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A les 18h h del 25 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 

Bosch, Jordi 

Busquiel, David 

Caba, Núria 

Carballo, Gabino 

Fernández, Josep Manel 

Fernández, Mireia 

Garcia, Carles 

Grifell , Laia 

Gual, Joan  

Guitart , Joan 

Gutiérrez, Adam 

Las Heras, Sandra 

March, Àlex 

Martin, Joan Carles 

Pagès,Josep Mª 

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 ,  Mònica Bedós; David Busquiel  i Carles Garcia com a  vocals.  

 

Resultant un nombre total de socis de 19 assistents online, tots ells amb dret a vot. 
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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 2019 tancament 

b. Cursos i activitats 2020 

c. Activitats Grups de treball 

d. Cursos previsió 2021 

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

4. Fundació Jardineria i Paisatge 

a. Estat actual 

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

a. Tancament 2019 

b. Estat de comptes 2020 

c. Pressupost 2021 

6. Torn obert d’intervencions  
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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  15 de 

novembre celebrada a Vic; 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   

16  vots a favor 

0 vots en contra  

1 abstenció 

 

Queda aprovada l’acta de l’Assemblea anterior . 

 

 

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

 

2.a Cursos i activitats 2019. Tancament 

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

No s’ha realitzat cap publicació.  

A nivell de cursos , s’han realitzant  

 ‘Curs  de Jocs infantils’ per a la Diputació de Barcelona 

 Curs Jocs Infantils. Barcelona – presencial (febrer-març) 

 Curs online Ornitologia – matí 

 Curs online Ornitologia – tarda 

A nivell de jornades tècniques, s’han realitzat: 

 Jornada online ‘Gestió del verd post- Covid’ 

 Jornada online ‘Normativa jocs infantils’ 
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Altres activitats: 

 Atenent una petició de l’assemblea de l’any passat en què se’ns demanava 

més presència a les xarxes, millora de la gestió de la informació a la web, etc , 

hem contractat els serveis d’una coordinadora de les xarxes socials Carol 

Ontiveros. En aquest sentit actualment participem en les xarxes socials: 

Facebook, Twitter, Linkedin i Instagram. COM HA AUGMENTAT? 

 Creació del grup de treball ‘Grup GIP’ Mònica Bedós (Junta) 

 Creació del grup de treball ‘Grup de visites tècniques’ Carles Garcia (Junta) 

 Enquesta gestió post-COVID. Col·laboració amb gremi de jardineria de 

Catalunya – Com ha afectat en la gestió diària i en la presa de decisions des 

del punt de vista empresa i administració pública. Eina útil. Participació baixa. 

De prop més de 20 persones. 

 

2.b Cursos 2020 

Exposat conjuntament en l’apartat anterior 

2.c Activitats Grups de treball 

 Grup GIP 

o Butlletí mensual amb informació GIP 

o Col·laboració en la redacció de la segona edició del LLibre Blanc del 

Control de Plagues. 

o presentació del grup GIP tant al departament d’agricultura com al 

Ministerio. 

o Associats a ‘Plant & Cité’: buidatge de la informació i elaboració de les 

notícies per als socis 
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2.d Cursos previsió 2021 

Per al proper any 2021, en el que no hi haurà la celebració de Congrés, està planificat diversos 

cursos i jornades.  

 A nivell de cursos i en funció de com estigui el tema COVID volem recuperar 

alguns cursos que no hem pogut fer enguany com: 

o  el curs de gestió d’equips 

o  el seminari GIP (octubre 2020) 

 Cicle de conferències online - assistència gratuïta. Seran 4 conferències a 

l’ordre de 1 conferència al mes durant els mesos de febrer, març, abril i maig. 

 22è Congrés APEVC – Mollerussa (Posposat a la primavera 2022). 

