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RESUM DE LES ACTIVITATS MÉS RELLEVANTS QUE
HAN TINGUT LLOC EN EL DECURS DEL 2011

GENER
11 de gener

S’assisteix a Barcelona a la reunió de la Mesa del Consell de Collegis
Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya per tractar, entre
d’altres temes, la composició i presa de possessió dels membres del
Consell i la celebració del I Fòrum de Jutges i Administradors de
Finques.

13 de gener

Es reuneix la Comissió de Deontologia Professional.

20 de gener

S’assisteix a una taula de treball per parlar del projecte de decret dels
habitatges d’ús turístic.

25 de gener

S’assisteix a Barcelona a la reunió dels assessors jurídics en relació a
l’organització del I Fòrum de Jutges i Administradors de Finques que es
celebrarà a Sitges el proper mes de març.

25 de gener

S’assisteix a Barcelona al Ple del Consell de Collegis Territorials
d’Administradors de Finques de Catalunya, per tractar, entre altres
punts, la constitució del Consell i el nomenament de càrrecs amb motiu
de les recents eleccions que s’han dut a terme en els tres collegis
catalans.

26 de gener

S’assisteix a una reunió al Tribunal Arbitral de Girona (TAG).

27 de gener

S’assisteix a una reunió per parlar del projecte de decret dels habitatges
d’ús turístic.

28 de gener

Es realitzen a les oficines collegials els exàmens presencials,
corresponents al primer quadrimestre del curs 2010-2011, del Curs
Superior d’Estudis Immobiliaris de la Universitat de Burgos, curs que
s’imparteix via online.

31 de gener

Es visita al Sr. Fernando Lacaba, President de l’Audiència Provincial de
Girona, per parlar del I Fòrum de Jutges i Administradors de Finques.

FEBRER
2 de febrer

Es reuneix la Comissió Econòmica per fer el tancament comptable de
l’exercici 2010 i preparar el pressupost del 2011.

2 de febrer

Es reuneix la Junta de Govern.

8 de febrer

S’assisteix a Barcelona a una reunió per tractar temes sobre la revista
“Consell” que edita el Consell de Collegis Territorials d’Administradors
de Finques de Catalunya.

11 de febrer

S’assisteix a una reunió al Tribunal Arbitral de Girona (TAG).

16 de febrer

Es constitueix la “Comissió de representants comarcals” que té com
objectiu apropar el Collegi al collegiat mitjançant el nomenament de
representants comarcals, quina finalitat és la d’estar més a prop dels
collegiats i fer ressò de les diferents problemàtiques, suggeriments o
crítiques que aquests plantegin, sigui de temes generals de la professió
o dels concrets que es puguin plantejar a cadascuna de les comarques
gironines.

22 de febrer

S’assisteix a Barcelona a la reunió de la Comissió organitzadora del I
Fòrum de Jutges i Administradors de Finques que es celebrarà a Sitges
el proper mes de març.

24 de febrer

S’assisteix a Barcelona a una reunió per tractar temes sobre la revista
“Consell” que edita el Consell de Collegis Territorials d’Administradors
de Finques de Catalunya.

25 de febrer

S’assisteix a Barcelona a la reunió dels assessors jurídics en relació a
l’organització del I Fòrum de Jutges i Administradors de Finques que es
celebrarà a Sitges el proper mes de març.

25 de febrer

S’assisteix al Parlament de Catalunya a l’audiència que la Molt
Honorable Senyora Núria de Gispert, Presidenta del Parlament de
Catalunya ofereix al Consell de Collegis d’Administradors de Finques de
Catalunya.

27 de febrer

S’assisteix a una reunió per parlar del projecte de decret dels habitatges
d’ús turístic.

28 de febrer

S’assisteix a una reunió al Tribunal Arbitral de Girona (TAG).

MARÇ
3 de març

S’assisteix a Barcelona a la reunió de la Comissió organitzadora del I
Fòrum de Jutges i Administradors de Finques que es celebrarà a Sitges
aquest mes de març.

