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1. SALUTACIÓ
Això s’acaba companys!
Aquesta és la tercera memòria col·legial d’aquesta junta, només ens queda un any per
acabar el mandat. És hora de fer repàs i fer calendari de tot allò que tenim pendent encara,
a la vegada que fer autocrítica de tot plegat.
Des de principis d’any tenim web nova i hem estrenat també la plataforma de visat on-line,
espero de debò que aquestes eines us facilitin la tasca diària. Continua l’esforç per oferirvos altres eines tècniques i de gestió informàtiques a l’efecte que tinguem a l’abast tot allò
que ens faci més àgils, competitius i competents, caminant cap a la qualitat i eficàcia
professional.
L’objectiu clau que ha mogut totes les nostres iniciatives, que son vostres a la vegada, ha
estat ser i estar presents arreu, fer-nos visibles amb el sector i amb la societat, passar de
ser necessaris a ser imprescindibles. Doncs continuem incansablement impulsant la nostra
representativitat on podem aportar expertesa.
La Inspecció Tècnica d’Edificis representa una oportunitat clara de feina, hem d’assumir
però la responsabilitat i qualitat professional que això suposa. Tingueu en compte totes les
recomanacions que l’àrea jurídica ens indica en aquests i altres treballs.
Aquest 2017 la protesta de les dones s’ha fet sentir arreu del planeta. Des d’aquí un record
merescudíssim per totes les professionals arquitectes tècniques que ens han precedit, han
estat i són encara exemple per a dones i per a homes.
Volem tenir un record especial pel company que ens ha deixat ara fa uns dies.
Col·laborador sempre del col·legi al costat dels col·legiats, professional respectat i de
carisma tremendament humà, t’enyorarem Àngel Calduch.
No vull acomiadar-me de vosaltres sense plantejar-vos una pregunta que fa temps
em balla pel cap... no penseu que seria bo que tots els membres d’aquesta
associació passéssim per l’òrgan de govern en un moment o altre?
No creieu que seria genial que tots i totes hi poguéssim participar, dir la nostra,
aportar i sumar?
Penseu amb aquesta proposta que us exposo. No sé com es podria articular però
sincerament crec que el futur de l’associació que avui represento passa per la
implicació dels col·legiats, de tots i totes, passa per formar-ne part activa, per decidir
en grup, passa per debatre i passa per poder responsabilitzar-nos durant un temps
d’algun càrrec amb responsabilitat i sobretot, des de dins.
Agrair-vos a tots la vostra col·laboració i predisposició, especialment als companys que
heu participat activament quan us ho hem demanat, que sou molts.
Teresa Arnal, en nom meu i dels meus companys de junta
Maig 2018
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2. INFORMES I ACORDS
ASSEMBLEES GENERALS

JUNTES

DE

GOVERN

I

2.1 Junta de govern, 30 de gener de 2017:
TERCER.- INFORMES DE LA PRESIDENTA SRA. TERESA ARNAL DE LA SEVA
ASSISTÈNCIA A LA JUNTA DE GOVERN DEL CONSELL CELEBRADA A BARCELONA EL
DIA 19 DE GENER DE 2017.
1.
1.1.

Informe de gestió del Consell:
Recurs del CEIC contra el Decret de la ITE 2010:

Es comenta el contingut de la sentència del Tribunal Suprem de 22/12/2016 que resol el
recurs de cassació interposat pel Col·legi d’Enginyers Industrials contra la sentencia del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va determinar que els enginyers industrials
no són competents per fer ITEs d’habitatges.
El TS desestima el recurs del CEIC per motius formals (pèrdua sobrevinguda de l’objecte
del recurs), declarant que ja no té sentit el recurs contra el Decret de la ITE de 2010, atès
que aquest Decret ja ha estat derogat expressament pel nou Decret de la ITE vigent de
2015. I, per aquest motiu, el TS ja no entra en el fons de l’assumpte i tampoc condemna al
CEIC al pagament de les costes judicials de les parts co-demandades (la Generalitat, el
COAC i el Consell català).
Malgrat que es considera que processalment la sentència té lògica, es lamenta que el TS
no hagi confirmat novament la manca d’atribucions dels enginyers industrials per fer ITEs
d’habitatges, atès que s’hauria aportat la sentència com a prova addicional en el recurs en
tràmit davant l’Audiència Nacional, interposat per la CNMC contra el Decret d’ITE.
7.- Qüestions sobrevingudes.
7.2 Terres de l’Ebre.
La presidenta treu el tema dels col·legiats que estan de residents a col·legis que no els
pertoca per la seva adreça particular o professional. També de les adreces que han de
constar al directori. Han de ser domicili professional o adreça fiscal.
Si tenim un codi deontològic, l’hem de fer complir.
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.

La presidenta informa de la reunió mantinguda amb l’alcalde d’Horta de Sant Joan i
Ana Àvila del Parc Natural dels Ports, per acabar de concretar les bases del lloc de treball
d’arquitecte tècnic que es crearà per portar el seguiment i coordinació de les obres del Mas
de Burot. El lloc de feina tindrà una dedicació de dos matins a la setmana, durant 1,5 anys
aproximadament.
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Enviarem un e-mail informant de l’oferta, dirigit a tots els col·legiats per a que ens facin
arribar el cv tots els que estiguin interessats. El procés de selecció el faran des de
l’Ajuntament d’Horta i el Parc Natural dels Ports.

Manuel Salguero i Dani Blanc, informen de la presentació de la professió que van fer
a l’IES J. Bau, el passat 25 de gener. Comenten que ja estan mirant a veure quins seran
els pròxims instituts que visitaran.

2.2 Junta de govern, 6 de març de 2017:
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.


El dia 4 de març sessió amb Activa Consultors on els van presentar l’esborrany de la
web. S’està treballant per dotar el mapa web de continguts. La propera reunió serà el dia
31 de març.

Presentació del llibre d’Incidències en format web Liweb. Hi va assistir la presidenta
Teresa Arnal. Es fa efectuar el dia 1 de març al Col·legi d’Aparelladors de Barcelona.
És una aplicació informàtica desenvolupada tecnològicament i validada per l’Administració.
Serà a cada col·legi on li donaran el codi de validació.
Properament ens faran arribar el conveni. Al nostre Col·legi, al ser pocs col·legiats tindrem
un tracte especial. Només ens encarregarem de la promoció de l’eina. Als col·legiats se’ls
cobra el mateix preu que del llibre d’incidències en paper. En el nostre cas el podran
adquirir mitjançant la web del Col·legi de Barcelona.

El mateix dia 1 de març, la presidenta va estar convidada pel president del Consell
Sr. Jordi Gosalves a la compareixença davant el Parlament de Catalunya per parlar sobre
la tramitació de la Llei d’Arquitectura. Van intervenir també els presidents dels col·lectius
d’Arquitectes i Enginyers.


Tere Arnal, el 6 de març va tenir una reunió al Parc Natural dels Ports en relació a:
a) la selecció del tècnic que s’encarregarà de la direcció de l’obra del Mas de Burot.
Des del nostre Col·legi no intervindrem en la selecció.
b) Reunió amb l’arquitecte encarregat del projecte del Mas de Burot.
c) Estudi i planificació del pressupost d’intervenció al Mas.

2.3 Junta de govern, 24 d’abril de 2017:
TERCER.- INFORME DE LA PRESIDENTA DE LA SEVA ASSISTÈNCIA A L’ASSEMBLEA
GENERAL DEL CONSEJO CELEBRADA A MADRID EL 8 D’ABRIL PASSAT.
Punt núm. 2. Informes de la presidència, secretaria general i responsables d’àrees.
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2.1 Sobre reunions entre arquitectes i aparelladors. Jordi Gosalves explica que hi ha una acta
del Consell d’Arquitectes d’Espanya on diu que no assistiran a la convocatòria de la reunió de
presidents a Construmat, degut a que hi haurà massa aparelladors.
2.2 Hi ha una altra fusió entre enginyers, els forestals i agrònoms.
2.3 INGITE. Tornem a estar dins. Els enginyers també s’hi ha reincorporat.
2.5 TRIENNAL. Sembla ser que ara el govern vol tirar-la endavant. El Sr. Otero està en
contra, però Jordi Gosalvez va comentar que Barcelona si que hi està d’acord, Guadalajara
també, entre d’altres. El tema s’haurà de debatre, i escoltar arguments en un i altre sentit. Els
col·legis opinen que s’ha d’estudiar en deteniment.
2.6 LLEI DE COL·LEGIS PROFESSIONALS. Tal i com es va anunciar, de moment no es
tirarà endavant.
Punt núm. 3. Temes a debatre a proposta dels consellers:
3.2 CONTART. La pròxima edició es celebrarà al Saragossa els dies 30 i 31 de maig i 1 de
juny de 2018.
3.4 GRUP DE TREBALL PER DEFENSA DE LA PROFESSIÓ.
a) Tema memòries tècniques signades per aparellador en qualsevol intervenció en llicències
menors, etc.
b) Tema plantejament i concessió de llicències, incorporar en els planejaments el tema
d’aquesta redacció de memòries tècniques.
c) Coordinacions de seguretat recomanat/obligat als arquitectes tècnics.
Estan treballant per fer el vídeo promocional.
QUART.- CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL DE COL·LEGIATS
S’acorden els diferents punts de l’ordre del dia a incloure a la convocatòria per l’assemblea
general de col·legiats a celebrar el proper dilluns 29 de maig.
Un dels punts de l’ordre del dia serà; Presentació nova plataforma web del Col·legi.
SISÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.

En referència al concurs que se’ns va fer arribar des del COMEBE per la rehabilitació
del poble antic de Corbera, Tere Arnal comenta que ha parlat amb el president del Col·legi
d’Arquitectes i han acordat presentar recurs en contra de les bases de la convocatòria, donat
que estan fetes sense rigor, amb uns honoraris mal calculats, no està definit l’equip tècnic que
ho ha de desenvolupar, etc. i per tant pensen que haurien de rectificar i tornar-lo a convocar.

