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A les 16.40 h del 15 de novembre es constitueix en primera convocatòria l'Assemblea General 

de Socis de l'APEVC  amb l'assistència dels següents associats: 

 

Astals, Joana 

Barbero, Conxi 

Bedós, Mònica 

Bestard, Albert 

Boadas, Jordi 

Bosch, Joaquim  

Caba, Núria 

Carballo, Gabino 

Carbonell, Jordi  

D’Arandes, Joan 

Díaz, Jordi 

Farràs, Eduard 

Garcia, Carles 

Garcia, Salvador 

Genescà, Roger 

Grifell , Laia 

Gual, Joan  

Guitart , Joan 

Gutiérrez, Adam 

Lafuente, Fernando 

Las Heras, Sandra 

Llorente, Kim 

Mompín, Josep Mª 

Pajares, Nati 

Sardà, Marian 

Senmartí, Jordi 

 

La mesa està constituïda per Joana Astals com a presidenta de l’APEVC, Joan Gual Martí com a 

vicepresident , Conxi Barbero com a secretaria, Adam Gutiérrez com a tresorer ; Joan Guitart ,  

Jordi Carbonell i Carles Garcia com a  vocals.  

 

Resultant un nombre total de socis de 27 assistents presencials, tots ells amb dret a vot. 

 

L’ordre del dia  de l’assemblea és el següent: 

 

ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior 

2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’informe de presidència 

a. Cursos 2018 tancament 

b. Cursos i activitats 2019 

c. Certificació professional de jardineria – Gremi de Jardineria de Catalunya 
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d. Cursos previsió 2020 

e. Proposta nous Grups de Treball 

3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’informe de secretaria 

a. Vocals  

b. Baixes socis 

4. Fundació Jardineria i Paisatge 

a. Estat actual 

b. Proposta de liquidació FJiP 

c. Nous escenaris NTJ’s  

5. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’informe de tresoreria 

a. Tancament 2018 

b. Estat de comptes 2019 

c. Pressupost 2020 

6. Torn obert d’intervencions  

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior. 
 

La Joana Astals, com a presidenta,  presenta l’acta de l’assemblea ordinària del  9 de març de 

2018 celebrada a Roses; l’acta de l’Assemblea anterior estava en mans dels socis des de feia 15 

dies, a la plana web de l’APEVC. No hi ha cap intervenció. 

 

Es sotmet a votació l’aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.  

S’aprova per   

18  vots a favor 

0 vots en contra  

1 abstenció 

 

Queda aprovada l’acta de l’Assemblea anterior . 

 

 

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’informe de presidència. 
 

2.a Cursos i activitats 2018. Tancament 

La Joana Astals explica els diferents cursos i activitats que s’han dut a terme. 

No s’ha realitzat cap publicació.  
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A nivell de cursos , s’han realitzat  

• ‘Nova Normativa de Jocs infantils’ per a la Diputació de Barcelona; es van fer dues edicions 

del curs. 

• ‘Nova Normativa de Jocs infantils’ per a empresa particular, dins la formació a mida que 

proposa l’APEVC. 

Hi ha hagut el present Congrés, a Vic, amb 219 inscrits.  

A nivell de jornades tècniques, s’han realitzat: 

•  Visita tècnica a  Vivers SalaGraupera per realitzar una visita al jardí de demostració. 

• Jornada de ‘Naturalització al Parc de Can Zam’ en col·laboració amb l’AMB. 

• ‘Jornada tècnica sobre la nova Llei de contractes a l’Administració pública’ 

conjuntament amb el Gremi de jardineria. 

• Jornada tècnica sobre ‘Normativa de Jocs infantils’ 

L’APEVC ha format part del Jurat del concurs de roses de Barcelona. 

S’ha continuat la participació habitual a les xarxes socials. 

2.b Cursos 2019 

Exposat conjuntament en l’apartat anterior 

2.c Certificació Professional Gremi de Jardineria 

La Joana Astals explica que, en col·laboració amb el Gremi de Jardineria, s’ha iniciat una 

col·laboració per a certificar empreses amb el ‘Certificat professional’ de jardineria. L’APEVC hi 

col·labora, validant els informes tècnics que gestiona i se n’ocupa el Gremi. L’APEVC hi pot 

realitzar aportacions i millores als informes tècnics de certificació. Aquest certificat és com un 

segell que certifica la feina executada de manera correcte, per tal d’evitar l’ intrusisme 

professional. En aquest projecte també hi col·labora l’ESAB. 