9 de març

Es reuneix la Comissió de Formació.

11 de març

Es celebra a Sitges el I Fòrum de Jutges/Administradors de Finques,
organitzat pel Consell de Collegis Territorials d’Administradors de
Finques de Catalunya que es centra en debatre l’actual règim jurídic de
la propietat horitzontal català i els diferents aspectes que són polèmica
jurídica i que afecten l’aplicació i interpretació pràctica d’aquesta
regulació en l’àmbit de les comunitats de propietaris de Catalunya.

17 de març

S’assisteix a Barcelona a una reunió per tractar temes sobre la revista
“Consell” que edita el Consell de Collegis Territorials d’Administradors
de Finques de Catalunya.

25 de març

S’assisteix a Barcelona a la IV Trobada de Collegi Professionals de
Catalunya, organitzada per la publicació catalana mensual d’anàlisi
econòmica i empresarial “Món Empresarial” al Palau de Congressos de
Fira de Barcelona, i en la qual es va parlar del futur dels collegis
professionals arran de la supressió de la collegiació obligatòria que es
preveu en la Llei de Serveis Professionals en la que està treballant el
Govern estatal, i que va comptar amb l’assistència d’una representació
important de degans, gerents i membres de junta de diversos Collegis
Professionals de Catalunya.

25 de març

S’assisteix a Madrid a la reunió del Ple del Consell General de Collegis
d’Administradors de Finques d’Espanya on entre d’altres temes es parla
de l’Informe de la Comissió d’Estudi de la Llei Òmnibus sobre la futura
Llei de Serveis Professionals i s’aproven la memòria de secretaria i la de
tresoreria.

30 de març

Es reuneix la Comissió Econòmica.

ABRIL
6 d’abril

Es reuneix la Comissió de Deontologia Professional.

6 d’abril

Es reuneix la Junta de Govern.

11 d’abril

Es duu a terme a Barcelona la signatura d’un conveni amb la Conselleria
de Territori i Sostenibilitat per tal d’ajudar a difondre la obligatorietat de
sotmetre els edificis a les inspeccions tècniques periòdiques (ITE) a què
obliga el Decret 187/2010.

12 d’abril

S’assisteix a Barcelona a una reunió per tractar temes sobre la revista
“Consell” que edita el Consell de Collegis Territorials d’Administradors
de Finques de Catalunya.

15 d’abril

S’assisteix a la Jornada "Les noves polítiques d’habitatge i sòl”,
organitzada pel Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona, i
que va adonar a conèixer les noves polítiques en matèria d’habitatge i
urbanisme que han de permetre millorar l’activitat i recuperar la
confiança.

27 d’abril

Es reuneix la Comissió de Deontologia Professional.

27 d’abril

Es reuneix la Junta de Govern.

27 d’abril

Es duu a terme l’Assemblea General Ordinària de Collegiats en la qual
es varen aprovar els comptes de l’exercici 2010 així com el pressupost
del 2011, a més de fer un breu repàs dels fets més significatius
esdevinguts al llarg de l’any.

28 d’abril

S’assisteix a Barcelona a l’Acte fundacional de l’Associació Intercollegial
de Collegis Professionals de Catalunya, entitat que ve a substituir la
Intercollegial de Collegis Professionals de Catalunya, constituïda el 28
de maig de 1992. Es tracta d’una associació oberta a tots els collegis
professionals i consells de collegis professionals de Catalunya que
vulguin participar-hi i que pretén facilitar la collaboració institucional
per mitjà de sectorials que agrupin les corporacions amb interessos
professionals comuns.

29 d’abril

Es realitzen a les oficines collegials els exàmens presencials,
corresponents al segon quadrimestre del curs 2010-2011, del Curs
Superior d’Estudis Immobiliaris de la Universitat de Burgos, curs que
s’imparteix via online.