Manuel Salguero informa que està parlant amb algun Institut de les Terres de l’Ebre,
per tal de fer les xerrades-presentació de la nostra professió i del Col·legi.
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2.4 Junta de govern, 22 de maig de 2017:
SEGON.- LECTURA DE LA CORRESPONDÈNCIA D'ENTRADA I SORTIDA DES DE LA
SESSIÓ ANTERIOR.
ENTRADES:
Núm. 120 del 10 de maig, de JOAN LAFARGA ARIÑO. Sol·licita donar-se d’alta com
a col·legiat resident.
Núm. 133 del 19 de maig, de CARLA PALLARÉS MAURI. Demana donar-se d’alta
com a col·legiada resident.
SORTIDES:
Núm. 31 del 28 d’abril, al COMEBE. Enviem carta de queixa pel concurs per la
contractació de tècnics per la rehabilitació del Poble Vell de Corbera.
Núm. 40 del 19 de maig, al CAATEE DE BARCELONA. Els felicitem per la
concessió de la Creu de Sant Jordi.
TERCER.- INFORME DE LA PRESIDENTA DE LA SEVA ASSISTÈNCIA A L’ASSEMBLEA
GENERAL DEL CONSEJO CELEBRADA A MADRID ELS DIES 12 I 13 DE MAIG DE
2017.
Punto núm. 2. Estudi i aprovació, si s’escau, del Projecte de Liquidació del Pressupost
Ordinari del Consejo General y de l’A.I.E. corresponent a l’exercici econòmic 2016. Es va
aprovar amb l’abstenció de Granada.
Punt núm. 3. Estudi i aprovació, si s’escau, del Projecte d’Estatuts Generals del Consejo
General de la Arquitectura Técnica de España.
3.1 Determinació del sistema de representativitat dels Col·legis en l’Assemblea General i la
Junta de Govern de la Corporació. Intervenció d’alguns Col·legis que han presentat
al·legacions i propostes.
3.1.1 Els presidents de diferents col·legis intervenen en la reunió explicant per què si o
perquè no accepten la proposta de representativitat presentada tant pels col·legis de
Madrid i Barcelona com pel grup de treball de reforma de la normativa.
Realitzada la corresponent votació, s’aprova amb 107 vots a favor, 67 en contra i 52
abstencions i 12 absents.
3.1.2 A continuació es va votar el sistema de representativitat dels col·legis en la junta de
govern de la corporació, incloent la possibilitat de que els vots corresponents a cada
comunitat autònoma es puguin dividir amb els vots de blocs que corresponguin a cadascun
dels col·legis que integren la Comunitat Autònoma. Es va aprovar amb 126 vots a favor, 46
en contra, 58 abstencions i 8 absències.
3.2 Encaix en la normativa estatutària del sistema de representativitat (als Estatuts
Generales o al Reglament de Règim Intern). Es va crear de nou un llarg debat al respecte.
6
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Es va aprovar per majoria introduir a l’articulat dels estatuts els sistema de representació
acordat al punt anterior.
3.3 Presentació y votació del projecte estatutari i de les esmenes formulades al seu
articulat. Es va procedir a votar capítols sencers i article per article quan va ser necessari.
Alguns articles es van aprovar i d’altres es van rebutjar desprès d’intensos debats.
Els estatuts tiren endavant.
QUART.- INFORME DE LA PRESIDENTA DE LA SEVA ASSISTÈNCIA A LA JUNTA DE
GOVERN DEL CONSELL CELEBRADA A BARCELONA EL DIJOUS 18 DE MAIG DE
2017.
1.2.

Reunió amb Jordi Sanuy (24/3/17): Seguiment del compliment del Decret de la ITE.

Des del departament van comentar que farien carta recordant als propietaris de l’obligació
de passar l’ITE. Ens ensenyen l’escrit a l’efecte de que en siguem sabedors, fins i tot que
ho afegim coses. El mateix dia 18 o 19 sortia convocatòria de la Generalitat per ajuts a la
rehabilitació .
1.3. Reunió amb Elsa Ibar, subdirectora general del Patrimoni Arquitectònic (27/4/17):
Atribucions dels arquitectes tècnics en patrimoni i sol·licitud incorporació en els Comissions
Territorials del Patrimoni Cultural.
Ens van atendre molt bé. Vam demanar: estar dins les Comissions de Cultura, sembla que
tirarà endavant i ara s’haurà d’anar a parlar amb el Conseller. Tema atribucions Arquitectes
Tècnics. Es va preparar un quadre per passar als col·legis i donar indicacions comunes als
Serveis Territorials.
1.4. Carta al Col·legi Notarial de Catalunya: Competències dels arquitectes tècnic per la
inscripció de les obres noves en el Registre de la Propietat.
Quan es fan en obra nova cal informe tècnic subscrit pels tècnics directors o altres externs
amb descripció, però a Barcelona s’havia detectat que alguna notaria feia servir una
plantilla que anava signada només per Arquitecte.
1.5. Reunió amb Agustí Serra (5/5/17): Competències arquitectes, arquitectes tècnics i
interioristes.
Reunió convocada a instància del departament de Territori per un tema d’atribucions dels
interioristes. COAC i CCAT es refereixen al que diu la LOE. S’acorda redactar document
per unificar criteris d’interpretació de cara a les llicències d’obres menors.
No es va tocar el tema d’Urbanisme i comissions. Barcelona per la seva part va fer una
comissió del Col·legi per captar idees i sinergies.
2.

Informe de gestió del Consell.

2.1.

Formalització Protocol de cooperació COAC-Consell per al visat del CFO.
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Barcelona traurà el Llibre d’Ordres en format digital. Arquitectes i Enginyers s’hi sumen.
2.2. Proposta de Decret relatiu a l’activitat dels professionals de l’administració de
finques: Presentació d’al·legacions conjuntes Consell/COAC.
Es van presentar les al·legacions que Marisa Mas ja ens havia fet arribar.
2.3. Seguiment recursos CEIC i CETIB contra modificació Estatuts CAATEEB i
CAATEETE.
Els recursos segueixen els tràmits, el mateix dia 18 acabava el termini per presentar
conclusions per part de les Terres de l’Ebre, ja estaven entregades. Comenten que pot
tardar 5/6 mesos en que surti sentència.
2.4.

Seguiment col·legiats amb domicili fora de l’àmbit territorial dels Col·legis.

Cal revisar el procediment de col·legiació i durant la vida del col·legiat, si canvia la seva
adreça personal o fiscal, també s’ha regularitzar la seva situació col·legial.
Tot això basant-nos en el que diuen els estatuts dels col·legis. En el cas dels nostres diu
l’article 9:
Els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació que vulguin exercir la professió
estan obligats a col·legiar-se en el Col·legi on radiqui llur domicili únic o principal i la
incorporació en aquest Col·legi els habilita per exercir en tot el territori de l’Estat.
Altres col·legis, com el de Barcelona, posen als seus estatuts que han de col·legiar-se al
col·legi que correspongui el seu domicili professional únic o principal, o en el seu defecte
on es troba empadronat.
Si els col·legis detecten alguna anomalia en la col·legiació fora del Col·legi on els
correspon estar, hauran d’enviar una carta explicant-los que han de fer per regularitzar la
seva situació col·legial. Des del Col·legi de Barcelona ja ho estan preparant. Tarragona de
moment no es pronuncia.
SETÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.

Coincidint amb el Congrés de les Professions, organitzat per la intercol·legial,
s’acorda celebrar al nostre Col·legi la jornada: “L’Accessibilitat és un dret”. Anirà a càrrec
de Jaume Arbós de l’àrea tècnica del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona.
A la taula rodona posterior també hi intervindran Teresa Anal, Fernando Torta i Jesús
Barceló, president de l’Associació de Minusvàlids de les Terres de l’Ebre.

S’acorda que en representació del Col·legi, a la jornada BIM Summit, a celebrar els
dies 25 i 26 dec maig, hi assisteixi Dani Blanc, ja que la presidenta ja hi està convidada pel
Col·legi de Barcelona.

La presidenta, Sra. Teresa Arnal informa que ha quedat reunir-se, el pròxim 31 de
maig, amb Xavi Abril, del Parc Natural, el qual li va demanar col·laboració per redactar les
8
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bases del concurs de l’exposició efímera de la Casa de Fusta. Ramon Montesó també
estarà a la reunió.

2.5 Assemblea territorial de PREMAAT, 29 de maig de 2017:
La presidenta 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.
A continuació es realitza la corresponent votació per l’elecció del delegat de la nostra
demarcació territorial, sortint elegit el senyor Ramon Montesó.

2.6 Assemblea general ordinària, 29 de maig de 2017:
SEGON.- EXAMEN I LIQUIDACIÓ, SI PROCEDEIX, DELS COMPTES DE L’EXERCICI
ECONÒMIC 2016.
El comptador Sr. Ramon Montesó presenta l’estat econòmic del pressupost, a 31 de
desembre de 2016 que és:
INGRESSOS.................................... 148.943,87 €
DESPESES...................................... 149.633,76 €
SUPERÀVIT.........
689,89 €
Resultat abans amortitzacions.......

+ 18.272,23 €

El Sr. Montesó repassa les partides que més s’han desviat del que estava pressupostat.
La liquidació del pressupost s’aprova per unanimitat.
QUART.INFORMES
CORRESPONENTS.

DE

PRESIDÈNCIA

I

ADOPCIÓ

DELS

ACORDS

La presidenta Sr. Teresa Arnal informa de les següents qüestions d’interès, de les quals en
fem un resum:
En primer lloc fa un resum dels temes més importants tractats a les reunions del Consejo i
del Consell.
 CONTART 2018
L’organitza el CAATEE de Saragossa els dies 30 i 31 de maig i 1 de juny de 2018.
Demanen que els col·legis en fem publicitat entre el nostre col·lectiu per a que s’hi
inscriguin.
 COL·LEGI
Resumeix les activitats des del gener fins al dia d’avui:
9
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.Comenta que vam presentar queixa formal a les bases del concurs del COMEBE per la
redacció del projecte de Rehabilitació del Poble Antic de Corbera. Es va acceptar la queixa
i les han redactat de nou. La queixa feia referència a l’apartat d’equip tècnic, projecte,
projecte i direcció i també honoraris.
.Conveni amb el Parc Natural dels
Sant Joan. Des del nostra Col·legi
entre els nostres col·legiats per la
mantingut diverses reunions amb
d’Orta.

Ports per la Rehabilitació del Mas de Burot d’Horta de
hem intervingut en l’elaboració i publicitat del concurs,
contractació del Coordinador de l’obra. Tere Arnal ha
els representants del Parc Natural i de l’Ajuntament

.Convocatòria reunió amb el Parc Natural del Delta de l’Ebre. Està convocada el dia 1 de
juny per informar-nos de la convocatòria d’un concurs d’idees de dos projectes que volen
dur a terme al Parc Natural i per als que demanen la nostra col·laboració.
.Conveni llibre incidències Electrònic. Hem signat un conveni amb el Col·legi de Barcelona,
mitjançant el qual promocionarem el llibre d’incidències electrònic amb preu avantatjosos
per als nostres col·legiats.
.Dani Blanc explica que va assistir, el dia 26 de maig, a una reunió celebrada a Barcelona
sobre els ITEs.
Des del 2011 s’han fet a Catalunya 6.300 ITEs, del total de 79.600 que s’haurien d’haver fet.
Durant els pròxims mesos s’enviaran 60.000 cartes a Comunitats de Veïns d’habitatges de
més de 45 anys per informar-los de la necessita de realitzar la inspecció.
.PLATAFORMA DE FORMACIÓ ON-LINE DE COAATs. Dani Blanc comenta que de moment
portem publicitats entre el col·lectiu 37 cursos, als quals s’han inscrit 14 col·legiats.
Són cursos i jornades molt interessants i tothom que els ha fet ha quedat molt content del
funcionament.
CINQUÈ.- PRESENTACIÓ NOVA PLATAFORMA WEB DEL COL·LEGI.
Dani Blanc fa una petita presentació del que serà la nova web del Col·legi: serà una web
dinàmica, útil, accessible tant per al col·lectiu com per a la gent del carrer que vulgui saber
més de la nostra professió.
Els responsables de la web són Xavier Lamote de Grignon i Ester Benet, de l’empresa Activa
Consultors.
El Sr. Torta pregunta si haurà també una part privada i si al buscador es podrà triar la
població d’on és el tècnic/a i la seva especialització.
Al respecte se li respon que encara s’estan ultimant detalls però en n principi no es creu
oportú distingir de quina població és cadascú.
Es pregunta quan està previst posar-la en marxa. Des de la junta es respon que a finals de
l’any 2017.
10
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2.7 Junta de govern, 26 de juny de 2017:
TERCER.- INFORME DE RAMON MONTESÓ DE LA SEVA ASSISTÈNCIA A LES
ASSEMBLEES GENERALS DE MUSAAT I PREMAAT CELEBRADES A MADRID ELS
DIES 22 I 23 DE JUNY DEL 2017.


