
PROPOSTA DE NOVA REDACCIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS COL·LEGI D'ENGINYERS 
AGRÒNOMS DE CATALUNYA 

 

• Article 16.2.E, lletres a) i b): 

Redacció actual: 
“Article 16  
Fins i funcions  
(...) 
2. Corresponen al Col·legi les funcions públiques i les altres funcions que es corresponen a la 
base associativa privada del Col·legi que s’estableixen actualment a la Llei de Col·legis 
professionals de Catalunya o a la norma autonòmica que la substitueixi en un futur. Sens 
perjudici d’aquestes disposicions legals, les funcions que correspon al Col·legi es poden dividir 
segons la següent classificació: 
(...) 
E) Funcions d’autoorganització. 
El Col·legi, en l’exercici de la seva potestat d’autoorganització interna, exerceix les funcions 
següents: 
a) Elaborar els seus Estatuts particulars, per a aprovació del Consell General. 
b) Aprovar el Reglament de règim interior en desplegament i aplicació dels Estatuts del 
Col·legi, que serà visat pel Consell General. 
(...).” 

Redacció que es proposa pels apartats a) i b) de la lletra E de l’article 16: 
a) Elaborar els seus Estatuts particulars, per a aprovació, si procedeix, de l’òrgan que legalment 
correspongui. 
b) Aprovar el Reglament de règim interior en desplegament i aplicació dels Estatuts del 
Col·legi, que serà visat, si procedeix, per l’òrgan que legalment correspongui.” 
  

• Article 22.3, lletres a) i g): 

Redacció actual: 
“Article 22  
Junta General 

(...) 

3. Corresponen a la Junta General les següents funcions:  

a) Aprovar i modificar els Estatuts del Col·legi, que hauran de ser aprovats pel Consell General 
de Col·legis Oficials d’Enginyers Agrònoms.  

(...) 

g) Aprovar i modificar els reglaments de règim intern, que hauran de ser visats pel Consell 
General de Col·legis Oficials d’Enginyers Agrònoms.”  

Redacció que es proposa per les lletres a) i g) de l’apartat 3 de l’article 22: 
a) Aprovar i modificar els Estatuts del Col·legi, per a aprovació, si procedeix, de l’òrgan que 
legalment correspongui.  

(...) 

g) Aprovar i modificar els reglaments de règim intern, que seran visats, si procedeix, per l’òrgan 
que legalment correspongui.”  
  

• Article 43.3: 

Article 43 
Recursos contra actes i acords 



(...) 

3. Les resolucions dels recursos corporatius i els acords i resolucions de la Junta de Govern són 
susceptibles de ser impugnats mitjançant recurs d’alçada davant del Consell General dels 
Col·legis Oficials d’Enginyers Agrònoms, en no esgotar la via corporativa. Els dictats pels òrgans 
del Consell General que posin fi a la via corporativa podran ser recorreguts potestativament en 
reposició davant del mateix òrgan que els va dictar o ser impugnats directament davant la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 

Redacció que es proposa per l’apartat 3 de l’article 43: 
3. Les resolucions dels recursos corporatius i els acords i resolucions de la Junta de Govern 
esgoten la via corporativa, tret que legalment s’estableixi que són susceptibles de ser impugnats 
mitjançant recurs administratiu davant d’un altre òrgan. Les resolucions i acords que esgotin la 
via corporativa podran ser recorreguts potestativament en reposició davant del mateix òrgan 
que els va dictar o ser impugnats directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 



  

 

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA  
del Col·legi 
 
Barcelona, 30 de novembre  
de 2018. 
 
Assistents: 
 
S’excusen: 
 
 

 
A les dinou hores deu minuts del dia 
trenta de novembre dos mil divuit, 
es reuneix en segona convocatòria 
la Junta General Ordinària, a la sala 
Montseny de l’Hotel HCC St. Moritz, 
carrer de la Diputació, 264, a 
Barcelona, amb els assistents 
assenyalats al marge. Presideix 
l’Il·lma. Sra. Degana Silvia Burés 
Pastor, qui declara legalment 
constituïda la Junta i obre la sessió, 
la qual es desenvolupa seguint 
l’ordre del dia de la convocatòria. 
 