MAIG
4 de maig

S’assisteix a Barcelona a una reunió per tractar temes sobre la revista
“Consell” que edita el Consell de Collegis Territorials d’Administradors
de Finques de Catalunya.

4 de maig

S’assisteix a l’Auditori de Congressos de Girona a l’acte “Aeroport de
Girona: Gestió des del territori”, organitzat pel Grup Impuls per Girona,
format per les Cambres de Comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu de
Guíxols, Foeg, Fòrum Carlemany i Pimec, conjuntament amb els
sindicats CCOO i UGT, i la Universitat de Girona, amb el que es vol
refermar el convenciment que l'activitat econòmica que generen
l'aeroport de Girona-Costa Brava i tot el seu entorn, és un dels punts
clau de l'economia gironina.

5 de maig

Es manté entrevista amb el Sr. Joaquim Belenguer, Comissari en cap de
la Regió Policial de Girona dels Mossos d’Esquadra per encetar la
collaboració amb el Collegi i trobar solucions a problemes que ells no
detecten i que el nostre collectiu, a través del contacte continuat amb
les comunitats de propietaris, n’és més conscient, com pot ser la
sobreocupació als pisos, la violència domèstica, etc.

9 de maig

Es manté entrevista amb la Sra. Marian Muro, Directora General de
Turisme per parlar dels habitatges d’ús turístic.

13 de maig

S’assisteix a la Junta Directiva del Tribunal Arbitral de Girona (TAG).

13 de maig

Es publica al Diari de Girona el monogràfic sobre la professió dels
Administradors de Finques que es fa anualment.

13 de maig

Es celebra a La Bisbal-Llofriu la Festa Patronal. Els actes s’iniciaren a la
tarda amb una visita al Museu de l’escultor Joan Abras i posteriorment
es va dur a terme el sopar de germanor al restaurant Sala Gran de
Llofriu, en el decurs del qual, com de costum, es va retre homenatge als
companys collegiats que aquest any acomplien el 25è. aniversari en
l’exercici de la professió.

19 de maig

S’assisteix a l’Assemblea General del Tribunal Arbitral de Girona (TAG).

19 de maig

S’assisteix a la seu de l’Illustre Collegi d’Advocats de Girona a la
presentació del llibre de comptes infantils BOBÚO, quina autora és la
Sra. Emanuela Carmenati, advocada i administradora de finques.

26 de maig

S’assisteix a Palamós a la celebració de l’acte central del Dia de les
Esquadres a les comarques gironines dels Mossos d’Esquadra.

JUNY
2 de juny

S’assisteix a Segòvia al XIV Encuentro Nacional de Jóvenes
Administradores de Fincas, on sota el lema "Professional liberal <=>
Empresari", en compartiren amb els assistents les tendències, els
dubtes, les novetats i coneixements que els experts ponents, en les
matèries de les Administracions de Finques, la gestió financera, el
màrqueting i la comunicació, el dret i d'altres disciplines interessants,
varen impartir.

8 de juny

S’assisteix a Barcelona a una reunió per tractar temes sobre la revista
“Consell” que edita el Consell de Collegis Territorials d’Administradors
de Finques de Catalunya.

8 de juny

Es reuneix la Junta de Govern.

10 de juny

Es manté una reunió amb representants del Collegi d’Agents de la
Propietat Immobiliària per tal d’estudiar la possibilitat de mancomunar
serveis i tractar temes en comú.

10 de juny

Es duu a terme la roda de premsa de la presentació pública del 22è.
Estudi de preus de mercat dels habitatges d’obra nova, segona mà i
lloguer, de les principals poblacions de la província de Girona.

10 de juny

S’assisteix a una reunió amb la participació dels organitzadors del
Màster d’Estudis Immobiliaris (MEI), en la que es va fer un anàlisis de
l’actual curs i es va presentar la proposta pel proper curs.