ASSEMBLEA GENERAL de MUSAAT:

Començà l’assemblea amb el Sr. Francisco Garcia de la Iglesia, fent la presentació de la
directiva Solvència 2.
Hi ha 4.162 delegacions de vot, 174 invalidades, per tant queden 3988.
-Punt 1:
Recuperada la confiança del col·lectiu. Hi ha més de 600 sol·licituds noves.
Les aportacions dels col·legis han pujat un 20%: s’han pagar 3,43 milions d’euros en
comissions.
El dia 23/02/2018 és la data límit de la Directiva Europea de distribució d’assegurances i
reassegurances privades. Per llavors tot el personal ha d’esser format.
Resultats econòmics 2016:
.11,3 milions d’euros de beneficis abans impostos.
.228% nivell solvència, més del doble exigit.
.24,70 milions d’euros en primes meritades.
.776,73 milions d’euros d’actius financers.
.51,39 milions d’euros d’inversions immobiliàries.
La sinistralitat ha baixat però les indemnitzacions han pujat.
-Punt 2:
Jesús Maria Sos Arizu va presentar el resultat de l’exercici de les empreses de MUSAAT.
9.026.368,60 € és el resultat de l’exercici 2016, de les empreses:
Indyce
AIE Musaat Premaat
Serjuteca
Sercover
Gesmuser
Musaat

-66.862,14 €
-182.794.10 €
1.133.32 €
23.330,58 €
332.412,13 €
8.696.953,69 €

Es va aprovar per unanimitat.
-Punt 3:
Al 2015 hi va haver 8 queixes.
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Al 2016: 4 queixes, 2 favorables a MUSAAT i dos arxivades sense entrar en fons.
-Punt 5:
Renovació i elecció al càrrec de president, solament es va presentar una candidatura que
es va proclamar al moment, essent la del mateix president actual.
Renovació i elecció al càrrec de vocal 2:
Pelayo Celso Ego Valladares (Pontevedra): 1857 vots.
Carmen Piñeiro Lemos (A Coruña): 2214 vots.
Vots en blanc 11
Proclamada Carmen Piñeiro Lemos, representant del Col·legi de Pontevedra.
Renovació i elecció vocal 6:
Jose Antonio de la Vega Garcia (Toledo) 1873 vots.
Manuel Lluis Gómez González (Badajoz ) 2284 vots.
Vots en blanc 25.
Proclamat el Sr. Manuel Luis Gómez González, representant de Toledo.
-Punt 6:
Nomenament d’auditors, ja que els actuals no podien seguir per llei (màxim 10 anys).
Van proposar per 3 anys a Pryce Water House & Coopers Auditors SL (Madrid) 2017-20182019.
Es va aprovar per majoria, amb una abstenció.
-Punt 7:
Llei de Societats de Capital, van proposar un nou text estatutari (hi havia molts d’advocats
a la sala, pareix que hi ha mes gent que treballa d’advocat que d’aparellador)
Títol I (aprovat per majoria)
Títol II (aprovat per majoria)
Títol III (aprovat per majoria)
Títol IV (aprovat per unanimitat)
Títol V (30% passar a la fundació MUSAAT): 2190 vots a favor, 1763 en contra, 129
abstencions, no es va aprovar.
Títol VI (30% passar a la fundació MUSAAT): 2313 vots a favor, 1627 en contra, 142
Títol VII (aprovat per unanimitat)
Títol disposició final (aprovat per unanimitat).


ASSEMBLEA GENERAL de PREMAAT:

-Punt 2.- Informe junta de govern.
A data juny 2017 els pressupostos de l’estat deien que l’autònom pujaria un 3 %.
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L’entitat ha tingut 70,2 M€ de beneficis, abans d’impostos.
15 M€ passaran a participació beneficis i 41,75 M€ a fons propis.
Hi havia 38474 mutualistes, limitats en dret 40%.
L’actiu total era de 1.166 M€.
Al 2016 la recaptació havia estat de 41,2 M€ i les primes pagades de 42,18 M€.
Premaat és patrocinador de la Real Federación Española de Natación des de 2016.
-Punt 3.- Liquidació pressupostos
EL resultat de l’exercici va ser de 41.745.000 €, d’aquí 40.500.000 a reserves voluntàries i
1.240.000 a reserves de capital.
A les votacions:
Voten si: 2680
Voten no: 328
Abstencions 160,
Es va aprovar la liquidació del pressupost.
-Punt 4.- Proposta de modificació d’articles dels estatuts.


4.1: Participació dels beneficis (part jubilació i part fons defunció).

o
o
o

Si = majoria.
No = 0.
Abstencions = 1.

Es va aprovar

4.2: Un mutualista fa l’exposició de la proposta, la junta diu que no es pot acceptar la
proposta de pagar prestacions de gent que va deixar de pagar als anys 80.
o SI = 122.
o No = 3022
o Abstencions = 27
Es denegà.
-Punt 5.- Elecció i proclamació de president i vocal 2n:
Per al càrrec de president solament es va presentar una candidatura, la del Sr. Jesús
Manuel González Juez (Burgos) que va quedar proclamada.
Per al càrrec de vocal 2n, també es va presentar una candidatura, la del Sr. Sebastià Pujol
Carbonell (Barcelona) que va quedar proclamada.
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-Punt 6. Proclamació vocal 5è de la junta de govern:
Per al càrrec de vocal 5 va quedar proclamada la candidatura presentada pel Consejo
General, essent el Sr. Jorge Perez Estupiñà (Castelló).
-Punt 7.- Elecció membre titular comissió auditoria i control:
Per al càrrec de titular de la comissió d’auditoria i de control solament es va presentar una
candidatura, la del Sr. Carlos Nasarre Puente (Huesca) que va quedar proclamada.
-Punt 8.- Elecció membre titular comissió arbitral:
Per al càrrec de titular de la comissió arbitral es van presentar dos candidatures, la del Sr.
Eliseo Soto Fernandez (Astúries) i la Sra. Laura Segarra Cañamares (Cuenca).
Sr. Eliseo Soto Fernandez (Asturies) 563 vots
Sra. Laura Segarra Cañamares (Cuenca) 2219 vots
En blanc 2 vots.
Va sortir elegida la Sra. Laura Segarra.
-Punt 9.- Nomenament Auditors de comptes:
Nomenament d’auditors de comptes per els anys 2017/2018/2019.
En aquell moment tenien (Ernest & Young) i la seva proposta per al 2017 era de 34.500 €.
La proposta de Mazars, per al 2017 era de 34.750 €
Deloitte SL, per al 2017 – 36.000 €.
La junta de govern va proposar a Ernest & Young per al trienni corresponent, i s’aprovà per
majoria.

2.8 Junta de govern, 31 de juliol de 2017:
TERCER.- INFORME DE LA PRESIDENTA SRA. TERESA ARNAL DE LA SEVA
ASSISTÈNCIA A L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA A
MADRID EL DIA 8 DE JULIOL.
Punto nº 2. Informes de la Presidencia, Secretaría General, Responsables de Sectores de
Actividad, Gabinete Técnico y Servicios Jurídicos y toma de acuerdos, si procediera.

Jordi Gozalves va intervenir explicant la Llei de l’Arquitectura. Sobretot l’èxit de que
a partir d’ara, la direcció de l’Execució i la Coordinació s’hauran de contractar per separat
del projecte i dels arquitectes.

Es podrà consultar ara (ho enviaran als secretaris) llistat de professionals que
disposen del Títol que sigui,a l’efecte de controlar falsificacions i control de titulacions.
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El Consejo elaborarà (els companys de Granada ho faran) una campanya de
comunicació per difondre la professió i que posarà a l’abast de tots els presidents. Anirà
destinada a la societat, a l’administració pública etc. Estarà llest abans d’acabar l’any.

Sobre la Tarja Eurbe. Es va comentar que és una tarja de presentació al moment de
marxar a treballar a l’estranger, res més.

Sobre l’ACP. Ja tenen l’acreditació de l’ENAC que els atorga l’acreditació en els
perfils de consultor tècnic, director de l’execució, auditor energètic i coordinador de
seguretat. Ha estat un procés llarg però ja està, era el darrer pas. Afegiran un punt més
amb els concursos Públics

El president del Col·legi de Saragossa va presentar CONTART’18. Es va demanar
que s’animi als col·legiats a participar en les comunicacions i en el congrés en general.
S’ha de fer difusió també amb els patrocinadors habituals dels col·legis. Acaben de posar
en marxa la web.
Punto nº. 3. Temas a debatir a propuesta de los Sres. Consejeros.

Votació sobre la petició de sotmetre a votació la pregunta formulada en base a la
Triennal. Ho va presentar Catalunya. A l’efecte de que no es facin accions a favor o en
contra de la triennal mentre es facin estudis, valoracions i negociacions .Jordi Gosalves ho
va defensar i ho va exposar.
El Sr. Otero fa debat i s’hi manifesta en contra. Hi va haver diverses intervencions, amb un
intens debat, Es van fer votacions i les vam perdre. Va quedar que NO.
QUART.- INFORME DE LA PRESIDENTA SRA. TERESA ARNAL DE LA SEVA
ASSISTÈNCIA A LA JUNTA DE GOVERN DEL CONSELL CELEBRADA A BARCELONA
EL DIA 13 DE JULIOL.
2.Informe president.
2.5.

Aprovació de la Llei de l’arquitectura de Catalunya.

Abans de la publicació i aprovació es va comprovar que el text amb les al·legacions que a
nosaltres ens interessava hi fossin.
2.6.

Avantprojecte de la Llei del territori: Període d’informació pública.

Marisa estava acabant de fer les al·legacions, tot i així polèmic l’article 178
Responsabilitats. Tremendament nefast l’adaptació que en fan de la LOE Edificació a
Urbanització en referència als 10/3/1 any i sobretot els 15 articles de responsabilitat per
vicis ocults.
2.7.

Resposta del Col·legi de Notaris de Catalunya:

Competències dels arquitectes tècnics per la inscripció de les obres noves en el Registre
de la Propietat. En resum: tenim competències plenes en aquesta matèria. Van enviar
escrit confirmant-ho.
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3.
3.1.

Informe de gestió del Consell.
Formalització Protocol de cooperació COAC-Consell per al visat del CFO.

Es va informar de que ja estava llest, penjat i ho tenim tots els col·legis.
3.2. Situació del grau que habilita per a l’exercici de la professió en les Universitats
catalanes: Resolució i publicació DOGC nom de grau en arquitectura tècnica i edificació de
la URL/La Salle, de la UdG i de la UdL.
Dels estudis d’arquitectura tècnica, hi ha hagut un petit augment a les assignacions en 1a
convocatòria. Van Comentar la llista dels estudis més demandats pels estudiants.
3.3.

Seguiment campanya de foment de la ITE de l’AHC: convocatòria reunió 20/7/17.

Convocatòria subvencions per a obres de rehabilitació 2017.
Convocatòria seguiment als col·legis catalans dia 20 de juliol. No hi ha hagut massa
feedback a Tarragona sobre la campanya que ells han iniciat, a Lleida sembla que sí.
4.
Finiment mandat dels càrrecs de la Junta de Govern del Consell: Reelecció o
redistribució càrrecs (art. 10 Estatuts) i designació de la presidència executiva, si escau
(art. 17 Estatuts).
Modificació / Renovació càrrecs:
President, ara Jordi Gosalves, decidim canviar a Miquel Vendrell
President executiu, ara serà Jordi Gosalves.
Vicepresident, fins ara Adolf Quetcuti i a partir d’ara serà Francesc Barberà
Secretari, fins ara Miquel Vendrell i a partir d’ara serà Adolf Quetcuti.
Tresorera, ara Teresa Arnal i que ho seguirà sent.
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 es va reunir, el dimecres 5 de juliol, amb Laura Ismael, cap del
departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Tortosa i l’arquitecte municipal Sr. Aitor
Gilabert. Van tractar diferents temes, entre ells les direccions d’obra d’arquitectes i
arquitectes tècnics. Els projectes de canvi de coberta presentats pels arquitectes tècnics a
l’Ajuntament; les atribucions per projectar magatzems sense ús.
Desprès d’un canvi d’impressions van acordar tornar-se a reunir més endavant per donar
una resposta a tots els temes plantejats. Tornarem a demanar hora per reunir-nos amb ells
a partir de setembre.