 
Punt previ 
La degana Silvia Burés, dona la benvinguda als assistents i explica el nou 
format de Junta General, amb el canvi de dia i lloc i un format que vol ser més 
dinàmic i que doni peu al contacte entre els companys. Així mateix informa que 
desprès de la reunió tindrà lloc l’acte de lliurament de premis i distincions del 
COEAC. 
 
 
1.  Lectura i aprovació, si escau,  de l’acta de la darrera sessió. 
 
L’acta de la sessió anterior, enviada per correu electrònic a tots els col·legiats i 
publicades a la web del Col·legi, és aprovada per unanimitat. 
 
 
2. Informació del Col·legi i del Consell. 

 
2.1.  Moviments de col·legiats. 
 
El secretari tècnic, Joan Guim, dóna compte de les altes hagudes des de la 
darrera Junta General i que són: Juan Francisco Juárez García, Lidia Raventós 
Canet i Jaume Boada Aguadé. 

 
Així mateix dóna compte de les baixes voluntàries de Marc Marti Alcobé, 
Elisabeth Clota Sala, Lorenzo Agudo Garcia, Eduard Almenara Solsona, 
Ramon Balasch Pont, Joan Solé Guitart, Xavier Fernández Gómez, Ramon 
Anguera Rué, Antonio Michelena Barcena, Eva Mª Pablos Marcos i Pablo 
Ayala López. 
   
El nombre actual de col·legiats és de nou cents seixanta set. 
 
En relació a les Societats Professionals, el mateix secretari tècnic, informa que 
no hi ha cap moviment, essent el nombre actual de societats professionals 
registrades de trenta quatre. 
 
 



  

2.2. COL·LEGI 
 
La degana, Silvia Burés, explica que per aquest nou format de Junta General 
es previst tractar les diferents qüestions estatutàries que corresponguin, i que 
per donar a conèixer les principals actuacions realitzades, es farà una breu 
explicació dels fets més rellevants i posteriorment es passarà un vídeo. Així 
entre d’altres s’informa de les següents qüestions: 
 

• Nous Estatuts del COEAC aprovats en Junta General Extraordinària del 
passat dia 6 de novembre de 2018.  

• Nova vocalia de relacions amb el Consell i nomenament del company 
Carles Estarán. 

• Sinèrgies amb altres col·legis professionals: 
1. AQPE. Agència de qualificació dels professionals de l’Enginyeria 

- Prestigi Internacional dels Professional Engineers. AQPE 
- Firmat a l’Haia el mutual recognition agreement entre KIVI i l ‘AQPE 

2. Col·legis Àmbit Rural. 
- Carta al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, per 

demanar representació en les Comissions Territorials d’Urbanisme.  
3. Taula de Col·legis Tècnics. Reunió degans de Col·legis Tècnics de 

l’Enginyeria i Arquitectura. 
4. Enginyers de Catalunya. 

Membres: Agrònoms, Camins, Industrials, Informàtics i 
Telecomunicacions. 
Reunions degans/presidents: Per la cerca de sinèrgies i col·laboracions. 
Algunes actuacions portades a terme: 

- Donem veu a l’Agricultura 4.0 a la Comissió d’Industria 4.0 dels 
Enginyers de Catalunya 

- Assistència a la Trobada anual de la Comissió Indústria 4.0 a la 
Barcelona Industry Week 

- Participem a la Comissió d’Acció Social dels Enginyers de 
Catalunya. Enginyers Voluntaris 

• Formació. Cursos i jornades 

1. Curs de disseny i càlcul de sistemes de ruixadors automàtics i sistemes 

de control de temperatura i evacuació de fums. (Barcelona, 18 i 25 de 

setembre de 2018) 

2. JORNADA TÈCNICA: TECNOLOGIA a PAVIMENTS per a la indústria 

AGROALIMENTÀRIA i àrees de DISTRIBUCIÓ I LOGÍSTICA 

3. Presents a la Fira Agrària de Sant Miquel per parlar de digitalització a 

l’Agricultura 

4. 22a Fira de l'Oli DOP Siurana: Teledetecció i noves tecnologies en el 

cultiu de l’olivera 

 

• Premis 

1. El Col·legi ha col·laborat en l’Olimpiada Agroalimentària i Agroambiental 

de l’ETSEA- 4a edició 

2.  47a edició del Premi del Llibre Agrari i de la 3a edició del Premi de 

l’Article Tècnic Agrari. Es va signar el conveni de col·laboració amb Fira 

de Lleida per al Premi del Llibre Agrari i Dues obres sobre temes 

sanitaris van guanyar els premis del Llibre i de l’article Agraris. 