29 de juny

Es participa a Barcelona a una sessió de treball a la Direcció General de
Turisme de la Generalitat, en relació als habitatges d’ús turístic.

JULIOL
1 de juliol

S’assisteix al sopar homenatge que el Collegi d’Administradors de
Finques de Tarragona ha organitzat pel fins ara fa poc President del
Collegi, Sr. Salvador Martín.

8 de juliol

S’assisteix a la Universitat de Burgos a l’acte de graduació dels 50
alumnes, de diferents procedències de l’estat espanyol, que han
finalitzat els estudis corresponents al Curs Superior d’Estudis
Immobiliaris, títol atorgat per la Universitat i que els imparteix via
online. En l’acte es va fer entrega de les orles corresponents als 6
alumnes de la demarcació de Girona, que enguany han finalitzat
aquests estudis.

12 de juliol

S’assisteix a Barcelona al Ple del Consell de Collegis Territorials
d’Administradors de Finques de Catalunya, per tractar, entre altres
punts, l’aprovació de l’estat de comptes de l’exercici 2010 i del
pressupost per a l’exercici 2011 i el I Fòrum Jutges/Administradors de
Finques.

24 de juliol

Es publica en el Diari de Girona un article sobre la morositat a les
comunitats de propietaris.

26 de juliol

S’assisteix a Barcelona a una reunió per tractar temes sobre la revista
“Consell” que edita el Consell de Collegis Territorials d’Administradors
de Finques de Catalunya.

27 de juliol

Es signa un acord de collaboració amb la companyia de gas i electricitat
GAS NATURAL FENOSA, que està orientat a desenvolupar actuacions en
matèria d’eficiència energètica i a impulsar el desenvolupament del
mercat liberalitzat de l’energia mitjançant la divulgació i assessorament
energètic als administradors de finques.
Per part del Collegi, signà l’acord el President del Collegi Sr. Jaume
Vilanova, mentre que per Gas Natural Fenosa ho feia el Sr. José Andrés
García, Cap de Vendes de la Catalunya Nord.

27 de juliol

Es reuneix la Junta de Govern.

SETEMBRE
12 de setembre

S’assisteix a Barcelona a una reunió per tractar temes sobre la revista
“Consell” que edita el Consell de Collegis Territorials d’Administradors
de Finques de Catalunya.

14 de setembre

S’assisteix a Barcelona a la Secretaria d’Habitatge a una reunió de la
Comissió de seguiment de les inspeccions tècniques periòdiques (ITE) a
què obliga el Decret 187/2010.

21 de setembre

Es reuneix la Comissió de Deontologia Professional.

21 de setembre

Es reuneix la Junta de Govern.

23 de setembre

Participació en els informatius de Radio Girona per parlar sobre la
morositat a les comunitats de propietaris.

27 de setembre

Es reuneix la Comissió organitzadora del XV Encuentro Estatal de
Administradores de Fincas que es durà a terme a Girona al mes de maig
de 2013.

27 de setembre

Es signa acord de collaboració amb l’empresa SGS TECNOS,
especialitzada en el camp de la inspecció, assaig i l’auditoria, i que està
orientat a desenvolupar actuacions en el camp de la inspecció
reglamentària, i molt concretament: ascensors, baixa tensió, RITE, etc.
i permetrà gaudir als collegiats de condicions preferencials i importants
descomptes en la contractació d’aquestes inspeccions.
Signaren l’acord el Sr. Jaume Vilanova, President del Collegi, i el Sr.
Jesús Marín, delegat a Girona de SGS Tecnos.

29 de setembre

S’assisteix a Girona a la Junta Directiva de l’Associació a les Comarques
Gironines per a l’Arbitratge (Tribunal Arbitral de Girona).

OCTUBRE
4 d’octubre

S’assisteix a Barcelona a una reunió amb representants de l’Institut
Cerdà, on es va presentar la nova proposta del Baròmetre de
l’Habitatge, amb tot el seu conjunt d’objectius i continguts.