Dani Blanc comenta que va venir al Col·legi, el Sr. Luna d’Amics i Amigues de
l’Ebre, el qual li va demanar col·laboració per reactivar els Premis Qualitat Ebrenca, sector
construcció. Es parlarà amb el Col·legi d’Arquitectes per intentar organitzar-ho
conjuntament.
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SISÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.

S’acorda que el dijous 14 de setembre, a les 18 h farem una xerrada al Col·legi
sobre les “Coeteres del Delta”. Recentment han estat declarades Bé Cultural d’interès
Nacional en la categoria de zona d’interès etnològic. Anirà a càrrec del col·legiat Ferran
Torta Navarro, tècnic.

Mercé Salvadó informa que de la plataforma compartida de cursos per
videoconferència, aquests primers 6 mesos de l’any, hem tingut 7 inscrits. La diferència
entre inscripcions cobrades als col·legiats/des i el cost pagat als col·legis organitzadors
dona un benefici de 215,11 €, al nostre favor.

2.9 Junta de govern, 25 de setembre de 2017:
TERCER.- 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 SETEMBRE.
2.- Informe president/president executiu.

Reunió amb Josep M. Boya, director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i
Patrimoni (18/7/17): Sol·licitud incorporació representants col·lectiu de l’arquitectura tècnica
en les Comissions Territorials del Patrimoni Cultural.
El dia de la trobada amb Elsa Ibars (Patrimoni) s’acorda demanar cita amb el conseller,
però per temes d’agenda, la reunió s’acorda amb el director general. A la reunió
coincideixen altre cop amb l’Elsa, tema tractat: la presència col·legial a les Comissions
Territorials de Cultura i Patrimoni. S’acorda fer recordatori per mail dels temes tractats.
3.- Informes de gestió dels Col·legis.

Col·legi de Barcelona: Seguiment campanya promoció grau d’arquitectura tècnica i
edificació: matrícules 2017 en les Universitats catalanes. Llibre d’incidències web:
Convenis amb els Col·legis de Girona i de les Terres de l’Ebre.
.Escola Girona. Encara no tenen dades
.Escola Lleida.8 matrícules (12 l’any passat)
.Escoles Barcelona. Sense dades definitives però parlen d’un 10% d’increment de
matrícules.
S’han signat convenis del Llibre incidències web amb el Col·legi de Girona i el nostre.
En motiu de Rehabilita 2018 i que serà entre el 20 i 24 de novembre, Barcelona convida als
demés a que ens sumem amb alguna iniciativa.
QUART.- PREPARACIÓ XVIII JORNADES TÈCNIQUES DE LA CONSTRUCCCIÓ.
Manuel Salguero i Dani Blanc presenten el programa de les XVIII Jornades Tècniques de
la Construcció a celebrar el divendres 27 d’octubre. És el següent: “LA DIRECCIÓ D’OBRA
CAP AL BIM”.
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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 reunió que va mantindre, el dia 15 de setembre, al Parc
Natural del Delta, en referència al concurs dels projectes per la construcció del Mirador i
rehabilitació de la Casa de Fusta. Comenta que el jurat ja va triar els guanyadors. El dia 29
faran roda de premsa per dir els noms dels guanyadors.

2.10 Junta de govern, 30 d’octubre de 2017:
SEGON.- LECTURA DE LA CORRESPONDÈNCIA D'ENTRADA I SORTIDA DES DE LA
SESSIÓ ANTERIOR.
El secretari llegeix la correspondència d'entrada i sortida des de la sessió anterior,
ressenyant la més important:
ENTRADES:
- Núm. 287 del 16 d’octubre, de Mª DOLORES LLEIXÁ ARIAS. Comunica la defunció de
la seva mare la Sra. Paz Arias, vídua de Mariano Lleixà.
- Núm. 305 del 25 d’octubre, de DANIEL AIXENDRI DOLS. Demana donar-se d’alta com
a col·legiat resident.
TERCER.- INFORME DE LA PRESIDENTA SRA. TERESA ARNAL DE LA SEVA
ASSISTÈNCIA A L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSEJO CELEBRADA A MADRID EL
DIA 7 D’OCTUBRE PASSAT.
Punt núm. 2.- Informes de la Presidència, Secretaria General, Responsables de Sectors
d’Activitat, Gabinet Tècnic i Serveis Jurídics i presa d’acords, si s’escau.
Disposen d’un estudi sobre el gènere a les facultats tècniques, un 54% dels docents són
dones però un 80% dels estudiants són homes. Cal fer una campanya per incentivar els
estudis tècnics a dones? S’ho preguntava també el Sr. Otero.
Important tema de la Certificació Professional: AENA certificarà els seus professionals a
ACP. Ho va explicar el president de Madrid.

Es va passar resum de com van les relacions entre arquitectes i aparelladors i de les
reunions i temes tractats. Res a destacar.
Sobre la Llei de Serveis Professionals, va dir que creu que no tirarà endavant en tota la
legislatura. Tot i així s’està tramitant una directiva de regulació professional a l’efecte que
tots els membres de la UE facin més o menys el mateix (directiva de proporcionalitat). El
Consejo va fer al·legacions.
Punt núm.5.- Eleccions per proveir la Presidència del Consejo General. Primera volta
electoral (proposició de candidats).
18

MEMÒRIA COL·LEGIAL 2017

VOTS CANDIDATS Presidència:
1.- J A Sánchez.................. 37
2.- Alfredo Sanz.................. 37
Punt núm. 7.- Premaat.
Novetats a partir de l’ASSEMBLEA GENERAL:
.Nou canal a les corredories d’assegurances, han contractat un comercial nou i acomiadat
als que havien contractat i que venien als col·legis.
.Pla Pensions al 2,5%
.Traspassos des d’altres entitats. 1% de Benefici ja només pel traspàs.
.Promociones el Waterpolo masculí, entre d’altres patrocinis i col·laboracions, com
Contart’18.
QUART.- PREPARACIÓ PRESSUPOST 2018.
Es presenta l’estat de comptes a data 30 de setembre que presenta unes despeses
superiors a ingressos de 8.671 €, de totes formes s’han d’imputar els ingressos de les
quotes col·legials, entre d’altres coses.
També els ingressos per drets d’intervenció professional han estat per baix del que estava
previst, un 5% aproximadament.
SISÈ.- TORN OBERT DE PARAULES.

S’acorda convocar assemblea general de col·legiats per al dilluns 18 de desembre,
tal i com ha estava previst al planning anual.

Es recorda que hem de signar el conveni amb Caritas Tortosa. Hem de consensuar
una data amb ells.

S’acorda fer el dinar de germanor al Restaurant Noves Algues de Sant Carles de la
Ràpita. El preu serà de 25 €/persona. Durant el transcurs del sopar es farà l’homenatge
als/les 4 arquitectes tècnics que fa 50 anys de col·legiació i als/les 3 que fa 25 anys.

S’acorda amortitzar en 15.000 € el préstec hipotecari. Per a n’això s’ha hagut de
cancel·lar la inversió de 20.000 € que teníem en bons de l’estat.

2.11 Junta de govern, 29 de novembre de 2017:
TERCER.- INFORME DE LA PRESIDENTA SRA. TERESA ARNAL DE LA SEVA
ASSISTÈNCIA A LA JUNTA DE GOVERN DEL CONSELL CELEBRADA A BARCELONA
EL DIA 16 DE NOVEMBRE PASSAT.
4.

Informe de gestió del Consell.

4.1
Informe jurídic sobre les competències dels arquitectes tècnics municipals per
emetre informes en els expedients de llicències d’obres i en altres expedients urbanístics.
És un informe positiu per la nostra professió i que podem utilitzar.
Hem de fer acció a l’efecte de que quan convoquin els Ajuntaments les places de tècnics
municipals ho facin bé i no ens excloguin.
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Hem de fer els primers contactes amb Diputació, serveis jurídics de Tortosa, etc.
4.2
Decret de la ITE: Xerrada sobre la ITE i la campanya de foment impulsada per l’AHC
(19/10/17, en el marc de Barcelona Meeting Point). Guia de recomanacions per a la
inspecció tècnica de la instal·lació elèctrica dels elements comuns d’edificis d’habitatges.
Ampliació campanya de l’AHC d’impuls de les ITEs.
S’està preparant un document de procediment que ens poc temps Marisa ens farà arribar i
tots podrem penjar a la web.
5.

Informe secretari.

5.1. Proposta calendari de reunions Junta de Govern del Consell 2018. Es va aprovar.
Les reunions de junta de govern seran els dies: 25 de gener, 22 de març, 24 de maig, 19
de juliol, 20 de setembre i 22 de novembre.
QUART.- INFORME DE LA PRESIDENTA SRA. TERESA ARNAL DE LA SEVA
ASSISTÈNCIA A L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSEJO CELEBRADA A MADRID EL
DIA 18 DE NOVEMBRE PASSAT.
Punt núm. 4. Eleccions per proveir la Presidència del Consejo General. Segona volta
electoral.
Candidats:
Alfredo Sanz Corma................................. 28 vots
Jose Alberto Sánchez del Castillo............ 26 vots
Va quedar proclamat president el Sr. Alfredo Sanz de Castelló.
CINQUÈ.- PREPARACIÓ PRESSUPOST 2018.
S’estudien les diferents partides del pressupost en base als comptes a data 31 d’octubre.
Com que la propera junta ja tindrem els comptes a data 30 de novembre, ja s’acabarà de
definir el mateix.
S’acorda pujar els drets per intervenció professional dels ITEs a 33 € + IVA (ara es cobra
com els certificats d’habitabilitat). S’acorda pujar els drets dels certificats d’habitabilitat i
energètics a 9 € + IVA

2.12 Junta de govern, 11 de desembre de 2017:
TERCER.- PREPARACIÓ ASSEMBLEA GENERAL.
Es fa un repàs dels diferents punts de l’ordre del dia i es comença a preparar el powerpoint
de presentació.
En quant al pressupost definitiu que es presentarà als col·legiats, ascendeix a 143.300 €,
un 2,4% menys que el de l’exercici 2017.
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La partida d’ingressos per drets d’intervenció professional l’hem hagut de baixar donat que
no hem tingut els ingressos previstos (uns 6 mil euros menys)
Ramon Montesó ha fet un estudi comparatiu dels visats que s’han fet al Col·legi, per tipus
d’intervenció, en comparació al 2016, on es pot observar que el que més ha baixat són els
certificats energètics. En segon lloc els certificats d’habitabilitat.
De totes formes hi ha previsió de visat d’ITEs durant l’exercici 2018 degut a les cartes que
s’estan enviant des del departament d’Habitatge de la Generalitat.
En quant a l’Institut Tecnològic el pressupost serà de 20.440 €, un 3,3% menys que
l’exercici anterior, donat que els ingressos per les assegurances dels col·legiats han baixat
degut a que els mutualistes baixen les seves cobertures o es passen a suspensió de drets
temporalment. Tampoc les assegurances decennals han augmentat massa.
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.
Només fer constar que la presidenta Sra. Teresa Arnal va signar el passat dimecres 29 de
novembre, el conveni de col·laboració amb Caritas Diocesana de Tortosa, representada
pel secretari general Sr. Agustí Adell.