  

 

• Noves iniciatives de participació i promoció posades en marxa 

1. I Premi d’Excel·lència al millor Treball Final de Màster (TFM) de titulació 

“Màster en Enginyeria Agronòmica” (MENAG).  

- I Premi convocat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de 

Catalunya amb la col·laboració i el patrocini de l’IRTA per a treballs fi 

de màster (TFM) de la titulació “MÀSTER EN ENGINYERIA 

AGRONÒMICA (MENAG) defensat en l’Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria Agrària (ETSEA), de la Universitat de Lleida (UdL). 

2. Propostes de suport al Treball de Recerca de Batxillerat 

- Es va fer una “Crida” per participar com a voluntaris i s’han recollit 11 

propostes 

3. Nou grup de treball d’Agricultura 4.0 
 

• Presents al IV Congrés Nacional d’Enginyers Agrònoms (Conagronomos 

2018) que va tenir lloc a Còrdova, del 15 al 18 d’octubre de 2018. 

 
2.3. CONSELL 
Es dóna compte de les reunions de Junta de degans celebrades a Madrid els 
dies, 5 de setembre i 29 de novembre i en format virtual el 29 d’octubre. 
 
 
 
3. Pressupost per a l’any 2019. 
 
Pel que fa al pressupost pel 2019, es fa un repàs de les principals partides i es 
presenta a la Junta General el pressupost ordinari del Col·legi d’Enginyers 
Agrònoms de Catalunya amb unes despeses de 378.826,89 i uns ingressos de 
387.377,50 € que dona un resultat de 8.550,61 €. Amb un flux de caixa de 
19.355,83 €.  
 
Els assistents fan una sèrie de consideracions i desprès de fer les pertinents 
explicacions, es sotmet a votació i s’acorda aprovar per unanimitat el 
pressupost del Col·legi pel 2019. 
 
Els assistents feliciten al Tresorer Oscar Trindade i li agraeixen la feina feta. 
 
 
 
4. Proposta de la Junta de Govern del nomenament de col·legiat d’honor 

al company, Joan Guim Balcells. 
 
La degana, Silvia Burés, trasllada la proposta de la Junta de Govern del 
nomenament de Col·legiat d’Honor al company, Joan Guim, per la seva tasca i 
vocació de servei demostrat al llarg dels anys com a secretari tècnic d’aquest 
Col·legi (1985 – 2018). 
 
Es sotmet a votació i la Junta General acorda, per assentiment, el nomenament 
de col·legiat d’Honor, al company, Joan Guim. 



  

 
 
5. Elecció per a la renovació de càrrecs de la Junta de Govern: 
La degana, Silvia Burés, informa que les candidatures aprovades per la Junta 
de Govern en relació a les eleccions de renovació de càrrecs del nostre Col·legi 
són: 

Tresorera    Paquita Escoi Martinez 
Vocal de Barcelona   Fran Garcia Ruiz  
Vocal de Lleida   Víctor Falguera Pascual 
Vocal de Girona   Imma Malet Prat 
Vocal de Tarragona  Carlos Pablo Ferré Torres 
Vocal d’Empresa   Josep Ma Vidal-Barraquer Cot 
 

Així mateix, atès que només hi ha una candidatura per a cada un d’ells, informa 
que els col·legiats esmentats, queden elegits per aclamació per a ocupar els 
respectius càrrecs. 
 
La degana, Silvia Burés, agraeix als companys que ho deixen, Oscar Trindade i 
Xavier Lujan i dona la benvinguda als nous, Paquita Escoi i Victor Falguera. 

