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A les 17.15 h de l’1 de desembre de 2021 es constitueix en primera convocatòria telemàtica 
l'Assemblea General de Socis de l'APEVC  amb l'assistència dels següents associats: 
 
Astals, Joana 
Barbero, Conxi 
Bedós, Mònica 
Busquiel, David 
Carballo, Gabino 
EStalrich, Germán 
Fernández, Mireia 
Garcia, Carles 
Grifell , Laia 
Gual, Joan  
Guitart , Joan 
Gutiérrez, Adam 
Lafuente, Fernando 
Las Heras, Sandra 
 
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 ,  
David Busquiel, Mònica Bedós i Carles Garcia com a  vocals.  
 
Resultant un nombre total de socis de 13 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 2021 tancament 

b. Cursos i activitats previstes 2022 

c. Activitats grups de treball APEVC 

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 2020 

b. Estat de comptes 2021 

c. Pressupost 2022 

      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  26 de 
novembre de 2020 celebrada telemàticament per l’estat de l’alarma degut a la pandèmia del 
Covid-19.  
L’Acta de l’Assemblea anterior estava en mans dels socis des de feia 15 dies, a la plana web de 
l’APEVC.  
Es projecta en pantalla l’Acta de l’Assemblea anterior, per tal de deixar als assistents la lectura. 
No hi ha cap intervenció. 
 
Es sotmet a votació l’aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.  
S’aprova per   
12  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 2021. Tancament 

La Joana Astals explica els diferents cursos i activitats que s’han dut a terme durant l’any, 
sempre han estat telemàticament, degut a que per l’estat de la pandèmia no s’ha pogut 
realitzar cap activitat presencial.  

No s’ha realitzat cap publicació.  

No s’ha pogut realitzar cap visita tècnica. 

A nivell de cursos , s’han realitzat:  

 ‘Curs de Fauna urbana’ ; curs de pagament online.  Aquest curs va tenir 33 inscrits.  

 Hi ha hagut el Cicle de Conferències, via online’  gratuïtes amb 4 jornades diferenciades, i 
un total de  219 inscrits.  

A nivell general , els cursos del 2021 van tenir major assistència que els organitzats a l’any 
anterior 2020.  

Cal remarcar que l’any 2020 va ser més complicat i en canvi durant el 2021 ja estava tothom 
més acostumat a realitzar activitats de formació a través de plataformes digitals.  
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S’ha continuat la participació habitual a les xarxes socials;  les xarxes socials han pujat, excepte 
el Facebook; això és normal, perque aquesta és la xarxa menys utilitzada.  

 

 

2.b Activitats previstes 2022 

 

La Joana Astals presenta la imatge del 22è Congrés de l’APEVC, que està previst celebrar a Mollerussa, 
presencialment, els dies 5, 6 i 7 de maig de 2022. Sempre s’està a l’expectativa de com avanci la situació 
de la pandèmia.  

En relació al congrés, la Joana Astals, exposa que s’incrementarà el preu , ja que fa molts anys que no 
s’han mogut, i a la vegada s’incrementarà la diferència entre el preu soci i el preu no soci.  

També està previst realitzar els següents cursos:  

 Segona edició del curs ‘Fauna urbana’ 

 Curs de mantenedor d’àrees de jocs 

 Curs de Gestió d’equips 

 Curs de Qgis 

 

2.c Convenis/Acords  

La Joana Astals explica que s’han dut a terme els següents acords:  

 Conveni entre APEVC i UPM a través de FUCOVASA: que és la Fundació en qui delega la UPM els 
estudis de postgrau i títols propis. A canvi de difusió, els socis APEVC d’una reducció del 25% 
de descompte del cost de la matrícula. 

 Acord de difusió d’activitats amb el col·legi d’Ambientòlegs. 

 Servei de consulta online NTJ’s gratuïta per als socis. 

 Renovació de convenis actuals. 

 

2.d Grups de Treball APEVC 

Es presenten les activitats dutes a terme per els tres grups de treball :  

 Grup GIP:  

o Butlletí mensual amb informació GIP. 
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o Associats a Plant&Cité: buidatge de informació i elaboració de notícies per als socis.  

o Revisió del Llibre blanc 

 Grup de visites tècniques:  

o La situació de la pandèmia no ha permès realitzar visites. 

 Grup biodiversitat: 

o Organització del ‘Curs de fauna urbana’ 

La Joana Astals explica que el format de l’Ajut per a la investigació, canvia de format, i ara es realitzarà 
propostes per part dels grups de treball, a diferents cintres de formació; ja que fins ara costava molt 
trobar centres que presentessin temes i treballs de recerca. 
 
Es sotmet a votació l’informe de presidència. 
 
Votació informe de Presidència :  
12 vots a favor 
0 en contra 
1 abstenció 
 
Queda aprovat l’informe de presidència 
 
 
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 25 de novembre de 
2021 és de 334. 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 252 
soci numerari jubilat 10 
Soci protector 47 
TOTAL 334 
 
A data 25 de novembre de 2021 no hi ha cap soci amb més de dues quotes impagades; per 
tant no s’ha de procedir a donar de baixar a cap soci, segons els Estatuts de l’APEVC. 
 
Es sotmet a votació l’informe de secretaria: 
 
Votació informe de Secretaria :  
12 vots a favor 
0 en contra 
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1 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. 

La previsió de tancament de la Fundació és bona per a l’any 2021. Aquesta situació es deu per l’augment 
controlat de les NTJ’s publicades.  