5 d’octubre

Es signa acord de collaboració amb l’empresa SAINT GOBAIN WEBER
CEMARKSA, que es dedica a la fabricació de sistemes d’aïllament
exterior per a l’edificació.
L’acord va ser signat pel Sr. Jaume Vilanova, President del Collegi, i pel
Sr. Juan Cabrerizo, cap de vendes de Saint Gobain Weber Cemarksa.

5 d’octubre

Es reuneix la Comissió organitzadora del XV Encuentro Estatal de
Administradores de Fincas.

14 d’octubre

S’assisteix a Barcelona a la Festa Patronal del Collegi d’Agents de la
Propietat Immobiliària.

17 d’octubre

S’assisteix a la reunió de la Sectorial Jurídica
Intercollegial de Collegis Professionals de Catalunya.

20 d’octubre

S’assisteix a Barcelona a una reunió per tractar temes sobre la revista
“Consell” que edita el Consell de Collegis Territorials d’Administradors
de Finques de Catalunya.

26 d’octubre

Es manté una reunió amb representants de la Unió d’Empresaris de la
Construcció en la que ens varen presentar la campanya de comunicació
que han preparat contra l’intrusisme laboral que està patint el seu
sector.

de

l’Associació

NOVEMBRE
2 de novembre

S’assisteix a les ponències del 5è. Simposi organitzat per l’Associació
Turística d’Apartaments (ATA), que enguany s’ha centrat en el full de
ruta dels habitatges turístics.

2 de novembre

Es reuneix la Comissió de Formació.

2 de novembre

Es reuneix la Junta de Govern.

3 de novembre

Es fa la presentació a Barcelona al Secretari d’Habitatge, Sr. Carles
Sala, dels estudis de Grau en Economía i Gestió Empresarial amb
Especialització en el sector immobiliari, organitzats pel Consell de
Collegis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya.

3 de novembre

Es reuneix la Comissió organitzadora del XV Encuentro Estatal de
Administradores de Fincas.

11 de novembre

S’assisteix a la Festa patronal del Collegi d’Administradors de Finques
de Barcelona-Lleida.

17 de novembre

S’assisteix a Barcelona a una reunió per tractar temes sobre la revista
“Consell” que edita el Consell de Collegis Territorials d’Administradors
de Finques de Catalunya.

22 de novembre

S’assisteix a Barcelona a la IV Jornada de Bones Pràctiques del Grup
Mediació e-Catalunya, en el marc del programa Compartim de gestió del
coneixement.

23 de novembre

Es reuneixen les Comissions de lloguer turístic del Collegi d’Agents de
la Propietat Immobiliària i del nostre Collegi.

24 de novembre

S’assisteix a la Jornada dels Economistes 2011 i posterior sopar que
organitza la demarcació de Girona del Collegi d’Economistes de
Catalunya.

25 de novembre

Es fa la roda de premsa de la presentació pública del 23è. Estudi de
preus de mercat dels habitatges d’obra nova, segona mà i lloguer, de
les principals poblacions de la província de Girona.

25 de novembre

Reunió dels organitzadors del Màster d’Estudis Immobiliaris (MEI).

DESEMBRE
1 de desembre

S’assisteix a una reunió al Tribunal Arbitral de Girona (TAG).

16 de desembre

S’assisteix a Jerez de la Frontera a la reunió del Ple del Consell General
de Collegis d’Administradors de Finques d’Espanya on, entre d’altres
temes.

20 de desembre

Es reuneix la Junta de Govern.

22 de desembre

Com ve essent habitual, s’ha comprat loteria de Nadal per distribuir
participacions entre els collegiats.