 
6. Torn obert de paraules. 
 
No se’n formulen 
 
 
 
El secretari Agustí Jardí, dóna per finalitzada la reunió i es dona pas a l’acte de 
lliurament de premis i distincions del COEAC. 
 
Lliurament premis i distincions COEAC: 
 

• Benvinguda nous col·legiats.  
Entrega de certificat i lot de llibres i pin a Jaume Boada Aguadé. 

 

• 1r Premi d’Excel·lència al millor Treball Final de Màster (TFM) de titulació 
“Màster en Enginyeria Agronòmica”. En aquesta primera edició, el Jurat l’ha 
concedit a MARC SABARTRÉS GUIX pel: “Projecte de disseny d’un 
sistema de coberta fotovoltaica per a una bassa de reg situada a la 
Comunitat de Regants del Canal Algerri-Balaguer, al TM de Castelló de 
Farfanya (la Noguera)”. Entrega el premi: Director Científic de l’IRTA , Jordi 
Garcia i tot seguit el guanyador fa una breu explicació del projecte. 

 

• 1r Concurs de Fotografia del COEAC. 
- Guanyador: David Orozco Felip, per la fotografia: Dipòsits Oli. 
- Finalistes: 

• Maria Font Furnols per la fotografia: Escanejant el porc 
• Cristina Gallinad Ferrer per la fotografia: Vinyes + reg suport 
• Ignasi Iglesias Castellarnau per la fotografia: Plantació de fruita 
Han excusat assistència: 
• Eduard Juandó Beya per la fotografia: Agronomia i paisatge 
• Xavier Coll Gilabert per la fotografia: Abella pol·linitzant les flors d’una 
prunera 

 



  

• Distinció 50 anys de col·legiació.  
Els companys que tenen més de 50 anys de col·legiació són: Pedro Bofias 
Padrós, Francesc Vall-llosera Vilaplana, Gustavo Garcia Guillamet, Josep 
Viader Berges, Joaquim de Sola-Morales Dou, Gregorio Galvez Pazos, 
Josep Mª Vives de Quadras, Antonio Oliva Español, Alfonso Bonmati 
Berenguer, José Mª Mora Mascaró, Jaume Gelabert Orench, José A. Ruiz 
Birlanga, José M. del Campo Castel, José Mª Fernández Sanchez de la 
Nieta i Julio Corderas Descarrega 
 
Desprès de l’entrega de pin i diploma el company, Josep Maria Vives de 
Quadras, diu unes paraules en nom de tots.  

 

• 1r Premi Gent per Canviar el Món. És posa en marxa aquest premi i en 
aquesta primera edició, a proposta de la Junta de Govern, s’entrega al 
company i president de la Comissió BIM, Agustí Jardí, per la seva implicació 
en la implantació i difusió del BIM així com la seva representació del nostre 
col·lectiu en les diferents institucions relacionades en la temàtica. Tot seguit 
el mateix company, Agustí Jardí, fa unes paraules d’agraïment.  

 
 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió a les vint hores 
trenta minuts del dia abans esmentat. 
 
 
 
 
   
       El secretari 
       Agustí Jardí 
 Vist-i-plau 

La degana 
Silvia Burés 



ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA de l’Associació 
 
Barcelona, 30 de novembre de 
2018. 
 
Assistents: 
 
S’excusen: 
 
 
 
 
 
 
 

A les dinou hores quaranta cinc 
minuts del trenta de novembre de 
dos mil divuit, es reuneix en segona 
convocatòria l’Assemblea General 
Ordinària, a la sala Montseny de 
l’Hotel HCC St. Moritz, carrer de la 
Diputació, 264, a Barcelona, amb 
els assistents assenyalats al marge. 
Presideix l’Il·lma. Sra. Presidenta 
Silvia Burés Pastor, qui declara 
legalment constituïda l’assemblea i 
obre la sessió, la qual es 
desenvolupa seguint l’ordre del dia 
de la convocatòria. 

1.  Lectura i aprovació, si escau,  de l’acta de la darrera sessió. 
 
L’acta de la sessió anterior, enviada per correu electrònic a tots els associats i 
publicada a la web de l’Associació, és aprovada per unanimitat. 
 