2.13 Assemblea general ordinària, 18 de desembre de 2017:
SEGON.- ESTAT ECONÒMIC DEL PRESSUPOST A 30/11/2017.
La comptadora senyora Nuria Beltran presenta l’estat econòmic del pressupost, a 30 de
novembre, amb unes despeses superiors a ingressos de 4.883,38 €.
Ramon Montesó explica el per què del dèficit. Hi ha molts treballs que no es visen, sobretot
cèdules i certificats energètics.

Ramon Montesó comenta que s’incentivarà que els col·legiats registren els treballs
professionals. Que els ajuntaments demanen el visat o almenys un certificat, que al Col·legi
cobrem al mateix preu que el registre
Es crea un debat al respecte. Fernando Torta i Carlos Castell comenten que els ajuntaments
no s’hi pot posar en aquest tema, si els treballs no són obligatoris de visar, ja que hi ha una
llei superior que ho regula. Juli Solé comenta que a n’ell l’empara el pla d’ordenació
d’Amposta i de moment ho demana a tothom.
TERCER.- PROGRAMA D’ACTIVITATS COL·LEGIALS PRESENTAT PER LA JUNTA DE
GOVERN PER L’ANY 2018.
El secretari Sr. Montesó, presenta el programa d’activitats per al proper any, que és el
següent:
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. XIX Jornades Tècniques de la Construcció.
. Sopar/dinar de Nadal.
. Concurs de fotografia en format digital
. Concurs de dibuix infantil nadalenc
. Exposicions i presentacions diverses (de col·legiats)
. Possibilitat de recuperació de la figura de l’inspector d’obres.
. Continuar amb el programa d’assessorament i difusió de la professió en les diferents
associacions u organització de l’entramat de les Terres de l’Ebre.
. Creació de la borsa de treball solidària segons conveni amb Càritas.
.Formació 2018. Manuel Salguero en fa un resum:
 Seguirem amb la nova estratègia iniciada l’any passat, seguirem potenciant les
jornades formatives de qualitat combinades amb les de les plataformes online
conegudes.
 Aquest 2017 hem certificat 22 títols de formació de la plataforma compartida
COATIES.
 Jornades rehabilitació Mas de Burot.
 Jornada MUSAAT. La responsabilitat del visat.
 Jornada de reforç sobre la redacció de ITE’s.
 Es mantenen els convenis de formació amb el col·legis de Barcelona i Tarragona.
 Seguim adherits a la plataforma online intercol·legial.
QUART.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER L’ANY
2018.
La comptadora senyora Núria Beltran presenta el pressupost d’ingressos i despeses que
ascendeix a 143.300 €
La comptadora Sra. Núria Beltran aclareix les partides més importants dels pressupost.
Comenta que hem baixat la partida de l’aigua i la llum donat que hem donat de baixa els
comptadors de l’antiga seu.
També hem baixat la partida d’interessos de deutes amb entitats de crèdit, donat que hem
amortitzat 15.000 € del préstec hipotecari.
En quant a despeses s’ha incrementat la partida d’amortitzacions donat que hem adquirit dos
servidors i una màquina d’aire condicionat, que s’havien avariat i eren irreparables.
En quant als ingressos de drets per intervenció professional hem baixat la partida ja que
enguany no arribarem al que estava previst.
A partir del 2018 de drets d’intervenció passarem a cobrar el següent:
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Certificat d’habitabilitat: 9 € + IVA
Certificat energètic: 9 € + IVA
Certificat d’habitabilitat+Certificat energètic: 15 € + IVA
ITEs: 33 € + IVA
En quant a la partida d’ingressos per la prestació de serveis d’administració que facturem a
l’Institut Tecnològic, la baixem donat que l’ITTE té menys ingressos per comissions de les
assegurances de PREMAAT i MUSAAT.
El pressupost s’aprova per unanimitat.
CINQUÈ.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA I ADOPCIÓ DELS ACORDS CORRESPONENTS.
La presidenta Sra. Tere Arnal fa un resum de diferents temes d’interès per al col·lectiu. Els
més importants són:
 NOVETATS 2018 MUSAAT:
a) Pòlissa RC genèrica:
Tindrà 2 trams més de suma assegurada : 2.000.000 i 3.000.000 euros. Inclourà els
treballs com a tècnic de capçalera per a comunitats de veïns (nou codi 84). Els treballs com
a tècnic de prevenció de riscos laborals (nou codi 85). Els treballs fets amb tecnologia BIM.
b) Pòlissa per a societats professionals
Ja es contemplava la cobertura gratuïta si la societat tenia només 1 aparellador.
Ara es fa extensiva la gratuïtat si tots els socis professionals tenen pòlissa individual amb
Musaat ( la suma assegurada serà la mitjana de tots)
c) Pòlissa gratuïta d’inactius, hereus, etc
La suma assegurada passa de 75.000 a 100.000 euros
 INSTITUT TECNOLÒGIC DE LES TERRES DE L’EBRE
Els comptes a 30 de novembre desprenen unes despeses superiors a ingressos de 2.437,30
€ i el pressupost per al 2018 ascendeix a 20.440 €.
 CONSEJO GENERAL
La presidenta fa un resum des del mes de maig, data de la darrera assemblea general, fins
l’actualitat.
.El Consejo elaborarà una campanya de comunicació per difondre la professió que posaran a
l’abast de tots els presidents. Anirà destinada a la societat en general, administració pública,
etc. Abans d’acabar l’any estarà llest.
.En quant a l’ACP. Els Col·legis de Madrid i Barcelona, creadors de l’agència, ja tenen
l’acreditació de l’AENAC. És un procés llarg però ja està assolit.
.El president de Saragossa va presentar el congrés de la professió: CONTART’18. S’anima
als col·legiats/des a participar presentant comunicacions i al congrés en general. Des del
nostre Col·legi es presentarà una comunicació.
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.Catalunya demana presentar a votació la pregunta formulada en base a la triennal. A l’efecte
de que no es facin estudis, valoracions i negociacions. Ho va defensar Jordi Gosalves,
defensor de la triennal. Otero s’hi va manifestar en contra. Es va fer la corresponent votació
desprès d’un intens debat i va guanyar el no.
.Es van fer votacions per elegir el nou president del Consejo i va guanyar Alfredo Sanz de
Castelló per 28 vots, superant a José Alberto de Granada amb 26 vots.
 CONSELL CATALÀ
.Aprovació de la Llei de l’arquitectura de Catalunya. Abans de la publicació i aprovació s’ha
comprovat que el text amb les al·legacions que a nosaltres ens interessava hi siguin.
.Resposta del Col·legi Notarial de Catalunya. Referent a les competències dels arquitectes
tècnics per la inscripció de les obres noves en el Registre de la Propietat. En resum:
TENIM PLENES COMPETÈNCIES EN AQUESTA MATÈRIA.
.Reunió amb Josep M. Boya, director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni
(18/7/17): Sol·licitud incorporació representants col·lectiu de l’arquitectura tècnica en les
Comissions Territorials del Patrimoni Cultural. El dia de la trobada amb Elsa Ibars
(Patrimoni) s’acorda demanar cita amb el Conseller, però per temes d’agenda, la reunió
s’acorda amb el director general. A la reunió coincideixen altre cop amb l’Elsa, tema tractat:
la presència col·legial a les Comissions Territorials de Cultura i Patrimoni. S’acorda fer
recordatori per mail dels temes tractats.
.Formalització Protocol de cooperació COAC-Consell per al visat del CFO. Ja està llest i ho
tenim tots els col·legis.
.Situació del grau que habilita per a l’exercici de la professió en les Universitats catalanes:
Resolució i publicació DOGC amb el nom de Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació de
la URL/La Salle, de la UdG i de la UdL. Hi ha hagut un petit augment a les assignacions en
1A convocatòria. Han pujat les matrícules a Barcelona (sense dades definitives, es parlen
d’un 10% d’increment de matrícules). A l’Escola de Girona encara no tenen dades, a la de
Lleida8 matrícules (12 l’any passat).
.Decret de les ITE: Xerrada sobre les ITE i la campanya de foment impulsada per l’AHC
(19/10/17, en el marc de Barcelona Meeting Point). Guia de recomanacions per a la
inspecció tècnica de la instal·lació elèctrica dels elements comuns d’edificis d’habitatges.
Ampliació campanya de l’AHC d’impuls de les ITEs.
S’està preparant un document de procediment que Marisa Mas ens farà arribar i tots
podrem penjar a la web.
.Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat: Elaboració del nou Decret de
desenvolupament de la Llei 13/2014 d’accessibilitat; convocatòria reunió 19/7/17. Estem
convocats els col·legis a la reunió.
.Informe jurídic sobre les competències dels arquitectes tècnics municipals per emetre
informes en els expedients de llicències d’obres i en altres expedients urbanístics. Es un
bon informe i el podem utilitzar si cal.
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Hem de fer acció a l’efecte de que quan convoquin els Ajuntaments les places de tècnics
municipals ho facin bé i no ens excloguin.
Hem de fer els primers contactes. La presidenta informa que, juntament amb el president
del CAATEE de Tarragona demanaran hora al SAM de la Diputació per tractar aquest
tema, ja que els ajuntament habitualment truquen al SAM per demanar qualsevol
informació al respecte.
.Reelecció o redistribució càrrecs (art. 10 Estatuts) i designació de la presidència executiva,
si escau (art. 17 Estatuts).
President:
Miquel Vendrell (fins ara Jordi Gosalves)
President executiu: Jordi Gosalves.
Vicepresident:
Francesc Barberà
Secretari:
Adolf Quetcuti
Tresorera:
Teresa Arnal
 COL·LEGI
.Participació en el Congrés de les Professions, accessibilitat ajustos raonables. Tere
informa de la jornada que vam celebrar al Col·legi conjuntament amb altres Col·legis
professionals, el dia 16 de juny, per col·laborar amb el Congrés de les professions.
.XVIII Jornades de la Construcció destinades al BIM. Es van celebrar al Col·legi el
divendres 27 d’octubre. A les mateixes hi van assistir 18 col·legiats i 2 no col·legiats.
.Premis qualitat Ebrenca. Per part del nostre Col·legi formen part del comitè, els senyors
Fernando Torta i Dani Blanc.
.Signat el Conveni amb Càritas. El passat 29 de novembre vam signar amb Càritas
Diocesana de Tortosa un conveni de col·laboració a través del qual el Col·legi, a més de
realitzar una tasca de sensibilització entre els seus col·legiats sobre la difícil situació que
estan vivint moltes persones, promourà el voluntariat entre el seu col·lectiu. D’aquesta
manera els col·legiats que així ho desitgin, podran prestar els seus serveis professionals a
Càritas per tal d’assessorar-los en relació a treballs de manteniment i rehabilitació
d’immobles destinats a funcions socials dels que disposa Càritas, com també d’habitatges
particulars de persones que són ateses i que es trobin en situació o risc d’exclusió social.
.Captació col·legiats, campanya de seguiment. Hem estat esbrinant els col·legiats que
tenen l’adreça a les Terres de l’Ebre però que estan col·legiats a altres col·legis de
Catalunya com a residents. La majoria estan a Barcelona i alguns a Tarragona. De moment
només se n’ha traslladat un.
.Continguts pàgina web, des de setembre fins ara, en tots els continguts, des de la foto de
portada al logo de la darrera empresa. Des de fa mesos estem treballant juntament amb
l’empresa ACTIVA per omplir de continguts la web.
.Dinar de Germanor, 33 assistents, 4 de 50a i 2(3) de 25 anys. El dinar es va fer al
Restaurant Noves Algues de Sant Carles de la Ràpita. Els col·legiats que van celebrar els
50 anys de professió van ser:
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Mª TERESA VIDAL, JOSEP BAYERRI, JUAN MANUEL MONCLÚS, JOAN BARRUBÉS.
En quant als 25 anys van ser: ella mateixa, TERE ARNAL i ELENA BAUDILIO. També
estava GINÉS BALASTEGUI que no va assistir.
.Estat de l’assistència a cursos Plataforma de Formació compartida entre Col·legis
d’Arquitectes Tècnics d’Espanya. Hem emès 22 certificats d’assistència.
.Posada en marxa de la nova plataforma de visat. Tal i com vam comunicar en circular
informativa, la nova plataforma ja està en marxa (https://visados.ondevio.com). S’ha d’anar
entrant per verificar que s’han traspassat totes les obres i si s’observa algun error,
comunicar-ho al Col·legi.
.Posada en marxa de la nova pàgina web. La WEB estarà tancada el proper 30 de
desembre, estem a partir d’aquesta setmana revisant a diari els continguts i enllaços a
l’efecte de que estigui tot correcte, us ho ensenyem. Es pujarà al públic la primera setmana
de gener de 2018.
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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.