31 de desembre

S’amplia el llistat de titulacions universitàries que faculten l’accés
directe a la collegiació com a Administradors de Finques. Fins ara la
relació de títols era el següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llicenciat en dret
Llicenciat en ciències polítiques, econòmiques i comercials
Llicenciat en administració i direcció d'empreses
Diplomat en ciències empresarials
Professor mercantil
Procurador dels tribunals de justícia
Enginyer tècnic agrícola, forestal
Enginyer agrònom, de monts
Veterinari
Ajudant de monts
Llicenciat en arquitectura
Arquitecte tècnic
Enginyer tècnic d'obres públiques
Enginyer de camins, canals i ports
Graduat social
Diplomat en relacions laborals
Enginyer industrial
Enginyer tècnic industrial
Enginyer de mines

I s’ha ampliat amb els següents títols:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llicenciat en geografia i història
Llicenciat en ciències físiques
Graduat en finances i comptabilitat
Enginyer tècnic en topografia
Enginyer en informàtica
Enginyer tècnic de telecomunicació
Llicenciat en psicologia
Enginyer tècnic naval
Llicenciat en filosofia i ciències de la educació i ciències de la educació

ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA FORMACIÓ QUE HAN
TINGUT LLOC EN EL DECURS DEL 2011

GENER

11 de gener

Inici del mòdul “Màrqueting Immobiliari”, inclòs dins la 2a. edició del
Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).

13 de gener

Inici del mòdul “Urbanisme I”, inclòs dins la 2a. edició del Màster en
Estudis Immobiliaris (MEI).

FEBRER

2 de febrer

S’organitza una xerrada per donar a conèixer el Decret 187/2010 sobre
la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE), normativa que
reglamenta les revisions obligatòries que hauran de passar tots els
edificis d’habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys.
La ponència va anar a càrrec del Sr. Josep Castellano i Costa, Arquitecte
Tècnic, i Doctor en Dret i Professor de l’Àrea de Construccions
Arquitectòniques de la UdG.

24 de febrer

Inici del mòdul “Urbanisme II”, inclòs dins la 2a. edició del Màster en
Estudis Immobiliaris (MEI).

MARÇ
1 de març

Inici del mòdul “Valoracions Immobiliàries I”, inclòs dins la 2a. edició del
Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).

9 de març

Conjuntament amb el Collegi d’Agents de la Propietat Immobiliària de
Girona, s’organitza una xerrada que té per objecte informar sobre la
nova normativa d’operacions vinculades, que pretén regular les
operacions realitzades pels socis, administradors i familiars d’una
societat o altres en les quals es participi, directa o indirectament. La
ponent va ser la Sra. Margarida Crous i Peraferrer, economista i
professora de l’Àrea Fiscal de la Facultat d’Economia IQS i sòcia
fundadora de Crous i Associats Advocats i Economistes.

14 de març

S’organitza una segona xerrada per donar a conèixer el Decret
187/2010 sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE),
normativa que reglamenta les revisions obligatòries que hauran de
passar tots els edificis d’habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45
anys.
La ponència va anar també a càrrec del Sr. Josep Castellano i Costa,
Arquitecte Tècnic, i Doctor en Dret i Professor de l’Àrea de
Construccions Arquitectòniques de la UdG.

ABRIL

5 d’abril

Inici del mòdul “”Organització i Gestió de l’Empresa II”, inclòs dins la
2a. edició del Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).

7 d’abril

Inici del mòdul “Valoracions Immobiliàries II”, inclòs dins la 2a. edició
del Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).

14 d’abril

S’organitza un seminari per informar sobre les modificacions fiscals
d’enguany, així com del nou servei de notificacions i comunicacions
administratives, servei el qual, en l’àmbit de l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària (AEAT), s’ha de notificar telemàticament.
L'exposició va anar a càrrec del Sr. Ramon Soler, economista i assessor
fiscal i financer de “Cànovas Assessorament i Gestió”.