2. Informació de l’AEAC, ANIA i INEC. 
 
2.1. A  E  A  C 

 
2.1.1. Moviment d’associats. 
El secretari tècnic, Joan Guim, dóna compte de les altes hagudes des de la 
darrera Assemblea General i que són: Juan Francisco Juárez García, Lidia 
Raventós Canet i Jaume Boada Aguadé. 
 
Així mateix dóna compte de les baixes voluntàries de Marc Marti Alcobé, 
Elisabeth Clota Sala, Lorenzo Agudo Garcia, Eduard Almenara Solsona, 
Ramon Balasch Pont, Joan Solé Guitart, Xavier Fernández Gómez, Ramon 
Anguera Rué, Antonio Michelena Barcena, Eva Mª Pablos Marcos i Pablo 
Ayala López. 
 
El nombre actual d’associats és de noucents setanta-u, dels quals, quatre són 
de titulacions afins. 
 
2.1.2. Moviment de preassociats. 
El secretari tècnic, Joan Guim, informa de les altes de Ines Samperi Tena, 
Javier Chiné Mestres i Xavier Estaràn Pellice i les baixes voluntàries de Manel 
López Puigcercós, Cristina Diaz Badosa i Yolanda Pellicer de la Torre. 
 
El nombre actual de preassociats és de dinou. 
 
2.1.3. Informació de la presidenta. 
Entre d’altres, s’informa de la nova vocalia de relacions amb ANIA i del 
nomenament del company Carles Estarán. 
 
 



2.2. A N I A 
S’informa de la participació en el IV Congrés Nacional d’Enginyers Agrònoms 
(Conagronomos 2018) que va tenir lloc a Còrdova, del 15 al 18 d’octubre de 
2018. 
 
2.3. I N E C 
S’informa sobre iGenium’18 que va tenir lloc el dia 23 d’octubre al Col·legi 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports sota el títol “Enginyeria i mobilitat” i que 
per part dels enginyers agrònoms, el company Antoni Enjuanes, subdirector 
general d’infraestructures del DARP, va presentar una ponència sobre camins 
rurals, per posar en relleu la importància dels camins rurals per al reequilibri 
territorial i la qualitat de vida del medi rural. 
 
 
3.  Pressupost per a l’any 2019. 
El tresorer, Oscar Trindade, presenta un pressupost pel 2019 amb un ingressos 
de 16.600,00 euros i unes despeses de 16.100 euros. El pressupost presentat 
és aprovat per unanimitat. 
 
 
4. Proposta de la Junta Directiva del nomenament d’ associat d’honor al 

company, Joan Guim Balcells. 
La presidenta, Silvia Burés, trasllada la proposta de la Junta Directiva del 
nomenament d’Associat d’Honor al company, Joan Guim, per la seva tasca i 
vocació de servei demostrat al llarg dels anys com a secretari tècnic d’aquesta 
Associació (1985 – 2018). 
 
Es sotmet a votació i l’Assemblea General acorda, per assentiment, el 
nomenament d’associat d’Honor, al company, Joan Guim. 

 
5. Torn obert de paraules. 
 
No se’n formulen. 

 
I no havent-hi més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió a les dinou hores 
cinquanta cinc minuts, del dia abans esmentat. 
 
 
 
 
 
 
 
       El secretari 
       Agustí Jardí 
 V. P. 

La presidenta 
Silvia Burés 



COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS 
AGRÒNOMS DE CATALUNYA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018

