38.790,00 €

7590001

INGRESSOS DIVERSOS

7590002

INGRESSOS PER CURSETS(+lloguer sala)

7590002

INGRESSOS COL∙LABORADORS JORNADES TECNIQUES

7590008

INGRÉS CONVENI GAS NATURAL I ALTRES

7590009

INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ

7660007

INTERESSOS BONS DE L’ESTAT

7690001

INTERESSOS COMPTES CORRENTS I CTES.ESTALVI

800,00 €
2.000,00 €
500,00 €
2.000,00 €
15.600,00 €
230,00 €
70,00 €
146.805,00 €
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11. BALANÇ A 31/12/2016

DESPESES
6220001

REPAR.I CONSERVAC.IMMOBILITZAT

5080,32

80

5000,32

6220002

MANTENIMENT PROGRAMES DE GESTIÓ

3569,00

0

3569,00

6220003

WEB+PLA ESTRATÈGIC

8490,00

0

8490,00

6230001

ASSESSORIA LABORAL

1198,56

0

1198,56

6230002

ASSESSORIA FISCAL

1440,00

0

1.440,00

6230003

ASSESSORIA JURIDICA

1800,00

0

1.800,00

6230004

ASSESSORIA INFORMATICA

1472,00

0

1472,00

6230005

OFICINA DE VISAT

7870,80

0

7870,80

6230008

ASSESSORAMENT PROTECCIÓ DADES

240,00

0

240,00

6230009

SERVEI PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

313

64

249

6250001

ASSEG. MULTIRRISC SEU COL.LEG.

1595,37

0

1595,37

6250004

ASSEG. ACCIDENTS-JUNTA GOVERN

283,74

0,36

283,38
1.253,63

6250006

ASSEG. RESP.CIVIL CORPORATIVA

1253,63

0

6260001

COMISSIONS BANCS

606,90

80

529,90

6260002

COMISSIÓ COBRAMENT VISA

181,70

15

166,70

6270001

PUBLIC.,PROPAG. I RELAC.PUBLIC

6270002

REPRESENTAC.COL.LEG., REUNIONS

6270003

APORTACIONS AL CONSEJO GENERAL

6270004

APORTACIONS AL CONSELL

6280001

AIGUA

6280002

ELECTRICITAT

6290001

TELEFON

405,20

0

405,20

10654,71

2761,50

7893,21

4201,00

0

4201,00

586,05

117,21

468,84

462,22

0

462,22

3715,82

0

3715,82

2002,26

150

1852,26

6290002

MATERIAL D'ESCRIPTORI

514,53

0

514,53

6290003

CORREU, TELEGRAF I PORTS

301,41

0

301,41

6290004

BIBLIOTECA I SUBSCRIPCIONS

89,42

0

89,42

6290005

IMPRESSOS

425,93

0

425,93

6290006

MATERIAL DIVERS

159,02

0

159,02

6290010

ALTRES DESPESES GENERALS

905,49

284,24

621,25

6310001

IMPOST.BENS IMMOBLES/ARBITRIS

5220,93

0

5220,93

6341000

AJUSTS NEGATIUS IVA CIRCULANT

2420,81

0

2420,81

6400001

SOUS I SALARIS

44391,29

0

44391,29

6420001

"SEGURIDAD SOCIAL" CARREC EMPR

13841,37

0

13841,37

6590001

ORGANITZACIÓ JORNADES TÈCNIQUES

1151,98

0

1151,98

6590002

DESPESES PER CURSETS/JORNADES

2215,97

0

2215,97

6623002

INTERESSOS PRESTEC HIPOTECARI SABADELL

5853,15

0

5853,15

6780000

DESPESES EXCEPCIONALS

0,26

0

0,26

6806000

AMORT. APLICACIONS INFORMATIQUES

269,02

0

269,02

9919,92

0

9.919,92

216,95

72,29

144,66

6811002

AMORT. NOVA SEU

6815000

AMORT. ALTRES INSTAL·LACIONS

6816000

AMORT. MOBILIARI

4514,45

0

4514,45

6817000

AMORT. EQUIPS INFORMATICS

2686,33

0

2686,33

6819000

AMORT.ALTRE IMMOBILITZAT

47,96

0

47,96
148943,87
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INGRESSOS
7050001

INGRES DRETS INTERV.PROFESSIONAL

7050004

INGRESSOS QUOTES COL.LEGIALS

42,66

82869,49

82826,83

232,50

39555

7460001

39322,50

SUBVENC., DONACIONS TRANSFER. AL RESULTAT

0

5022,24

5022,42

7590001

INGRESSOS DIVERSOS

0

931,42

931,42

7590002

INGRESSOS PER CURSETS

362,29

2782,79

2420,50

7590008

INGRÉS CONVENI GAS NATURAL

0

2000,00

2000,00

7590009

INGRESSOS PREST.SERVEIS D'ADMINISTRACIO

0

16800,00

16800,00

7690001

INTERESSOS CTES.CT.

0

309,55

309,55

7780000

INGRESSOS EXCEPCIONALS

0

0,54

0,54
149633,76

RESULTAT abans amortitzacions...............................................18.272,23 €
RESULTAT EXERCICI (superàvit)…......................................................689,89 €
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