ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA/ASSEMBLEA DE LA DEMARCACIÓ DE
GIRONA DEL COL·LEGI/ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA,
CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRER DE 2020

Srs: Jaume Masgrau (president), Josep Maria Soler (secretari de l’Associació), Quim de Ciurana
(secretari del Col·legi) els vocals: Llorenç Albanell, Josep Dellonder, Jesús Teixidor, David Bartra
i Òscar Treceño. Excusa la seva assistència la vocal Helena Juscafresa.
Hi assisteixen també els col·legiats i associats estudiants que es relacionen a continuació: els
Srs. Rodolfo Castro, Ivan Repilado, David Garrido, Narcís Cots, Ramon Montserrat, Joan Gómez,
Francesc X Pons, Pau Fajol, Àngel Guevara, Domingo Argilés, Josep Font, Joan Roura, Joan
Juanals, Josep Altimir, Gemma Font, Jordi Martorell, Xavier Pérez, Oriol Campo, Josep Bosch,
Robert Soro, Dafne Galvany, Joan Mascaró, Josep Massanella, Ramón Caralt, Antoni Gallart,
Carles Pastor, Joan Planas, Genís Negre i Josep Duran.
Comptem també amb la presència de l’adjunt a la gerència de la Demarcació a Girona, la Sra.
Cristina Canamases.
S’obre la sessió quan són les 20.30 h del vespre del dia 26 de febrer de 2020, presidida pel Sr.
Jaume Masgrau i el secretari del Col·legi, Sr. Quim de Ciurana.

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
El Sr. Jaume Masgrau repassa l’acta de la reunió anterior, celebrada el 24 d’octubre de 2019 i
s’aprova.
2.- Aprovació del tancament comptable de l’any 2019
El president, el Sr. Jaume Masgrau, presenta els balanços de situació i el compte de resultats.
El resultat de l’exercici consolidat és de 31.054,86€.
En matèria d’ingressos es puntualitza que:
- Pel que fa als visats, hi ha hagut menys ingressos.
- Pel que fa a les activitats, hi ha hagut un canvi notable de quantitat d’un any per l’altre
per un simple fet de comptabilització.
- Es conclou que les xifres han estat similars a l’exercici anterior en part degut a la
formació ofertada.
En matèria de despeses es puntualitza que:
- La quantitat pel que fa al personal ha pujat per una situació extraordinària
conseqüència del contracte a l’adjunt a gerència per cobrir la baixa per maternitat de
Núria Valenzuela.
- La diferència que hi ha pel que fa a les activitats entre els dos exercicis és deguda a la
despesa feta pel Sopar de Germanor a la Fortalesa l’any 2019.
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-

Es tanca el 2019 amb un excedent de 31.054,86€.

S’obre un torn de paraules:
- Es pregunta sobre el lloguer de local que el col·legi paga a l’associació. En Sr. Jaume
Masgrau en detalla el funcionament.
- Es pregunta si l’excedent es queda a la demarcació de Girona i el Sr. Jaume Masgrau
detalla que un 10% de les quotes pagades pels col·legiats van al fons comú del col·legi,
la resta es queda a la nostra demarcació.
- Es proposa treure rendibilitat de l’excedent. El Sr. Jaume Masgrau i el Sr. Quim de
Ciurana expliquen que han estat assessorats per entitats bancàries i creuen que no és
una proposta adequada per dur a terme actualment. El Sr. Jaume Masgrau apunta que
una manera d’invertir l’excedent seria subvencionant més formacions i, així,
aconseguir donar més servei, moviment i sinèrgies al col·lectiu
S’aprova el tancament comptable del 2019 per unanimitat.

3.- Aprovació del cens de la Demarcació a 31/12/2019

Associats

Col·legiats

Socis Escolars

521

512

127

Associats
520
520
508
528
536
521

Col·legiats
514
518
499
511
518
512

31/12/2019

31/12/2014
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019

Socis Escolars
84
126
135
142
162
127

Es presenta el cens i es puntualitza que:
- Estable en termes generals.
- Baixa el número de socis escolars. El Sr. Quim de Ciurana explica que la devallada pot
venir donada per la implantació dels nous graus fa 4 anys.
Cal emprendre accions per arribar més als estudiants i, un cop titulats, es colegiïn.
S’obre el torn de paraules:
-

Es torna a plantejar la possibilitat d’incloure altres col·lectius al col·legi, o treballar cap
a aconseguir col·laboracions amb altres col·legis. El Sr. Jaume Masgrau explica que es
va intentar la creació d’un ens amb la finalitat d’apropar diferents col·legis. El Consejo
va presentar-hi un recurs perquè la proposta no tingués recorregut. Per tant, l’opció
d’obrir-nos és molt remota.
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-

-

Es pregunta com està el cens de la nostra Demarcació en relació amb les altres
demarcacions. El Sr. Jaume Masgrau detalla que a Lleida hi hagut un increment, a
Tarragona i Barcelona una devallada. La tendència global és a la baixa.
Es planteja una col·laboració amb el Col·legi d’Enginyers Tècnics. El Sr. Quimde Ciurana
expressas que no ho veu viable.

S’aprova per unanimitat.
4.- Informe d’activitat 2019
Es fa un repàs dels diferents tipus d’activitats que s’han fet durant l’any 2019.
4.- Torn obert de paraules:
-

Es pregunta si altres col·legis també tenen diferenciats els conceptes associació i
col·legi. El Sr. Jaume Masgrau confirma que alguns si i alguns no.
Es pregunta si es pot treballar com a enginyer a l’estranger i es contesta que sí, amb
una homologació que t’habilita a fer-ho. De la mateixa manera, pot un estranger
treballar com a enginyer aquí si té el títol homologat.

Sense més temes a tractar i agraint als assistents la seva presència, el president aixeca la sessió
a les 21:05 h del vespre, en el lloc i dia assenyalats a l’encapçalament.

Sr. Quimde Ciurana
Secretari Col·legi
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Sr. Jaume Masgrau i Plana
President