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.

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 són Ramon Montesó i Mercé
Salvadó. S’encarreguen d’anar actualitzant a la web la normativa, els cursos i jornades
tècniques, apart d’altres notícies d’interès per al col·lectiu.
Durant tot l’any 2017 tots els membres de junta de govern, juntament amb l’empresa
Activa consultors van estar treballant per acabar de dotar de continguts la nova web del
Col·legi.
L’assessor informàtic del Col·legi, és el 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.

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 2017 no han hagut
d’intervenir en cap ocasió.
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3.7 MUSAAT

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

El dia 12 de gener, Teresa Arnal, es va desplaçar a la seu de MUSAAT a
Madrid per assistir a la reunió informativa dirigida als presidents.

3.8 PREMAAT
Els dies 23 i 24 de febrer Mercè Salvadó es va desplaçar a Madrid per assistir a la
reunió dirigida a personal de corredories i agències d’assegurances, en el nostre cas
l’Institut Tecnològic de les Terres de l’Ebre.
El dia 23 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 7 de juliol, la presidenta Sra. Teresa Arnal va assistir a una reunió informativa
per a presidents. Es va celebrar a Madrid.

3.9 CULTURA / CURSOS / JORNADES TÈCNIQUES
Els vocals del departament de formació, encarregats d’organitzar els cursos,
jornades, xerrades, etc, són Manuel Salguero i Dani Blanc.
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4 - SERVEIS COL·LEGIALS
4.1 ASSESSORIES

JURÍDICA
L’assessoria jurídica del Col·legi està a càrrec d’ESCUDÉ ADVOCATS. Els advocats
són Xavier Escudé i la seva filla Meritxell Escudé.
Les principals tasques que realitza són:
- Reclamació d'honoraris pendents de cobrament, una vegada enviats els avisos des del
Col·legi (si es contracta gestió de cobrament).
- Assessorar als col·legiats/des sobre com actuar quan es produeix algun incident o
problema a una obra.
- Defensa dels col·legiats en cas de sinistre, per part de MUSAAT, o particularment, en
cas de no estar cobert el sinistre per part de MUSAAT.
El telèfon de contacte és 977 249 832.

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

comerços,

PREMAAT
Mitjançant la mútua podeu gaudir d’assegurances de VIDA i d’ACCIDENTS, amb preus
molt competitius.

4.3 CONVENIS AMB PREMAAT / MUSAAT
 CONVENIS AMB PREMAAT (tel. 901 101 389 o www.premaat.es)

Per tal de fidelitzar els mutualistes tant actius com passius, al mes de juny van posar
en marxa el Club de Ahorradores de Premaat que permet gaudir d’interessants
ofertes i descomptes en més de mig centenar de proveïdors de tot tipus (viatges,
compres, oci, etc). Al mateix s’hi pot accedir des de l’àrea privada de la web de
Premaat (http://intranet.premaat.es)
Els/les mutualistes poden beneficiar-se també de les següents ofertes i serveis:
 SALUT I BENESTAR:
-SANITAS
-GRUPO HNA
-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:
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LLOGUER D’AUTOMÒBILS:
- Hertz
ALLOTJAMENTS:
- Paradores de Turismo
- Hotels&Resorts Melià
- Complejo San Juan (grupo PSN)
 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL:
- Agència de Certificació professional (5% de dte.)
- Plataforma de videoconferències compartides entre col·legis (dtes per mutualistes)
 CONVENIS AMB MUSAAT (tel. 902 460 480 o www.musaat.es)

CLUB MUSAAT. Podeu trobar més informació a la part privada de la web.
 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.
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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 2017 se li van encarregar 7 PCQ.
Nuria Beltran es la responsable de l’OCT de MUSAAT.
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 decennals, 2 assegurances tot risc construcció, apart
d’algunes assegurances multirrisc llar i multirrisc oficina que ens han contractat els
col·legiats.
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4.5 BIBLIOTECA
Durant l’any 2017 han entrat a la biblioteca els següents llibres i revistes:

LLIBRES:

- GUIA DE ANÁLISIS DEL PROYECTO PARA LA DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA. Editada per la Fundación MUSAAT.
- DOCUMENTOS DE ORIENTACIÓN TÉCNICA EN CIMENTACIONES. Editat per la
Fundación MUSAAT.
- GUIA INFORMATIVA SOBRE REPARACIÓN, REFUERZO Y PROTECCIÓN DEL
HORMIGON. Editat per ARPHO.
- RECOMENDACIONES SOBRE REPARACIÓN, REFUERZO Y PROTECCIÓN DEL
HORMIGÓN EN OBRA CIVIL. Editat per ARPHO.
- RECOMENDACIONES SOBRE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN
EN EDIFICIOS. Editat per ARPHO.
- DOCUMENTOS DE ORIENTACIÓN TÉCNICA EN CUBIERTAS. Editat per la
Fundación MUSAAT.
- INFORME ANUAL 2017. Editat per MUSAAT.
- EL AGUA EN EL MUNDO – EL MUNDO DEL AGUA. Editat per la Real Academia
de Ciencias Económicas y Financieras.
- TRATADO DE CONSTRUCCION CIVIL – año 1898 (II volums: Atlas i Texto). Editat
per la Diputación de Badajoz.
- FORTIFICACIONES. INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO DEFENSIVO. Editat
pel COAC i el Mº de Educación, Cultura y Deporte.
- 75è ANIVERSARI DEL CAATEE DE BARCELONA. Editat pel Col·legi de Barcelona.
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REVISTES:

- ALZADA (CAATEE de Granada) núms. 114 i 115.
- CEMENTO Y HORMIGÓN, núms. 978, 979, 980, 981, 982 i 983.
- L’INFORMATIU (CAATEE de Barcelona), núms. 351, 352, 353, 354.
- PERICIA, núms. 71, 72, 73, 74 i 75.
- TAG (CAATEE de Tarragona, núms. 78 i 80.
- PROFESIONES(Union Profesional) núms. 165, 166, 167, 168, 169 i 170.
- BIA (CAATEE de Madrid), núms. 292, 293, 294 i 295.
- ESCRITURA PÚBLICA, núms. 105, 106 i 108
- REALIDAD MAPEI, núms. 20 i 21
- ADADE EMPRESARIAL núm. 54
- LUCES – Comité Español de Iluminación, núms. 60, 61 i 62
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5 - PRESIDÈNCIA

La presidenta senyora Teresa Arnal Vidal va assistir a les següents reunions de la junta
de govern del Consell 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:

19 de gener
16 de març
18 de maig
13 de juliol
21 de setembre
16 de novembre

5.2 PLENARIS DEL CONSEJO GENERAL
Tere Arnal, va assistir als següents plenaris:
8 d’abril
12 I 13 de maig
8 de juliol
7 d’octubre
18 de novembre
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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 VISITA A TARRACO ROMANA I CATEDRAL.
La presidenta, juntament amb la resta de membres de la junta de govern del Consell, es
van desplaçar a Tarragona, el dia 28 de gener, per fer una visita guiada per la ciutat de
Tarragona. Van estar convidats pel president del CAATEE de Tarragona.

6.2 REUNIÓ AMB L’ALCALDE D’HORTA DE SANT JOAN I
REPRESENTANT DEL PARC NATURAL DELS PORTS PEL
PROJECTE DE MAS DE BUROT.
La reunió es va realitzar durant el mes de gener, però durant tot l’any han hagut diverses
reunions a la seu del Parc Natural dels Ports, primer per acabar de concretar les bases del
projecte, i també per convocar la plaça d’arquitecte tècnic per fer el seguiment i coordinació
de les obres de Mas de Burot, i posteriorment seguiment de l’obra. A les reunions hi ha
participat tant Tere Arnal com Dani Blanc.
Les diferents reunions de treball van culminar amb la roda de premsa – presentació del
projecte de restauració i cicle de jornades que es va realitzar al Col·legi el dia 29 de
novembre.

6.3 JORNADA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
La presidenta Sra. Arnal va assistir el dia 30 de gener a la jornada sobre eficiència
energètica dirigida als tècnics municipals, celebrada a Amposta.

6.4 PRESENTACIONS PROFESSIÓ ARQUITECTE TÈCNIC.
Manuel Salguero i Dani Blanc han fet presentacions dirigides als alumnes d’ESO o
batxillerat.
El dia 25 de gener, els dos, van fer una presentació a l’IES Joaquin Bau de Tortosa.
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El dia 18 de maig, Manuel Salguero va fer la presentació per als alumnes de 3r i 4t d’ESO
del Col·legi de la Consolació.

6.5 PRESENTACIÓ LLIBRE INCIDÈNCIES LIWEB.
Tere Arnal va assistir a la presentació realitzada al CAATEE de Barcelona el dia 1 de
març. És una aplicació informàtica desenvolupada tecnològicament i validada per
l’Administració.

6.6 VISITA SAGRADA FAMÍLIA
El dia 16 de març la presidenta Sra. Arnal, juntament amb la resta de membres de la junta
de govern del Consell, va visitar el Temple de la Sagrada Família convidats per la direcció
facultativa. Se’ls va explicar les tecnologies que estan aplicant per tal de poder acabar
l’obra al 2026 (va començar al 1882).

6.7

REUNIÓ COMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT

L’11 d’abril, Dani Blanc es va desplaçar a Amposta convocat per la comissió de
Sostenibilitat. Es van tractar diferents temes com són la situació ambiental i econòmica de
Flix i la regressió del Delta, entre d’altres.

6.8

REUNIÓ ASSEGURANÇA TRIENNAL

El dia 11 de maig, la presidenta Teresa Arnal es va desplaçar a la seu del Consell per
assistir a la jornada convocada per tractar el tema de l’assegurança triennal.

