
 

CARTA OBERTA A TOTS ELS COL·LEGIATS I COL·LEGIADES DEL COL·LEGI OFICIAL 
D’ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA 

 
 
Benvolguts companys / Benvolgudes companyes, 
 
Com recordareu, el passat mes de desembre de 2013 us vaig adreçar una carta oberta 
al respecte d’un dels punts de l’Ordre del Dia que era previst tractar en l’Assemblea 
General Extraordinària del Col·legi, convocada pel dia 19 de desembre de 2013, i que 
en concret es referia a: “Revisió de les relacions entre el Consejo General i el Col·legi, 
i establiment de les noves relacions en base als principis de cooperació i 
voluntarietat”. 
 
Doncs bé, han transcorregut prop de 4 mesos des de que va tenir lloc l’Assemblea 
General Extraordinària, i us escric aquest document en nom de la Junta de Govern del 
Col·legi, ja que pensem que és el moment de que us informem de l’estat actual de les 
nostres relacions amb el Consejo, així com de tots els esdeveniments que s’han anat 
produint al llarg d’aquest període de temps. També us hem de dir que era el nostre 
interès informar-vos abans, però hem esperat que es consolidessin tot un seguit de 
situacions per donar-vos més detalls de tot el procés endegat. 
 
L’Assemblea General Extraordinària del passat dia 19 de desembre de 2013, va 
acordar, per unanimitat de tots els assistents, el següent al respecte de la revisió de les 
relacions del Col·legi amb el Consejo: 
 

1. Instar al Consejo General a revisar les relacions i els compromisos existents 
amb el Col·legi, i autoritzar a la seva Junta de Govern a establir les 
negociacions pertinents als efectes de formalitzar un conveni de cooperació i 
col·laboració voluntaris que regulin aquestes relacions. 

 
2. En tant en quant aquestes noves relacions no es concretin en el conveni que 

tindrà que ser ratificat per les dues institucions col·legials, es suspenen, amb 
efectes a partir de l’1 de gener de 2014, les aportacions econòmiques que 
trimestralment es fan des del Col·legi al Consejo General. 
 

3. En tant en quant no s’estableixi un nou marc de col·laboració, mitjançant 
conveni, entre el Consejo General i el Col·legi, el Consejo General farà efectiva 
la quantitat de 400 € mensuals al Col·legi en concepte de lloguer i despeses 
derivades de la presència en la seu del Col·legi a Barcelona, del Sr. José A. 
Casla, Assessor Jurídic del Consejo General. La quantitat esmentada ho serà 
amb efectes a partir de l’1 de gener de 2014, i en cas de no estar d’acord amb 
fer efectiu l’import esmentat, abans del dia 1 de febrer de 2014 l’espai que 
ocupa l’Assessor Jurídic del Consejo General en les instal·lacions del Col·legi, 
haurà de ser alliberat. 



 

 
Aquests acords van ser comunicats per burofax al Consejo General en data 30 de 
desembre de 2013. En aquest sentit us hem d’informar també, que el dia 23 de 
desembre de 2013, vàrem mantenir una reunió amb el Conseller de Justícia, Hble. Sr. 
Germà Gordó, el company David Coll i jo mateix, per comunicar-li la decisió presa al 
respecte en l’Assemblea General Extraordinària del dia 19 de desembre de 2013, 
reben, per la serva part, tot el suport i recolzament al procés de revisió de les relacions 
amb el Consejo General. 
 
El dia 22 de gener de 2014, vàrem rebre resposta al respecte per part del Consejo 
General via correu electrònic i correu postal, que en resum venia a dir el següent: 
 

1. La Comissió Executiva del Consejo General ha decidit proposar al Col·legi de 
Catalunya la celebració, amb caràcter urgent, d’una reunió bilateral entre 
representants dels òrgans de govern d’ambdues entitats, en lloc i data a 
convenir. 

 
2. La Comissió Executiva del Consejo General ha decidit, per unanimitat, instar 

formalment al Col·legi de Catalunya el compliment de les seves obligacions de 
pagament d’una aportació econòmica per cada col·legiat censat per al 
sosteniment del Consejo General. 
 

3. La Comissió Executiva del Consejo General ha decidit desestimar l’oferiment 
del Col·legi de Catalunya de que es faci efectiva la quantitat de 400 € 
mensuals en concepte de lloguer i despeses derivades de la presència en la 
seu col·legial del despatx del Sr. José Antonio Casla. 
 

El dia 30 de gener de 2014 es va contestar al Consejo General en el sentit de 
manifestar la nostra satisfacció pel fet d’acceptar de fer una reunió bilateral per 
concretar els detalls de la col·laboració i cooperació voluntàries entre el  Consejo i el 
Col·legi, es van assenyalar els integrants de la comissió negociadora per part del 
Col·legi (Sr. David Coll, Sr. Joan Salvador Minguet, i Sr. Germán Esteban), es van 
proposar una sèrie de dates possibles i a més es va comunicar que abans de la primera 
reunió es faria arribar una primer esborrany de conveni. 
 
En la mateixa data del 30 de gener de 2014 es va contestar també al Consejo General, 
lamentant que des del Consejo no s’hagués estat receptiu a la proposta feta des del 
Col·legi al respecte de l’espai que ocupava el Sr. Jose A. Casla, al temps que es donava 
trasllat de l’agraïment del Col·legi a la tasca realitzada pel Sr. Casla durant tots aquests 
anys que havia desenvolupat la seva activitat des de la seu del Col·legi a Barcelona. 
 