2.d Cursos previsió 2020 

Per al proper any 2020, en el que no hi haurà la celebració de Congrés, està planificat diversos 

cursos i jornades.  

• Curs de mantenedor de jocs infantils : a diversos municipis, per tal d’ampliar la oferta a 

tot el territori. 

• ‘Seminari fitos zero’: en format seminari, i durant 3 jornades diferenciades en 3 mesos 

diferents. 

• Ajut a la recerca: tot i que està previst intentar donar una nova visió de l’Ajut a la 

recerca. 
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• Jornades gratuïtes de temàtica diversa: GIP; Comunicació en espais verds; 

Naturalització,.. 

2.e Nous grups de Treball APEVC 

Es presenten els dos grups de treball nous, empesos per les demandes del sector. Els dos 

grups de nova creació, estan formats per socis amb experiència en el sector, i motivats per la 

temàtica del grup que es crea.   

• Grup GIP: dedicat a la Gestió integrada de plagues,i tots aquells temes que hi puguin 

relacionar-se. La idea és donar a conèixer l’APEVC en molts altres àmbits, sempre sota 

el tema GIP. Establir contactes amb altres associacions en aquest tema, i poder 

incrementar els coneixements en aquest àmbit. 

• Grup de visites tècniques: grup que neix amb la voluntat d’organitzar visites a diferents 

espais, sempre des del punt de vista tècnic, i a noves tendències que el sector pot 

demandar. Propostes de visites més concrets, com s’havien realitzat anys anteriors. 

 

Es sotmet a votació l’informe de presidència. 

 

Votació informe de Presidència :  

19 vots a favor 

0 en contra 

0 abstenció 

 

Queda aprovat l’informe de presidència 

 

 

3. Lectura i aprovació, si escau, de l’informe de secretaria. 
 

La Conxi Barbero , com a secretària,  exposa l’informe de secretaria. 

Es manté la línea que es portava dels darrers anys; el nombre de socis a 12 de novembre de 

2019 és de 330. A la documentació lliurada hi ha una taula on s’especifica el nombre de socis 

segons la tipologia. En els últims dos mesos hi ha hagut un lleuger ascens, de persones que han 

aprofitat la inscripció al Congrés per a inscriure’s com a socis de l’APEVC. 

 

TIPUS SOCI  

Socis conveni associació 6 

Socis estudiants 16 

Soci institucional 6 

Soci numerari 249 

soci numerari jubilat 8 

Soci protector 43 

TOTAL 330 

 

 

A data 12 de novembre hi ha un soci amb més de dues quotes impagades; al qual se li ha 

reclamat en diverses ocasions i ell n’és coneixedor de la seva situació; per tant, segons els 
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Estatuts de l’APEVC, es procedeix a votar la seva baixa com a soci de l’APEVC. En cas de voler 

tornar, haurà de fer efectiu els impagats acumulats.  

 

Votació baixa soci impagats :  

16 vots a favor 

0 en contra 

3 abstenció 

Queda aprovat  procedir a donar-lo de baixa. 

 

Es sotmet a votació l’informe de secretaria: 

 

Votació informe de Secretaria :  

19 vots a favor 

0 en contra 

0 abstenció 

Queda aprovat l’informe de secretaria 

 

 

4. Fundació Jardineria i Paisatge 
 

4.a Estat actual 

La Joana Astals exposa la situació actual de la FJiP. En aquest sentit, la FJiP no es troba en 

una bona situació. Des de la gerència de la Fundació, s’han realitzat diverses accions per tal de 

poder afavorir la venda de NTJ’s: nova web, consultes online, visites a possibles clients, 

búsqueda de nous patrocinadors de NTJ’s,... 

Tots i els esforços, l’any 2018 es va tancar amb uns 20000€ de pèrdues, i s’acorda que per part 

dels Patrons es fa una aportació; l’APEVC va aportar 2400€. Fins l’any 2017, la Fundació rebia 

una subvenció de Caixa d’Enginyers, i per tant, hi havia una entrada addicional de diners, que 

ara ja no hi és.  

Les NTJ’s han baixat molt a nivell de subscriptors fixes en paper; per contra ha augmentant 

lleugerament el comprador puntual (tant en paper com online). 

En aquest sentit, tal i com estaven les despeses, s’ha decidit baixar el sou de la directora i 

prescindir de la secretaria.  