6.9 ACTE LLIURAMENT CREU SANT JORDI CAATEE DE
BARCELONA
El dia 11 de maig, la presidenta va assistir, convidada pel seu president, El Sr. Jordi
Gosalves, a l’acte de lliurament de la Creu de Sant Jordi al Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

6.10 REUNIÓ CC TERRA ALTA – PROJECTE REHABILITACIÓ
POBLE VELL DE CORBERA
El divendres 19 de maig Tere Arnal va reunir-se, mitjançant videoconferència, des de la
seu del CC de la Terra Alta, amb els representants de la Generalitat que gestionen el
concurs del projecte de Rehabilitació del Poble Vell de Corbera. Vam ser convocats per tal
de participar en la redacció de les bases del concurs.
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6.11 EUROPEAN BIM SUMMIT
Dani Blanc va assistir a la tercera edició de l’European BIM Summit (EBS) que es va
celebrar els dies 25 i 26 maig de 2017 dins el marc de Barcelona Building Construmat, el
Saló Internacional de la Construcció de Fira de Barcelona. En l’acte de cloenda es va lliurar
el Premi European BIM Summit 2017 i es va anunciar la posada en marxa d’un observatori
per monitoritzar la implantació de BIM a Europa.

6.12 REUNIÓ PARC NATURAL DEL DELTA.
El dia 1 de juny, la presidenta es va desplaçar al Delta de l’Ebre per reunir-se amb el
representant del Parc Natural, senyor Xavi Abril. Se’ns va demanar col·laboració per
convocar un concurs d’idees per dos projectes d’obres que volen dur a terme.
El dia 29 de setembre, una vegada triats els guanyadors del concurs van fer una roda de
premsa a la que també va assistir.

6.13 PRESENTACIÓ
AVANTPROJECTE
D’HABITABILITAT DE CATALUNYA

DECRET

El dia 15 de juny, el secretari i cap de visat del Col·legi, Ramon Montesó, va assistir a la
presentació de l’avantprojecte de decret.

6.14 REUNIÓ DPT. D’OBRES DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA
La presidenta, va mantenir una reunió amb l’arquitecta i cap d’urbanisme de l’Ajuntament
de Tortosa, Laura Ismael i l’arquitecte municipal senyor Aitor Gilabert. Van tractar diferents
temes, entre ells les direccions d’obra d’arquitectes i arquitectes tècnics. Van acordar
tornar-se a reunir per tal de donar resposta a tots els temes plantejats.

6.15 PREMIS DE LA NIT DE LA CONSTRUCCIÓ
El dia 6 de juliol, Tere Arnal, convidada pel president del CAATEE de Barcelona, va
assistir, en representació del nostre Col·legi, al lliurament de premis de la Nit de la
Construcció.

6.16 REUNIÓ PREMAAT – PRESIDENTS COL·LEGIS
El dia 7 de juliol, coincidint que al dia següent tenien assemblea general del Consejo, la
presidenta va assistir a la reunió que va convocar la mútua, per tal d’informar als
representants de tots els Col·legis d’Espanya, de les novetats i canvis que havia sofert el
departament comercial per tal d’ampliar negoci i captar mercat.
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6.17 INAUGURACIÓ NOVA SEU DELEGACIONS
GENERALITAT A LES TERRES DE L’EBRE

DE

LA

El dia 21 de juliol es va inaugurar l’edifici de les delegacions situat a la plaça Gerard
Vergés del casc antic de Tortosa. A l’acte hi va assistir Teresa Arnal en representació del
nostre Col·legi.

6.18 REUNIÓ AMICS
QUALITAT EBRENCA.

I AMIGUES

DE

L’EBRE

–

PREMIS

Dani Blanc va ser el representant del nostre Col·legi en les diferents reunions (7, 17 i 20 de
setembre) que va mantenir amb el Sr. Luna d’Amics i Amigues de l’Ebre. Les reunions i
posteriors desplaçaments per visitar les obres es van efectuar en diferents dies per tal
d’avaluar els diferents treballs presentats. Finalment es va fer un sopar de lliurament de
premis.

6.19 SIGNATURA CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CARITAS
TORTOSA (29/11).
La signatura del conveni es va dur a terme al nostre Col·legi el dimectres 29 de novembre.
Els signants van ser Agustí Adell, secretari de Caritas Tortosa i Teresa Arnal presidenta del
nostre Col·legi.

6.20 REUNIONS AMB ACTIVA CONSULTORS & PARTNERS
Els membres de junta es van reunir en diverses ocasions, durant l’any, amb Xavier Lamote
i Sra. Ester Benet per tal de dotar de continguts a la nova web.
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7.

CURSOS, CONFERÈNCIAS i JORNADES TÈCNIQUES

7.1 CURSOS / XERRADES (presencials)



XERRADA: DEL PONT PENJANT AL PONT DEL MIL·LENARI.
Es va presentar un vídeo inèdit de la construcció del Pont Penjant d’Amposta.
Es va celebrar el dijous 16 de febrer i va anar a càrrec del col·legiat jubilat Sr.
Francisco Torres Reverter. Hi van assistir 30 persones.



JORNADA GAS NATURAL: CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS.
SOLJUCIONES CON TECNOLOGIAS DE GAS NATURAL.
La jornada va anar aq càrrec del Responsable de prescripció de Gas Natural
Distribución, Sr. José Manuel Domínguez Cerdeira i es va celebrar a la seu col·legial
el dijous 1 de juny. Hi van assistir 9 col·legiats.



CONGRÉS DE LES PROFESSIONS. Jornada: L’ACCESSIBILITAT ÉS UN DRET.
La jornada va estar organitzada dins del marc del Congrés de les Professions
celebrat a tota Catalunya. Es va celebrar el divendres 16 de juny.
En total hi van haver 18 inscrits, alguns d’ells d’altres col·legis professionals
presents al territori i als quals vam convidar.



XERRADA: “LES COETERES DEL DELTA”.
Les coeteres van estar declarades Bé Cultural d’interès Nacional en la categoria de
zona d’interès etnològic. La conferència es va celebrar el dijous 14 de setembre i va
anar a càrrec del col·legiat Ferran Torta Navarro, tècnic col·laborador en la redacció
de l’expedient de declaració.
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7.2 CURSOS PLATAFORMA DE FORMACIÓ COMPARTIDA
ENTRE COL·LEGIS





































PAVIMENTOS ALFÁLTICOS.
PROGRAMA ARQUIMEDES.
REVIT.
OBLIGACIONES SEG. Y SALUD II.
OBLIGACIONES SEG Y SALUD III.
REHABILITACIONES CONSUMO CASI NULO.
RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES EN UN EDIFICIO DE VIVIENDAS Y SU
CONTROL DE EJECUCIÓN.
COGE LAS RIENDAS DE TU NEGOCIO.
SKETCHUP PRO.
V-RAY PARA SCKETCHUP.
PRESUPUESTO, MEDICIONES Y CERTIFICACIÓN CON PRESTO.
DBSI Y DBSUA. INTERVECIONES EN EDIFICIOS EXISTENTES.
RECONOMIENTO DE INSTALACIONES EN UN EDIFICIO DE VIVIENDAS Y SU
CONTROL DE EJECUCIÓN.
INICIACIÓN AL COREL DRAW.
PROJECT LIBRE.
SKETCHUP PRO.
CRITERIOS DE CALIDAD DE ILUMINACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL PARA
CUMPLIR CON EL CTE.
PREPARACIÓN A LA CERTIFICACIÓN EN PMP (PROJECT MANAGER
PROFESIONAL).
ARCHICAD BIM. APLICACIONES EN OBRA.
ACESSIBILIDAD.
BASICO DE PHOTOSHOP.
INCORPORATE A LA TECNOLOGIA BIM. NIVEL 2: REVIT. PRESENTACIONES Y
DOCUMENTACIÓN.
CONTROL DE CALIDAD.
MANUALES DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCION.
OBRAS DE DERRIBOS Y DEMOLICIONES EN EDIFICACIÓN.
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CON PLACA DE YESO LAMINADO Y LANA
MINERAL.
INFORME EVALUACIÓN DE EDIFICIOS.
CURSO PRÁCTICO DEL PROGRAMA GENERADOR DE FICHEROS GML.
PROJECT LIBRE
EXCEL AVANZADO Y VBA PARA INGENIERIA
APLICACIÓN PRÁCTICA DE BIM EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN CON
REVIT: MODULO AVANZADO: TRABAJO COLABORATIVO, FASES Y FAMILIAS
PARAMÉTRICAS.
FINANZAS PARA DIRECTIVOS DE PROYECTO
LA FACTURA ELÉCTRICA
GENERADOR DE FICHEROS GML (2ª edición)
INCORPORATE A LA TECNOLOGIA BIM. NIVEL 3: CREACIÓN Y EDICIÓN DE
FAMILIAS REVIT.
EXPERTO EN MEDIACIÓN.
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PERITOS FORENSES
CYPECAD METAL 2018.
ESPECIALIZACION AUDITORIAS ENERGÉTICAS.
PASIVE HOUSE
GESTIÓN ECONÓMICA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN.
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. UNA OPORTUNIDAD DE TRABAJO.
PROYECTOS DE INTERIORISMO EN LOCALES COMERCIALES.
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD: 15 COSES QUE NO DEBES
OLVIDAR Y RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS.
SEMINARIO: TARIFAS ELÉCTRICAS.
INCORPORATE A LA TECNOLOGIA BIM. NIVEL 1: MODELADO VIRTUAL.
INICIACIÓN.
REVIT MEP.
BIM CONTROL DE OBRA.
CONTROL DE LAS ESTRUCTURAS EN LA DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE
OBRA.
REHABILITACIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA. ESTUDIO DE SUS PUNTOS
CRÍTICOS Y PATOLOGIAS ASOCIADAS.
MARKETING Y GESTIÓN ECONÓMICA PARA APAREJADORES.
CONCEPTOS BÁSICOS DE HUMEDADES, FISURAS Y GRIETAS EN
CONSTRUCCIÓN PARA PERITACIONES.
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS BIM CON PRESTO.
TOPOCAL. SOFTWARE DE CÁLCULOS TOPOGRÁFICOS.
MENTORES A PIE DE OBRA “EJERCER POR LIBRE ES POSIBLE”
EXPERTO EN GESTIÓN BIM.
WORKSHOP DYNAMO.
ESPECIALIZACIÓN DE AUDITOR ENERGÉTICO.
CYPECAD 2018. OPENBIM. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN.
LAS OBRAS DE DERRIBO Y DEMOLICIONES EN EDIFICACIÓN.
MONTAJE U MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS.

Aquestos cursos van estar impartits per diferents Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics d’Espanya. Del nostre Col·legi s’hi van inscriure un total de 23 col·legiats/des.

7.3 JORNADES TÈCNIQUES:
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XVIIIs JORNADES TÈCNIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ
“La direcció d’obra cap al BIM”
27 d’octubre de 2017
9.00h-9.15h Presentació de les XVIII 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.
9.15h-10.15h Xerrada “Del model a la direcció d’obra” a càrrec de Laia Isern Meix, Cap de
Projectes a Vitaller Arquitectura, un despatx que ja ens va fer una introducció
al BIM a la nostra seu i que ara ens explicarà l’experiència de passar del model
a la realitat de l’obra, des del punt de vista del director. Com afecten els canvis
al model? Qui ho gestiona? Mirarem de respondre aquestes i altres preguntes
que es plantegen quan un despatx fa el canvi al BIM.
10.15h-11.15h Xerrada “Aplicació de la metodologia BIM en la fase d’obra” a càrrec de
Rafa Capdevila, arquitecte tècnic de l’estudi Bardají - Capdevila Management
Barcelona, S.L. i director acadèmic del postgrau de BIM Manager del
CAATEETB. En Rafa ens parlarà sobre l’experiència de la direcció d’execució
de l’obra; ens plantejarà casos reals de problemes i solucions d’aquesta
metodologia. Cal saber modelar per poder dirigir l’execució de l’obra? Mirarem
de respondre aquestes i altres preguntes que se li plantegen a un arquitecte
tècnic actualment.
11.15h-11.45h Pausa per esmorzar i inauguració de l’exposició “Fòssils” de l’artista Mercè
Barberà.
11.45h-12.45h Taula rodona. Debatrem els avantatges i inconvenients del BIM i ens
plantejarem en quin moment un despatx s’ha de proposar fer el pas al BIM.
Parlarem sobre com afecta i quins canvis cal fer. Debatrem de quan un
arquitecte tècnic liberal cal que es plantegi el pas al BIM.
12.45h-13.45h Presentació del software Pressupostos ì Certificació a l’entorn BIM.
TCQ2000. Versió 5.2, a càrrec de Josep Torruella Martínez, enginyer industrial
del departament comercial de l’ITeC.
A les 14.00h Dinar al Restaurant “El Parc” (Opcional).
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8.

