
 
 

 

DOCUMENT EXPLICATIU RESPECTE A L’AUGMENT PER ALS COL·LEGIATS DE LES 

QUOTES DEL CONSEJO 

 

 

En primer lloc cal explicar que la Junta de Govern del COETAPAC, s’ha vist obligada a marcar 

un augment de les quotes del “Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos 

Agrícolas de España”, en contra de la seva voluntat.  

 

Aquest augment va ser aprovat en la darrera reunió del Ple del Consejo de l’any 2015, després 

d’haver-hi fet tot tipus d’objeccions per part del representant del nostre Col·legi, als 

pressupostos plantejats pel Consejo. 

 

L’augment en qüestió és de 1,88 a 2 Euros al mes d’aportació al pressupost del Consejo, que 

no s’aplicarà fins aquest tercer trimestre. Aquesta aportació es fa directament al Consejo, i el 

COETAPAC només s’encarrega de gestionar-la. 

 

L’aplicació serà de la següent manera: en les quotes del tercer i del quart trimestre, es farà 

un augment proporcional, en cadascuna d’elles, de la part que no es va aplicar ni el primer ni 

el segon trimestre. Així doncs, la part de la quota que va destinada al Consejo passarà a ser 

de 6 Euros + (0,12 * 3 mesos) en cada un dels rebuts de trimestre pendents d’aquest 

any 2016. 

 

A partir de l’any 2017 ja es cobraran els 6 Euros trimestrals que marca el Consejo.  

 

Cal explicar també que tot i no estar-hi d’acord com a Junta de Govern del COETAPAC, en la 

reunió de negociació del conveni que vam establir amb el Consejo (d’acord amb la normativa 

catalana de Col·legis professionals que ens dona opció a tal conveni), vam acordar que el 

nostre Col·legi obtindrà un retorn d’algunes de les partides del pressupost del Consejo 2016: 

 

- Dins la partida de serveis als col·legiats, se’ns retornarà l’import proporcional de les 

nostres aportacions (que suposen un total del 9,87% del pressupost del Consejo), 

donat que els carnets dels col·legiats de Catalunya els fem des del nostre Col·legi. 

 

- De la partida d’Activitats, i pel que fa al Foment de la col·legiació, se’ns retornaran les 

despeses que des del COETAPAC justifiquem que hem generat en aquest sentit. 

L’import màxim que se’ns retornarà serà la part proporcional que aporta el nostre 

Col·legi en aquesta partida. 

 

- De la partida de Despeses de Direcció i representació, i pel concepte de representació 

i assistència a col·legis i actes, també se’ns retornaran les despeses que des del 

COETAPAC justifiquem que hem generat en aquest sentit. L’import màxim que se’ns 

retornarà serà la part proporcional que aporta el nostre Col·legi en aquesta partida. 

 

- De la partida de Reunions de Patronats i Associacions, i pel concepte d’Assistència i 

participació en actes i jornades, també se’ns retornaran les despeses que des del 

COETAPAC justifiquem que hem generat en aquest sentit. L’import màxim que se’ns 

retornarà serà la part proporcional que aporta el nostre Col·legi en aquesta partida. 

 

Amb tots aquests reintegraments, pactats per la Comissió Paritària de Negociació del Conveni, 

en la reunió que va tenir lloc a Saragossa el passat dia 10 de febrer de 2016, creiem que 

malgrat s’hagi d’aplicar l’augment de la quota del Consejo (amb el qual no estàvem gens 

d’acord), compensarem aquest augment amb els reintegraments pactats. 

 

Salutacions cordials, 

 

Joan Salvador Minguet 

Tresorer del COETAPAC 