Va tenir lloc una reunió entre els quatre patrons: tots estàvem a favor de seguir amb les NTJ’s, 

però buscant altres maneres de donar continuïtat a les NTJ’s. En aquest sentit, s’han emplaçat 

els patrons a una nova reunió el 3 de desembre, per decidir dos temes: per un costat què es fa 

amb la FJiP (si es liquida o es reformula) i per l’altre què es fa amb les NTJ’s. 

En Joan Gual exposa que és molt probable que s’hagi de fer alguna aportació extraordinària 

per acabar de quadrar els números. La Joana Astals explica que en fons de paper hi ha moltes 

NTJ’s. Que l’APEVC no pot fer-se càrrec de la venda de les NTJ’s; la idea de l’APEVC és que 

sigui el Col·legi qui es faci càrrec de les NTJ’s, encara que l’APEVC pugui ser patrocinador de 

NTJ’s concretes; buscant aquelles més necessàries, de temàtica més actual.  

S’obre el torn obert de paraules per parlar de les NTJ’s.  
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En Joaquim Bosch demana quina és la posició del Col·legi. 

La Joana Astals respon que ara hi ha canvi de presidència al Col·legi, i que es desconeix el seu 

posicionament. 

En Salvador Garcia, comenta que les NT’s hauria de ser assumida per una administració, i 

pregunta si només amb la venda online es podria mantenir l’estructura mínima. 

El Fernando Lafuente comenta que la FJiP és un lloc on destinar diners, com a concepte; una 

inversió; però que no es pot anar assumint pèrdues. Explica que la FJiP es va crear perque es 

pogués integrar diferents patrons sota una mateixa entitat, i que aquesta pogués vendre les 

NTJ’s. 

En Joaquim Bosch puntualitza que el Col·legi no pot vendre NTJ’s; pot vendre serveis però no 

publicacions. Comenta que fa temps que es parla de la liquidació de la Fundació; i diu que no 

té cap sentit que les NTJ’s marxin a Madrid, ni fora de Catalunya. 

En Joan Gual especifica que l’APEVC vol que les NTJ’s quedin vinculades a Catalunya, però 

que l’estructura actual de la FJiP no es pot assumir gaire més temps. I que l’APEVC si que té 

interès a seguir sent partícip de les noves NTJ’s. 

L’Albert Bestard explica que les NTJ’s són un bé per a la societat; i que per tant haurien de tenir 

continuïtat, no només l’APEVC sinó amb algun altre soci.  

En Joan Gual demana als assistents, que quina opció es vol que com a APEVC es presenti, i 

amb quina fórmula; per saber de quin recolzament es té per part dels socis.  

En Gabino Carballo comenta que la FJiP representa un gran esforç, que ha beneficiat al sector; 

però que sembla que no s’hagi volgut reformular la manera de treballar la pròpia Fundació; fer 

difusió a través de xarxes socials, obrir les NTJ’s,...I que és millor concretar una manera nova 

de treballar, que serveixi per els propers anys per tal de no estar cada any amb la mateixa 

problemàtica. 

En Joaquim Bosch comenta que creu que la Fundació ja està liquidada; i que si la FJiP es 

queda en stand-by, el cost d’estructura baixa molt. 

En Jordi Díaz proposa que les Administracions puguin implicar-se en les NTJ’s, a nivell de 

col·laboració. 

La Núria Caba comenta que no entén per què les Administracions, que ja fan les seves pròpies 

normes i publicacions, s’haurien d’implicar en les NTJ’s. 

En Joan d’Arandes pregunta com pot ser que no es puguin trobar 80000€ per fer front al 

manteniment de l’estructura de la FJiP. 

El Gabino Carballo comenta que s’hauria de votar el recolzament a la Junta per la proposta de 

liquidació de la FJiP.  

L’Albert Bestard comenta que hi ha d’haver una reflexió de què s’ha de fer amb les NTJ’s per 

tal de poder tirar-les endavant i que s’ha de buscar un nou entorn per a les NTJ’s. Diu que si és 

necessari, l’APEVC es pot quedar amb els drets intel·lectuals de les NTJ’s, encara que 

l’APEVC hagi de fer una aportació extraordinària. 
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En Salvador Garcia demana que si s’arriba a fer la liquidació de la Fundació, es faci una 

Assemblea extraordinària de l’APEVC per només tractar aquest tema i explicar com queda a 

tots els socis.  

 

Votació liquidació FJiP:   

21 vots a favor 

1 en contra 

1 abstenció 

Queda aprovat que si s’ha de liquidar la FJiP, la Junta té el vot del soci 

 

4.b Proposta de liquidació FJiP 

Exposat conjuntament en l’apartat anterior 

 

4.c Nous escenaris NTJ’s  
 
Exposat conjuntament en l’apartat 4.a 

 

 

5. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’informe de tresoreria. 
 