Hi ha hagut augment de vendes; tant a través de la web com de vendes directes; s’ha incrementat la 
presència a xarxes socials i a la web. 

També s’explica per a consulta gratuïta per part dels socis d les entitats patrones, així com l’alta d’una 
altre entitat, que és la Asociación Española de Paisajistas.  

En el cas de l’APEVC, es va establir un acord d’obtenció de consulta online gratuïta per als socis per 3000 
€ fins a 31 de desembre de 2021. 

A nivell de l’APEVC, l’any 2021 hi ha hagut un nombre de 62 altes per consulta online de les NTJ’s i per 
tant s’ha incrementat respecte el 2020 en 40 altes. 

En aquest sentit, el tancament de l’any 2021 previst és bo; i la previsió és bona, sempre amb contenció.  

La Joana Astals comenta que un dels 4 patrons, ha enviat una carta per donar-se baixa com a patró, que 
és el Consejo de Colegios de Ingenieros agrícolas de España. I per tant, es passarà de 4 a 3 patrons.  

De cara al 2022, es considera continuar amb la consulta online, i per tant s’ha de procedir a la votació de 
‘ continuïtat al servei gratuït online als socis de les NTJ’s’:  

Votació servei NTJ’s :  
11 vots a favor 
0 en contra 
0 abstenció 
Queda aprovat seguir amb el servei  
 
 
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 2020. 
 
L’Adam Gutiérrez exposa l’informe de tresoreria de l’any 2020. A nivell de tresoreria, es van 
perdre diners, ja que va ser un any amb pràcticament molt poca activitat.  
L’Adam Gutiérrez explica les variacions que hi ha hagut les variacions en les partides, que són 
degudes al fet d’estar en situació de pandèmia: la despesa en desplaçament ha baixat, mentre 
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que la partida de internet i plataformes digitals ha incrementat, per tal de donar servei 
telemàtic.  
També s’ha donat el fet que hi havia una previsió de cursos i activitats, que no es van poder 
dur a terme, i per això hi ha un decalatge entre el previst i el tancament.  
El tancament del 2020 és força just, a nivell de tresoreria, no de balanç de situació, que es 
presenta a continuació.  
 
L’Adam Gutiérrez presenta el balanç de situació.  
 
 Es presenta a continuació el pressupost per l’any 2022, on ja s’ha inclòs totes aquelles partides 
que , a partir de la pandèmia, s’han inclòs, com poden ser plataformes digitals i similars.  
L’any 2022 , si la situació és favorable, hi haurà congrés, i per tant els ingressos augmenten; 
també és cert que es desconeix com respondran els socis i els patrocinadors en aquests 
Congrés.  Es comenta que hi ha certa incertesa respecte el nombre de patrocinadors.  
 
 
Es sotmet a votació l’informe de tresoreria  
 
Votació Informe de Tresoreria:   
13 vots a favor 
0 en contra 
1 abstenció 
Queda aprovat l’informe de tresoreria. 
 
Es sotmet a votació el Pressupost  2022 
 
Votació Pressupost:   
13 vots a favor 
0 en contra 
1 abstenció 
Queda aprovat l’informe de tresoreria. 
 
 
5.b Estat de comptes 2021 
 
Exposat en l’apartat anterior 
 
5.c Pressupost 2022 
 
Exposat en l’apartat anterior 
 
 
 
6.  Torn Obert d’intervencions 

 
 
L’Adam Gutiérrez comenta els problemes que van existir amb Caixabank a finals de l’any 2021. 
Es va parlar amb Caixa d’Enginyers, i s’està pendent de resposta. També explica que està en 
marxa el canvi del pla fixe que hi ha a Triodos, per tal de traspassar-ho.  
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La Laia Grifell explica que la Caixa d’Enginyers encara no ha donat resposta, i que de fet ens va 
dir inicialment que nosaltres no érem el seu client habitual, ja que no es solen dedicar a 
entitats.  
 
La Mireia Fernández agraeix la feina feta, i comenta que potser es podria anar a buscar 
estudiants del Grau de Paisatgisme, que es podria anar a explicar què és l’APEVC i que en 
poguessin formar part.  
 
Fernando Lafuente felicita tota la feina feta, sobretot per la consulta online gratuïta de les 
NTJ’s, i desitja que es puguin fer sortides altre cop.  
 
En Carles Garcia comenta que des del grup de visites tenen moltes idees, i és la intenció, però 
esperen poder portar-les a terme.  
 
En Fernando Lafuente comenta que els bancs sovint tenen uns perfils específics, i que potser la 
Caixa d’Enginyers no vol el perfil de l’entitat de l’APEVC.  
 
Gabino Carballo agraeix la dedicació a l’APEVC. Comenta que és una gran idea que es 
mantinguin i que es doni la consulta gratuïta online dels socis. Ell  ha intentat explicar-ho a la 
Asociación Española, però no s’ha acabat d’entendre; ell tornarà a fer possible que formin part.  
 
 
 
La Joana Astals dóna per finalitzada l’Assemblea ordinària de socis 2021.  
 
 
 
 
Essent les 17.55 h es dóna per acabada l’Assemblea de l’APEVC 
Barcelona, a 1 de desembre de 2021 
 
 
 
 
 
Conxi Barbero Vargas                   Joana Astals Pizà 
Secretaria  de l’APEVC       Presidenta de l’APEVC 

 
 


