RESUM ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 21.07.2011

RESUM DELS PRINCIPALS TEMES TRACTATS I ACORDS DE
L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DEL COETAPAC, DUTA A
TERME EL PASSAT 21 DE JULIOL A LA SEU DE LA DEMARCACIÓ DE
TORTOSA

Amb posterioritat a l’assembla general ordinària, es va portar a terme, dins l’horari
previst, l’Assemblea General Extraordinària del Col·legi, que s’havia convocat,
bàsicament, per tal d’aprovar els Estatuts del Col·legi, segons modificacions introduïdes
en la darrera assemblea general extraordinària, i escollir tresorer/a per tal de complir
amb el que preveuen els mateixos Estatuts.
No obstant això, a petició del president del Col·legi, feta amb anterioritat a l’Assemblea,
es varen introduir dos nous punts en l’ordre del dia.
A l’igual que s’havia fet amb l’assemblea ordinària, abans de l’inici de la reunió el
secretari va efectuar el recompte i comprovació de vots delegats que portaven els
assistents, als efectes de l’aprovació d’aquells punts que així ho requerien. El total de
volts delegats fou de 26.
Va quedar aprovada per assentiment, l’acta de la sessió de l’assemblea general
extraordinària anterior, del 10 de febrer d’enguany.
Aprovació dels Estatuts:
El secretari va explicar que un cop l’assemblea general extraordinària del passat 10 de
febrer havia donat per aprovada la modificació dels Estatuts del Col·legi per tal
d’adaptar-los a la Directiva de Serveis i al Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a
l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva de Serveis, es va procedir a donar
tràmit a l’expedient enviant-lo per a la seva ratificació al Departament de Justícia.
Aquest Departament els va retornar sol·licitant esmenar dues qüestions merament
formals i una qüestió legal, relativa al sotmetiment del visat col·legial de forma
obligatòria en els termes establerts per la normativa vigent (Reial Decret 1000/2010, de
visat col·legial obligatori).
Aquesta nova adaptació es va aprovar per assentiment.
No obstant això, i donat que una de les peticions de temes a tractar guardava relació
amb els Estatuts, es va procedir a encetar-ne el debat, que es detalla en el següent
apartat.

Inclusió en els Estatuts de la figura del “col·legiat no exercent”:
Com s’ha dit, aquesta petició va ser formulada pel president, qui en va raonar la mateixa
i en va argumentar la necessitat per raons diverses, tant col·legials pròpiament dites, és a
dir, des d’un punt de vista col·lectiu, com fiscals i per tant des d’un punt de vista més
individual.
Al respecte es va encetar un debat en el que alguns dels assistents van expressar el seu
parer i es va procedir a la votació, essent aquesta favorable a la inclusió d’aquesta figura
per 16 vots a favor, 8 en contra i 20 abstencions.
El president, recollint el parer d’algun dels assistents, es va comprometre a sol·licitar un
informe jurídic en el que es faci la proposta per a que sigui la Junta de Govern qui en
doni el vist i plau definitiu.
Creació de l’Associació d’Enginyers Agrícoles de Catalunya:
Abans de procedir al punt de l’elecció al càrrec de tresorer/a del Col·legi, es va passar a
tractar aquet punt que també havia estat sol·licitat incloure en l’assemblea.
El president va raonar els beneficis de la creació d’una associació, especialment en el
marc d’un futur incert per al Col·legis, i en va sol·licitar, tal i com havia demanar
prèviament, procedir-ne a la seva eventual aprovació.
Es va desestimar la proposta amb 16 vots en contra, 13 a favor i 21 abstencions.
Elecció al càrrec de tresorer/a del Col·legi:
El secretari va fer un repàs cronològic del procés electoral i de els raons que han portat a
obrir el procés a la candidatura de tresorer/a.
Les dues candidates presentades i ratificades per la Junta eren les que concorregueren a
l’elecció en l’assemblea.
Es varen estimar tots els vots per correu i es varen comptabilitzar els vots delegats, amb
la corresponent signatura, fotocòpia acreditativa de la identitat i sobre tancat.
La comprovació dels vots va ser llarga i el resultat final va donar l’elecció al càrrec de
tresorer d’en Joan Salvador Minguet Pla, que fins ara venia exercint de tresorer en
funcions. El resultat fou el següent:
Vots a favor de Joan S. Minguet:
Vots a favor de Cristina Colobrans:
Vots en blanc:
Vots nuls:

83
29
2
24

El president i la resta de membres de la Junta van agrair a les dues candidatures l’esforç
i la participació i van felicitar el guanyador.
********************