CONCURSOS

8.1 CONCURS DE DIBUIX INFANTIL.
Es va convocar el XVIII Concurs de Dibuix Infantil Nadalenc. Els participants van ser:

Elsa Sunyer - categoria 3 a 5 anys (filla de Noèlia Cebrian)

Pol Castell categoria 6 a 8 anys (fill de Mª Inés Sanz)
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Isaac Sunyer – categoria 6 a 8 anys (fill Noèlia Cebrian)

Irene Cid – categoria 9 a 11 anys (filla Juan José Cid)
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9.

ALTRES ACTES I CELEBRACIONS

9.1 DINAR DE GERMANOR
.
El dinar es va celebrar el dissabte 16 de desembre al Restaurant Noves Algues de Sant
Carles de la Ràpita. Hi van participar 32 persones, entre col·legiats/des i acompanyants.

9.2 ELS 50 i 25 ANYS DE PROFESSIÓ
Aquest any 2017 han celebrat els 50 anys de professió els col·legiats: Mª TERESA
VIDAL, JOAN MANEL MONCLÚS, JOSEP BAYERRI I JOAN BARRUBÉS. Els 25 anys de
professió: ELENA BAUDILIO , TERESA ARNAL i GINÉS BALASTEGUI.

9.3 EXPOSICIÓ PINTURA MERCÈ BARBERÀ
El passat mes d’octubre vam inaugurar l’exposició de quadres de la pintora Mercè
Barberà (dona del col·legiat Josep Sancho).
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10. PRESSUPOST INGRESSOS I DESPESES 2018
COMPTE
6220001
6220002
6220003
6230001
6230002
6230003
6230004
6230005
6230008
6230009
6250001
6250004
6250006
6260001
6260002
6270001
6270002
6270003
6270004
6270005
6280001
6280002
6290001
6290002
6290003
6290004
6290005
6290006
6290010
6300001
6310001
6341000
6400001
6420001
6590001
6590002
6623002
6806000
6811002
6815000
6816000
6817000
6819000

DESCRIPCIÓ DESPESES
REPARACIONS I CONSERVACIO IMMOBILITZAT
MANTENIMENT PROGRAMES DE GESTIÓ (ONDEVIO)
WEB + PLA ESTRATÈGIC
ASSESSORIA LABORAL
ASSESSORIA FISCAL
ASSESSORIA JURÍDICA
ASSESSORIA INFORMÀTICA
OFICINA DE VISAT
ASSESSORAMENT PROTECCIO DADES
PREVENCIO RISCOS LABORALS + VIGILÀNCIA SALUT
ASSEGURANÇA MULTIRRISC SEU COL·LEGIAL
ASSEGURANÇA ACCIDENTS - JUNTA GOVERN
ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL CORPORATIVA
COMISSIONS BANCS
COMISSIÓ COBRAMENT VISA
PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES
REPRESENTACIÓ COL·LEGI, REUNIONS
APORTACIONS AL CONSEJO GENERAL
APORTACIONS AL CONSELL
QUOTA INTERCOL·LEGIAL
AIGUA
ELECTRICITAT
TELÈFON
MATERIAL D'ESCRIPTORI
CORREU, TELÈGRAF I PORTS
BIBLIOTECA I SUBSCRIPCIONS
IMPRESSOS
MATERIAL DIVERS
ALTRES DESPESES GENERALS
IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS
IMPOSTOS BÉNS IMMOBLES / ARBITRIS
AJUSTS NEGATIUS IVA CIRCULANT
SOUS I SALARIS
"SEGURETAT SOCIAL" CÀRREC EMPRESA
ORGANITZACIO JORNADES TÈCNIQUES CONSTRUCCIÓ
DESPESES PER CURSETS
INTERESSOS DE DEUTES AMB ENTITATS DE CREDIT
AMORTITZ.IMMOBILITZAT INTANGIBLE - APLICACIONS INFORMAT.

AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT MATERIAL NOVA SEU
AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT MATERIAL-ALTRES INSTAL·LAC.

AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT MATERIAL-MOBILIARI
AMORTITZ.IMMOBILITZAT MATERIAL EQUIPS PROCED.INFORM.
AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT MATERIAL ALTRE IMMOBILITZAT
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IMPORT
5.000,00 €
5.125,00 €
- €
1.200,00 €
1.440,00 €
1.800,00 €
1.500,00 €
8.350,00 €
240,00 €
250,00 €
1.650,00 €
285,00 €
1.260,00 €
500,00 €
400,00 €
300,00 €
9.000,00 €
4.650,00 €
640,00 €
105,00 €
230,00 €
3.850,00 €
1.700,00 €
600,00 €
300,00 €
100,00 €
400,00 €
200,00 €
900,00 €
- €
5.300,00 €
2.800,00 €
45.670,00 €
14.100,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
4.330,00 €
350,00 €
9.920,00 €
290,00 €
4.400,00 €
1.350,00 €
315,00 €
143.300,00 €
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COMPTE
7050001
7050004
7460001
7590001
7590002
7590005
7590006
7590008
7590009
7660007
7690001

DESCRIPCIÓ INGRESSOS
INGRESSOS DRETS PER INTERVENCIO PROFESSIONAL
INGRESSOS PER QUOTES COL·LEGIALS
SUBVENCIONS, DONACIONS TRANSFERITS RESULTAT
INGRESSOS DIVERSOS
INGRESSOS PER CURSETS(+lloguer sala)
INGRESSOS COL·LABORADORS JORNADES TÈCNIQUES
INGRESSOS INSCRIPCIONS JORNADES TÈCNIQUES
INGRÉS CONVENI GAS NATURAL I ALTRES
INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ
INTERESSOS BONS DE L'ESTAT
INTERESSOS COMPTES CORRENTS I COMPTES ESTALVI
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IMPORT
84.970,00 €
38.790,00 €
- €
800,00 €
2.000,00 €
- €
200,00 €
2.000,00 €
14.400,00 €
120,00 €
20,00 €
143.300,00 €
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11.
COMPTES
6210002
6220001
6220002
6220003
6230001
6230002
6230003
6230004
6230005
6230008
6230009
6250001
6250004
6250006
6260001
6260002
6270001
6270002
6270003
6270004
6270005
6280001
6280002
6290001
6290002
6290003
6290004
6290005
6290006
6290010
6310001
6341000
6400001
6420001
6590001
6590002
6623002
6780000
6806000
6811002
6815000
6816000
6817000
6819000

BALANÇ a 31/12/2017
DESCRIPCIÓ DESPESES
RENTING FOTOCOPIADORA KYOCERA
REPAR.I CONSERVAC.IMMOBILITZAT
MANTENIMENT PROGRAMES DE GESTIÓ
WEB+PLA ESTRATÈGIC
ASSESSORIA LABORAL
ASSESSORIA FISCAL
ASSESSORIA JURIDICA
ASSESSORIA INFORMATICA
OFICINA DE VISAT
ASSESSORAMENT PROTECCIÓ DADES
SERVEI PREVENCIÓ RISCOS LABORALS
ASSEG. MULTIRRISC SEU COL.LEG.
ASSEG. ACCIDENTS-JUNTA GOVERN
ASSEG. RESP.CIVIL CORPORATIVA
COMISSIONS BANCS
COMISSIÓ COBRAMENT VISA
PUBLIC.,PROPAG. I RELAC.PUBLIC
REPRESENTAC.COL.LEG., REUNIONS
APORTACIONS AL CONSEJO GENERAL
APORTACIONS AL CONSELL
QUOTA ANUAL INTERCOL·LEGIAL
AIGUA
ELECTRICITAT
TELEFON
MATERIAL D'ESCRIPTORI
CORREU, TELEGRAF I PORTS
BIBLIOTECA I SUBSCRIPCIONS
IMPRESSOS
MATERIAL DIVERS
ALTRES DESPESES GENERALS
IMPOST.BENS IMMOBLES/ARBITRIS
AJUSTS NEGATIUS IVA CIRCULANT
SOUS I SALARIS
"SEGURIDAD SOCIAL" CARREC EMPR
ORGANITZACIÓ JORNADES TÈCNIQUES
DESPESES PER CURSETS/JORNADES
INTERESSOS PRESTEC HIPOTECARI SABADELL
DESPESES EXCEPCIONALS
AMORT. APLICACIONS INFORM.TIQUES
AMORT. NOVA SEU
AMORT. ALTRES INSTAL.LACIONS
AMORT. MOBILIARI
AMORT. EQUIPS INFORM.TICS
AMORT. ALTRE IMMOBILITZAT
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DEURE
59,09
6090,69
5985
5505
1217,76
1560
1800
1542,5
8372,48
240
189,63
1626,36
284,1
1253,63
640,93
279,11
1186,13
12731,7
4523,34
624
103,2
368,01
3686,83
1579,22
448,62
193,37
209,42
483,35
206,94
1101,32
5214,83
2586,44
44839,4
13906,8
141,16
1477,65
5312,95
0,21
314,35
9919,92
289,29
4393,8
1012,65
250,23

HABER
0
0
0
0
0
120
0
0
0
0
0
0
0
0
134,37
0
0
3745,24
0
0
0
0
0
0
0
29,53
0
0
0
200,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SALDO
59,09
6090,69
5985
5505
1217,76
1440
1800
1542,5
8372,48
240
189,63
1626,36
284,1
1253,63
506,56
279,11
1186,13
8986,46
4523,34
624
103,2
368,01
3686,83
1579,22
448,62
163,84
209,42
483,35
206,94
900,82
5214,83
2586,44
44839,35
13906,79
141,16
1477,65
5312,95
0,21
314,35
9919,92
289,29
4393,8
1012,65
250,23
149521,71

MEMÒRIA COL·LEGIAL 2017

COMPTES
7050001
7050004
7590001
7590002
7590006
7590007
7590008
7590009
7660007
7690001
7780000

DESCRIPCIÓ INGRESSOS
INGRES DRETS INTERV.PROFESSIONAL
INGRESSOS QUOTES COL.LEGIALS
INGRESSOS DIVERSOS
INGRESSOS PER CURSETS
INGRES INSCRIPCIONS JORNADES TECNIQUES

COMPENSACIÓ CONSEJO GENERAL
INGRÉS CONVENI GAS NATURAL
INGRESSOS PREST.SERVEIS D'ADMINISTRACIO

INTERESSOS VALORS NEG.(BONS)
INTERESSOS CTES.CT.
INGRESSOS EXCEPCIONALS

DEURE
18,8
3265
0
150
0
0
0
0
0
0
0,04

HAVER
77010,7
41470
569,46
1939,76
210,01
238,76
2000
16800
224,85
8,69
925,72

SALDO
-76991,85
-38205
-569,46
-1789,76
-210,01
-238,76
-2000
-16800
-224,85
-8,69
-925,68
-137964,06

RESULTAT abans amortitzacions...................... 4.622,59 €
RESULTAT EXERCICI (dèficit)…......................-11.557,65 €
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