L’Adam Gutiérrez, com a tresorer exposa l’informe de tresoreria. 

 

5.a. Tancament 2018. 

 

L’Adam Gutiérrez exposa l’informe de tresoreria. Exposa que a nivell d’ingressos, varia molt 

segons si l’any ha estat amb Congrés o no, i que això es veu reflectit en el balanç anual. Els 

números que es presenten, són fins al tercer trimestre 2019.  

A nivell de pressupost per el 2020, hi ha una petita inversió a nivell de material d’oficina, ja que 

s’ha comprat  un ordinador i una impressora nova per  a l’oficina. 

L’Adam Gutiérrez explica que es va demanar al gestor, fins a quin límit de diners es poden tenir 

com a coixí, tenint en compte que és una Associació. 

 

L’Albert Bestard comenta que s’enorgulleix de pertànyer a una Associació que dóna premis a la 

investigació (Ajut a la recerca), i que si hi ha diners, es podrien canalitzar en benefici dels socis; 

i que es puguin seguir organitzant cursos, jornades, i congressos a preus constants des de fa 

temps.  

 

En Joan d’Arandes demana amb quines entitats bancàries es treballa.  

 

L’Adam Gutiérrez respon que actualment a La Caixa i a Triodos; però que s’està plantejant 

canviar a la Caixa d’Enginyers. 
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Es sotmet a votació l’informe de tresoreria – tancament 2018 

 

Votació Informe de Tresoreria:   

26 vots a favor 

0 en contra 

0 abstenció 

Queda aprovat l’informe de tresoreria. 

 

 

5.b Estat de comptes 2019 

 

Exposat en l’apartat anterior 

 

5.c Pressupost 2020 

 

Exposat en l’apartat anterior 

 

 

 

6.  Torn Obert d’intervencions 

 

 

L’Albert Bestard comenta que s’hauria de fer alguna campanya important per incrementar el 

nombre de socis.  

 

En Salvador Garcia comenta que també s’ha de plantejar quin és el sostre de l’Associació en 

quan a nombre de socis. 

 

La Laia Grifell explica que també hi ha professionals que al treballar en empreses que són 

sòcies protectores de l’APEVC, ells no s’inscriuen com a soci numerari. 

 

L’Adam Gutiérrez comenta que el nombre actual de socis és bo, però que caldria fer un esforç 

per captar gent jove. 

 

En Josep Mª Mompín, comenta que quan es va fer el 1r Congrés a Núria, tothom qui va anar es 

va fer soci, i que s’hauria de tornar a intentar captar més gent; potser obrir cap a altres sectors. 

 

En Salvador Garcia comenta que la web a vegades no funciona correctament. Respecte els 

cursos comenta que es podrien fer per tot arreu; cursos d’esporga, de plagues, d’arbustives,...; 

que hi ha alguns llocs que es podrien fer. Comenta que la informació no arriba; que de l’AEA rep 

setmanalment informació; també comenta que les jornades PATT tampoc es reben.  

 

En Joan Guitart comenta que la informació que es rep de la AEA es repetitiu, i que potser els hi 

convindria espaiar-ho més en el temps 

 

En Joan Gual comenta que ja està arreglat el tema de la web, però que ens apuntem la millora 

de la comunicació. La Joana Astals i en Joan Guitart manifesten el seu suport.  
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En Jordi Boadas exposa que hi ha poca presència a les xarxes de Twitter i Instagram, i que 

aquestes línies poden ser entrades de nous socis.  

 

En Joan Guitart comenta que està plantejat vincular les tres xarxes en les que es troba l’APEVC. 

 

En Roger Genescà comenta que potser s’hauria d’anar a buscar IES i Escoles agràries. 

 

L’Albert Bestard pregunta si hi ha la intenció de tenir alguna persona que coordini les xarxes 

social, a través d’un professional, i que et permet arribar a professionals que d’altre manera no 

es podria arribar. 

 

En Joan d’Arandes comenta que a nivell d’escoles de FP de jardineria i del sector, hi ha hagut un 

descens dels inscrits; i diu que potser s’hauria de d’explicar bé l’ofici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essent les 18.10 h es dóna per acabada l’Assemblea de l’APEVC 

Vic, a 15 de novembre de 2015 

 

 

 

 

 

Conxi Barbero                    Joana Astals  

Secretaria  de l’APEVC       Presidenta de l’APEVC 

 

 


