ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA/ASSEMBLEA DE LA DEMARCACIÓ DE
GIRONA DEL COL·LEGI/ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA,
CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRER DE 2019

Srs: Jaume Masgrau (president), Josep Maria Soler (secretari de l’Associació), els vocals:
Llorenç Albanell, Josep Dellonder, Jesús Teixidor i Òscar Treceño. Excusen la seva assistència
els Srs. Quim de Ciurana (secretari del Col·legi), i els vocals David Bartra i Helena Juscafresa.
Hi assisteixen també els col·legiats que es relacionen a continuació: els Srs. Josep Altimir,
Domingo Argilés, Joan Planas Bartrolí, Aleix Boada, Josep Bosch, Santiago Cardenal, Antoni
Gallart, David Garrido, Joan Gaya, Jordi Güell, Àngel Guevara, Joan Juanals, Pere Mutjé, Genís
Negre, Xavier Pérez, Martí Puig, Joaquim Reda, Josep Maria Soler i Pons, i Carles Riba, ponent
de la conferència i adscrit a la Demarcació de BCN.
Comptem també amb la presència la Sra. Núria Valenzuela, gerent de la Demarcació a Girona i
la Sra. Susanna Jerez, administrativa.
S’obre la sessió quan són les 20.35 h del vespre del dia 28 de febrer de 2019, presidida pel Sr.
Jaume Masgrau i el secretari de l’Associació, Sr. Josep Maria Soler i Carbonell.

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
Es llegeix l’acta de la reunió anterior, celebrada el 23 d’octubre de 2018 i s’aprova.
El president comenta que és la primera assemblea de l’Associació que es celebra a la
Demarcació i que els temes a tractar i els acords es pendran conjuntament per Associació i
Col·legi.
2.- Aprovació del tancament consolidat de l’any 2018
El secretari, el Sr. Josep Maria Soler, presenta els balanços de situació i el compte de resultats,
per separat i els consolidats Associació/Col·legi.
El resultat de l’exercici consolidat és de 49.742,19 € ( 33.157,71 € són el benefici del Col·legi i
16.584,48 € corresponen al benefici de l’Associació).
Hi ha una partida de despesa extraordinària per l’impost de societats de l’exercici 2017 que fa
aflorar un benefici de 4.606,19 € ja que s’havia fer una provisió per un import més elevat.
Es pren l’acord d’aprovar-los per unanimitat.
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3.- Aprovació del cens de la Demarcació a 31/12/2018

Es presenten les dades del cens a final d’any amb els números següents: 518 col·legiats, 536
associats i 162 socis escolars.
S’aprova el cens de la Demarcació per unanimitat.
L’evolució del cens des de 2014 a la Demarcació és la següent:

31/12/2014
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018

Associats
520
520
508
528
536

Col·legiats
514
518
499
511
518

Socis Escolars
84
126
135
142
162

4.- Informe del President
La valoració del president sobre l’estat econòmic de la Demarcació és que gràcies a l’acord de
les quotes, s’ha assolit una autonomia financera que permet fer accions com les de bonificar la
formació i alhora dotar de significat el fet d’estar adscrits i tenir un avantatge respecte als que
no ho estan.
Pel que fa als ingressos de visats comenta que tot i haver tingut un bon resultat per aquest
exercici, cal aprofundir en els serveis que oferim al col·lectiu perquè els visats ja fa temps que
van perdre l’obligatorietat i caldria donar-los un valor afegit.
D’altra banda comenta que la junta directiva està treballant amb l’objectiu de definir quines
són les motivacions que porten als enginyers industrials a col·legiar-se perquè, malgrat el cens
de la Demarcació s’està mantenint estable (tot i la davallada general), tenim un repte
important per captar les noves generacions d’enginyers que en la seva majoria no es col·legien.
Cal reinventar-se. I amb aquest motiu convida a tots els assistents a fer propostes.
Seguidament informa als assistents que se’ls ha lliurat un document on hi consten totes les
activitats organitzades a la Demarcació, actes als que s’ha assistit, formacions, col·laboracions
amb altres entitats, comissions de treball, accions de comunicació, etc.

5.- Torn obert de paraules:
El Sr. Joan Juanals demana informació sobre el pla estratègic de tot el col·lectiu que els varen
presentar a les juntes del mes de juny. El Sr. Jaume Masgrau li respon que estan tot just
començant i s’han definit els plans d’actuació , entre d’altres, l’aplicació del vot electrònic.
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El Sr. Xavier Pérez en referència al cens, pregunta quina situació tenen a les altres
demarcacions. La Demarcació de Girona, li respon el president, som la Demarcació que tenim
millors resultats perquè Barcelona- Vallès i Tarragona van decreixent constantment.
El Sr. Josep Maria Soler i Pons es pregunta quin pes té el nombre d’enginyer col·legiats
respecte el total d’enginyers industrials titulats i el Sr. Masgrau li respon que només es
col·legia un 10% dels nous titulats, d’aquest 10%, només el 25% segueix col·legiat al cap de 3-4
anys. Llavors, dius Soler, cal enfocar els plans de màrqueting a motivar-los a col·legiar-se i a
fidelitzar el col·lectiu.
El Sr. Josep Dellonder, seguint amb el tema, comenta que aquesta caiguda de col·legiats
s’observa també a nivell estatal i és degut al canvi normatiu de la Llei Òmnibus, observació a la
que Jaume Masgrau hi afegeix que hi ha d’haver un estímul que els faci col·legiar de manera
voluntària i que aquest és el gran repte que tenim.
EL Sr. Pere Mutjé demana ajut perquè les nostres institucions s’impliquin en motivar a les
noves generacions per escollir titulacions tecnològiques perquè les universitats no se’n surten
soles. L’Escola Politècnica Superior de Girona està perdent molts estudiants.
Masgrau li explica la labor que s’ha fet des de la Demarcació participant en algunes xerrades a
secundària. Un dels problemes que han detectat és que els professors de tecnologia no són
engrescadors i això comporta una mancança en la difusió del coneixement tecnològic. Convida
a tots als assistents a fer proselitisme i a participar en xerrades si en tenen l’ocasió.
El Sr. Àngel Guevara demana informació sobre la possible unió de col·legis d’enginyeria,
pregunta a la que el president li respon que és una situació complexa i, tot i que s’estan
donant situacions d’apropament (com el cas de l’AQPE), el camí encara és llarg.
El Sr. Joan Planas demana informació sobre el pla estratègic, volia saber si és tracta d’un pla
territorial, i sobre el vot electrònic, conèixer si és possible la implantació. Sí, ja hi ha altres
col·legis que l’utilitzen, li respon el Sr. Masgrau.
El Sr. Antoni Gallart proposa que es prepari una presentació engrescadora per fer xerrades
sobre els estudis d’enginyeria als instituts.
Sense més temes a tractar i agraint als assistents la seva presència, el president aixeca la sessió
a les 21:30 h del vespre, en el lloc i dia assenyalats a l’encapçalament.

Sr. Josep Maria Soler i Carbonell
Secretari Associació
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Sr. Jaume Masgrau i Plana
President