 

 

La Joana Astals comenta que es té la intenció de promoure la creació de més grups de 

treball de temàtiques tècniques concretes. Cara el proper any volem promoure la 

incorporació de 2 grups de treball més en el quals ja hi ha gent al capdavant: 

o grup de treball sobre biodiversitat urbana – Jaume Marlès 

o grup de treball sobre arbrat ornamental – Joan Guitart 

o  

La Joana Astals fa esment que últimament estem en contacte amb altres entitats amb 

les quals volem establir algun vincle de col·laboració amb la intenció d’ampliar les 

entitats amb les que col·laborem i també que ens coneguin més enllà del sector 

 

Es sotmet a votació l’informe de presidència. 

 

Votació informe de Presidència :  

17 vots a favor 

0 en contra 

0 abstenció 

 

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

 

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

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

novembre de 2020 és de 330. A la documentació lliurada hi ha una taula on 

s’especifica el nombre de socis segons la tipologia.  

 

TIPUS SOCI  

Socis conveni associació 6 

Socis estudiants 11 

Soci institucional 8 

Soci numerari 250 

soci numerari jubilat 9 

Soci protector 46 

TOTAL 330 

 

 

A data 20 de novembre no hi ha cap soci amb més de dues quotes impagades. 

 

Es sotmet a votació l’informe de secretaria: 

 

Votació informe de Secretaria :  

17 vots a favor 

0 en contra 

0 abstenció 

Queda aprovat l’informe de secretaria 
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4. Fundació Jardineria i Paisatge 

 

4.a Estat actual 

 

La Joana Astals exposa en quina situació es triba la FJiP. Comenta que a l’últim 

Congrés de l’APEVC es va exposar a l’assemblea que l’estat de la fundació no era bo, 

principalment pel fet que el tancament de l’any 2018 havia estat molt dolent, que les 

ventes de NTJ en paper que és el que realment dóna ingressos estaven baixant i que 

les despeses d’estructura eren altes, sobretot en personal. Davant d’això es va decidir 

prescindir de la secretària de manera que en l’estructura quedava només la directora i 

es plantejava seriosament el tancament de la Fundació. 

Per altra banda tothom entenia que s’havia de buscar la manera de donar continuïtat a 

les NTJ.  

 

Davant d’aquesta situació i amb la voluntat de buscar d’analitzar diversos escenaris 

per donar continuïtat a les NTJ el Gremi, l’APEVC i la directora ens vam reunir i vam 

arribar a una sèrie de conclusions: 

 

1. En cas de tancament de la Fundació ens era difícil imaginar-nos sota 

quina estructura podríem publicar novament NTJ per donar continuïtat.  

 

2. Les NTJ estan valorades però es considera un producte car 

 

3. La presència de les entitats en el patronat no es tradueix en un benefici 

directe pel soci (sí pel sector) 

 

Això ens va portar a plantejar-nos un nou escenari per donar viabilitat a la Fundació i a 

les NTJ que es basava en obrir un nou producte basat en la consulta online gratuïta. 

És a dir: oferir a les nostres entitats i a d’altres entitats del sector l’oportunitat de 

patrocinar les NTJ amb un tant a l’any a canvi de la consulta online gratuïta de les NTJ 

pels socis de l’entitat. Amb això s’aconsegueix: 

- Acord de col·laboració en el qual l’entitat aporta uns diners a l’any 
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- Que les entitats donen un nou servei als seus socis i a la vegada això pot 

ser un reclam per a nous socis. 

- Fer arribar les NTJ a més gent del sector i de fora del sector 

- Fer la transició del format paper al format digital. 

- Si s’augmenta la base de subscriptors és més fàcil aconseguir patrocinis 

d’empreses. 

 

Aquesta proposta de nou producte es va plantejar el mes de gener a la resta de 

patrons (Col·legi i al Consejo de colegios de Ing. Agrícoles de España) i no va tenir la 

rebuda que esperàvem. A causa d’això vam procedir a votar el tancament de la 

Fundació però en no sortir majoria absoluta com diu els estatuts i per tant actualment 

la Fundació no es tanca. 