El dia 1 de febrer de 2014 es va produir la marxa formal del Sr. José A. Casla de la seu 
del Col·legi a Barcelona, i en aquest sentit val a dir que se li va agrair tota la seva 
col·laboració al llard d’aquests 11 anys de presència a la seu del nostre Col·legi, i ell 



 

mateix ens va enviar un escrit d’agraïment i per tal de que en donéssim trasllat a tota 
la Junta de Govern del Col·legi. 
 
En data 13 de febrer de 2014, el Consejo General ens contesta al nostre escrit de 30 de 
gener de 2014, en el qual ens informa de la composició de la comissió negociadora per 
part seva, proposant una sèrie de dates alternatives i com a lloc de la reunió la seu del 
Col·legi d’Aragó, a Saragossa. 
 
El 25 de febrer de 2014 es contesta a l’escrit del Consejo General, concretant com a 
data definitiva de la primera reunió el dia 14 de març de 2014, a la seu del Col·legi 
d’Aragó, a Saragossa i adjuntant al mateix temps un document de bases per establir un 
nou marc de relacions entre el Consejo General i el Col·legi en base als principis de 
col·laboració i cooperació voluntaris. 
 
En paral·lel, el dia 3 de març de 2014 té entrada en el registre del Col·legi de Catalunya, 
un requeriment del Consejo General perquè en el termini d’un mes es procedeixi, per 
part de l’Assemblea General del Col·legi, a declarar nul o anular l’acord adoptat pel 
mateix òrgan en data de 19 de desembre de 2013, relatiu a suspendre, amb efectes a 
partir de l’1 de gener de 2014, les aportacions econòmiques que trimestralment 
s’efectuen des del Col·legi al Consejo General, obrint la possibilitat, en cas 
d’incompliment per part del Col·legi de l’esmentat termini, la via contenciosa-
administrativa. 
 
El dia 14 de març de 2014 té lloc a Saragossa, a la seu del Col·legi d’Aragó, la primera 
reunió bilateral Consejo General – Col·legi, on es van posar sobre la taula els diferents 
punts de vista sobre com tenen que ser, d’ara en endavant, les relacions del Col·legi de 
Catalunya amb el Consejo General i que en tot cas sempre tenien que pensar per un 
conveni de cooperació i col·laboració voluntaris, i amb unes aportacions econòmiques 
basades en els serveis prestats per ambdues parts. Atès que hi havia convocada una 
reunió del Pleno General del Consejo pel dia 22 de març de 2014 on s’havien 
d’aprovar, en el seu cas, els pressupostos pel 2014, es va decidir establir un termini 
d’un mes per veure l’evolució dels esdeveniments i en base a això tornar-se a reunir la 
comissió bilateral. 
 
El dia 22 de març de 2014 té lloc la reunió del Ple Extraordinari del Consejo General, on 
finalment s’acaben aprovant els pressupostos pel 2014 amb el vot en contra, entre 
d’altres, del Col·legi de Catalunya al no acceptar-ne les diferents esmenes proposades 
al seu contingut, però també es produeix un fet molt rellevant com és la dimissió en 
bloc de tota l’executiva del Consejo General i la dimissió del seu president Sr. Emilio 
Viejo. Hores d’ara el Consejo General té una direcció interna formada pels 3 membres 
de l’anterior executiva que es van incorporar més recentment, i hi ha obert un termini 
per presentar candidatura a la presidència del Consejo General, que finalitza el proper 
dia 4 de maig de 2014. Per tant, el procés de negociació queda interromput fins que no 



 

hi hagi una nova executiva amb poder decisori per continuar amb les converses 
iniciades el dia 14 de març de 2014. 
 
En paral·lel, la Junta de Govern del Col·legi de Catalunya, en la reunió celebrada el 
passat dia 20 de març de 2014, vàrem decidir contestar al requeriment plantejat pel 
Consejo General, en el sentit de dir que es ratifiquen els acords presos en l’Assemblea 
General Extraordinària del dia 19 de desembre de 2013, i que per tant no atenem a 
l’esmentat requeriment. La contesta al requeriment es presenta en temps i forma el 
dia 30 de març de 2014, i al temps se li comunica al Consejo General que la Junta de 
Govern del Col·legi, en la seva reunió del dia 20 de març de 2014, va decidir realitzar 
un ingrés, en data 3 d’abril de 2014, de 3.000 € corresponent al primer trimestre de 
2014 i sobre la base del càlcul realitzat de quina hauria de ser l’aportació del Col·legi al 
Consejo amb caràcter anual, i una vegada signat el conveni de col·laboració i 
cooperació voluntaris. 
 
De tots aquests procediments i actuacions portades a terme fins a la data, se n’ha 
donat compte puntualment al Conseller de Justícia, Hble. Sr. Germà Gordó, el qual ens 
ha manifestat la seva total conformitat i ens ha animat a seguir en aquesta mateixa 
línia. 
 
Bé, això es tot el que us podem informar al respecte fins al dia d’avui, dir-vos que 
nosaltres, la Junta de Govern del Col·legi, continuarem amb el full de ruta marcat per 
l’Assemblea General Extraordinària del passat 19 de desembre de 2014, com no podia 
ser d’un altre manera, tot i que el resultat final haurà d’esperar a la vista de la situació 
d’interinitat que en aquests moments hi ha al Consejo. 
 
En la mesura que es vagin produint esdeveniments al respecte, us anirem informant. 
 
Gràcies a tots pel vostre suport i recolzament en aquesta procés que hem iniciat, que 
pensem que serà bo per a tots nosaltres i pel futur de la nostra institució col·legial. 
 
Salutacions cordials, 
 
 
 
 
 
 
 
Ramon Lluís Lletjós i Castells 
President del COETAPAC 