INGRESSOS Pressupost 2018 Realitzat 2018 Diferència

Visats 210.000,00 251.147,80 41.147,80

Annex / Llibres ordres 4.000,00 3.460,00 -540,00 

Quotes 140.662,50 139.008,91 -1.653,59 

Activitats docents 30.000,00 10.217,50 -19.782,50 

Altres Ingressos de Gestió 1.300,00 2.989,66 1.689,66

Retorn Assegurances 2.500,00 2.240,53 -259,47 

Financers 1.000,00 134,40 -865,60 

Patrocinis 2.000,00 4.826,45 2.826,45

TOTAL 391.462,50 414.025,25 22.562,75 

DESPESES Pressupost 2018 Realitzat 2018 Diferència

Personal 192.297,22 205.045,94 12.748,72

Amortitzacions 27.989,24 23.546,54 -4.442,70 

Convenis i aportacions 49.970,00 39.025,75 -10.944,25 

Serveis professionals 24.200,00 32.772,72 8.572,72

Manteniment i reparacions 1.500,00 1.597,10 97,10

Missatgers 200,00 86,76 -113,24 

Publicitat i relacions públiques 9.700,00 13.274,02 3.574,02

Subministraments 8.900,00 9.558,11 658,11

Assegurances (Resp. Civil Col·legiats) 25.918,00 23.657,39 -2.260,61 

Serveis bancaris 100,00 88,76 -11,24 

(*) Diverses 57.588,46 59.348,49 1.760,03

IVA soportat no deduible 6.000,00 4.721,22 -1.278,78 

Tributs 7.100,00 7.459,28 359,28

Variació existències 1.000,00 2.074,50 1.074,50

Extraordinaris 3.618,57 3.359,92 -258,65 

TOTAL 416.081,49 425.616,50 9.535,01

Deficit / Superàvit -25.951,50 -11.591,25 13.027,74 

TOTAL 390.129,99 414.025,25

(*) en full adjunt es desglossa d'aquesta partida



DESPESES DIVERSES   (1) 59.348,49

JUNTA DE GOVERN 24.963,19

   Desplaçaments 6.700,14

   Reunions 12.724,59

   Assignació Degà 5.538,46

ACTIVITATS DELEGACIONS I COMISSIONS 1.811,07

   Jornades 331,86

   Actes Socials Delegacions 1.479,21

FORMACIÓ 6.181,60

   Cursos col·legiats 6.181,60

DESPESES ADMINISTRATIVES SEUS 19.421,04

   Material Oficina Barcelona-Lleida 4.717,25

   Comunitat Barcelona 12.609,80

   Comunitat Lleida 1.540,33

   Parking 553,66

VARIS 6.971,59

   Altres desplaçaments 2.019,94

   Carnet col·legial 7,20

   Bar col·legi 1.887,46

   Varis 3.056,99

TOTAL DESPESES DIVERSES 59.348,49



ASSOCIACIÓ ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA

CAPITOL 2. INVERSIONS PRESSUPOST 2018 Executat

300 LLIBRES 0,00 € 0,00 €

TOTAL INVERSIONS 0,00 € 0,00 €

CAPÍTOL 6. DESPESES Pressupost Executat

61 VARIACIÓ D'EXISTENCIES 1.000,00 € 1.256,64 €

61000001 Variació Existencies de Llibres 1.000,00 € 1.256,64 €

62 SERVEIS EXTERIORS 15.000,00 € 14.418,39 €

620 Aportacions 14.400,00 € 13.610,80 €

62000001 A.N.I.A. 8.000,00 € 8.714,08 €

62000002 I.N.E.C. 900,00 € 600,00 €

62000004 Agencia Qualificació Professional Enginyeria 3.000,00 € 1.796,72 €

62000003 Actuacions de cooperació 2.500,00 € 2.500,00 €

623 Serveis de Professionals 300,00 € 607,50 €

623000001 Gestoria 300,00 € 607,50 €

624 Transports 200,00 € 120,00 €

62400001 Altres Viatges 200,00 € 120,00 €

629 Altres Despesses 100,00 € 80,09 €

62900003 Material de Oficina 100,00 € 80,09 €

Impressió díptics publicitaris 0,00 €

TOTAL DESPESES 16.000,00 € 15.675,03 €

CAPITOL 7. INGRESSOS Pressupost Real

705 PRESTACIÓ DE SERVEIS 25.500,00 € 120,00 €

Conveni associats - COEAC 24.900,00 €

Quotes associats 600,00 € 120,00 €

759 APORTACIONS 0,00 € 15.555,03 €

75900001 Traspas COEAC - despeses corrents 0,00 € 15.555,03 €

75900002 Traspàs COEAC - ONG enginyers agrònoms 0,00 €

TOTAL INGRESSOS 25.500,00 € 15.675,03 €

RESULTAT 9.500,00 € 0,00 €
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