 

Des del febrer d’aquest any la directora està treballant en aquesta proposta (tot i la 

dificultat afegida del COVID) i en aquests moments s’han fet les següents accions: 

- S’ha ampliat la base de subscriptors amb dos ajuntaments més 

- S’han fet campanyes diverses per aconseguir altes d’usuaris 

- conveni de col·laboració amb l’AEP per 3000 €/any a canvi de la Consulta 

online gratuïta  

- s’està parlant amb altres entitats com amb l’AEPJP, Col·legi 

d’Ambientòlegs, AEA, amb totes hi ha hagut interès però s’està buscant 

diferents fórmules que encaixin a les entitats. 

- Col·laboració en seminaris que permeten donar a conèixer les NTJ 

- Amb la intenció de disminuir enguany les despeses s’ha fet una revisió de 

NTJ, això permet donar servei a subscriptors 

- Per part del Gremi s’ha signat un conveni de col·laboració per 3.000 € 

- En el cas de l’APEVC la voluntat de la Junta és buscar tots els mecanismes 

i maneres per donar continuïtat a les NTJ i per tant proposem signar un 

conveni de col·laboració amb la Fundació fins el desembre del 2021 per 

3000 € a pagar en dos anys a canvi de la consulta online gratuïta als socis.  

 

Tot i el COVID i tot i que s’ha engegat un nou producte que encara s’està 

desenvolupant la previsió de tancament d’enguany no és dolenta (es preveu tancar a 0 

o inclús en positiu) i segurament no caldrà fer aportació al fons social. 



ACTA DE L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA DELS SOCIS DE L'ASSOCIACIÓ DE 
PROFESSIONALS DELS ESPAIS VERDS DE CATALUNYA CELEBRADA 

TELEMÀTICAMENT EL 26 DE NOVEMBRE DE 2020 

 

 
     9 

Per l’any 2021 la idea és anar pas a pas, mirar d’aconseguir algun conveni més amb 

altres entitats en la línia del que s’ha anat fent fins ara i en relació a les NTJ la idea és  

incrementar les publicacions: fer almenys 1 novetat i 1 o 2 revisions. 

 

La Mireia Fernández copmenta que és molt bona la opció de poder accedir a les NTJ’s de 

manera gratuïta, sent sòcia de l’APEVC. 

En Jordi Bosch diu que està convençutque serà un èxit poder consultar les NTJ’s 

gratuïtes, i que això hauria de permetre fer noves revisions i edicons; i que som pioners 

en donar a conèixer les NTJ’s online de manera gratuïta. 

 

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 2019. 

 

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 2020.  

A nivell de pressupost per el 2021, s’ha de tenir en compte que no es preveu poder 

realitzar el Congrés, que és una de les fonts principals d’ingressos de l’Associació. 

 

Es sotmet a votació l’informe de tresoreria – tancament 2019 

 

Votació Informe de Tresoreria:   

17 vots a favor 

0 en contra 

0 abstenció 

Queda aprovat l’informe de tresoreria. 
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5.b Estat de comptes 2020 

 

Exposat en l’apartat anterior 

 

5.c Pressupost 2021 

 

L’Adam Gutiérrez explica el pressupost previst per a l’any 2021. 

 

Votació del Pressupost 2021:   

17 vots a favor 

0 en contra 

0 abstenció 

Queda aprovat l’informe de tresoreria. 

 

 

6.  Torn Obert d’intervencions 

 

La Núria Caba comenta que està convençuda que els grups de treball animaran el 

sector, i que proposaran noves accions. 

L’Àlex March agraeix la tasca del grup GIP, sobretot la informació que es rep, per el 

buidatge de noticies rellevants que fan. 

En Jordi Senmartí , com a integrant del grup GIP, exposa que està previst diverses 

enquestes, per tal de poder conèixer les inquietuds dels socis, i saber quins temes els 

interessa. 

En Gabino Carballo agraeix la tasca feta per l’Associació. La Núria Caba i la Mireia 

Fernández es sumen a aquest agraïment.  
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Essent les 18.50 h es dóna per acabada l’Assemblea de l’APEVC, de manera 

telemàtica.  

Barcelona, a 26 de novembre de 2020 

 

 

 

 

 

Conxi Barbero                    Joana Astals  

Secretaria  de l’APEVC      Presidenta de l’APEVC 

 

 