MAIG

12 de maig

Es va dur a terme la conferència “Procediment d’actuació en l’ocupació
irregular d’immobles: vessant jurídica i policial”, en la que
intervingueren com a ponents l’Illm. President de l’Audiència de Girona,
Sr. Fernando Lacaba, i el Comissari en cap de la Regió Policial de Girona
dels Mossos d’Esquadra, Sr. Joaquim Belenguer, i moderats per
l’advocada i assessora jurídica del Collegi, Sra. Rocío Delgado. Presentà
l’acte el Sr. Jaume Vilanova, President del Collegi.
La conferència anava adreçada fonamentalment a administradors de
finques, agents de la propietat immobiliària, advocats i altres
professionals i va tractar sobre el fenomen de l’ocupació irregular
d’immobles, tant des de la vessant judicial com policial, no només vist
de l’òptica “okupa” entès aquest com a moviment que viu situacions
marginals i, de vegades, properes al vandalisme i també com a sector
de protesta enfront la problemàtica d’accés a l’habitatge, que pateix
bàsicament la població més jove, sinó també per un altre menys visible
però no menys preocupant, com és vist des de l’òptica de la immigració,
la qual, per molts i diferents motius, està ocupant de forma no
autoritzada immobles abandonats o no ocupats pel titular registral, és a
dir, el propietari.

17 de maig

S’organitza un curs de “Redacció de documents “, amb l’objectiu de
donar les pautes necessàries per aconseguir que la redacció de
documents sigui eficient, si bé que es faci de forma clara i senzilla, de la
manera més entenedora possible, tant a nivell intern de la feina com
també totes aquelles que han de sortir del despatx, i que va anar a
càrrec del Sr. Àlex Hernández Orellana, Llicenciat en Ciències de la
Comunicació.

24 de maig

S’organitza un curs d’ “Optimització del correu electrònic”, per mostrar
les eines per treure el major rendiment a la comunicació via correu
electrònic i guanyar en la qualitat de la comunicació, a càrrec del Sr.
Àlex Hernández Orellana, Llicenciat en Ciències de la Comunicació.

24 de maig

Inici del mòdul “Direcció Comercial”, inclòs dins la 2a. edició del Màster
en Estudis Immobiliaris (MEI).

JUNY

27 de juny

Es fa la presentació de la solució integral “Inspecció Tècnica d’Edificis
(ITE)”, servei d'enginyeria mitjançant el qual Mútua de Propietaris
ofereix coneixements tècnics, arquitectònics i d'eficiència energètica.
Com a ponents, per part de Mútua de Propietaris, varen intervenir el Sr.
Xavier Querol, Director Comercial i Màrketing, el Sr. Carles Albets,
Delegat de Girona, Lleida i Balears i el Sr. Pere Maqueda – Tècnic.

OCTUBRE

18 d’octubre

Es dóna inici a la 3a. edició del Màster en Estudis Immobiliaris, que
enguany s’estructura amb un Diploma d’Especialització del Sector
Immobiliari i amb Mòduls específics independents, amb la possibilitat de
matricular-se de forma independent a qualsevol d’ells. El mòdul amb el
qual s’inicia el curs és “Urbanisme I”.

20 d’octubre

Inici del mòdul “Dret Privat: registral, hipotecari i drets reals”, inclòs
dins la 3a. edició del Màster en Estudis Immobiliaris (MEI).

NOVEMBRE

10 de novembre

S’organitza una “Jornada Tècnica jurídica”, amb la participació com a
ponent de l’Illm. President de l’Audiència Provincial d’Alacant, Sr.
Vicente Magro Servet, que va tractar sobre quatre temàtiques que
afecten de ple al collectiu dels Administradors de Finques, com són:
1. Actualització de criteris del Tribunal Suprem en matèria de
Propietat Horitzontal.
2. Desenvolupament de la pràctica d'actes de comunicació en la
Propietat Horitzontal per l'Administrador de Finques.
3. Casuística pràctica del procediment monitori.
4. La responsabilitat civil i penal de l'Administrador de Finques.
A la jornada també es va convidar a assistir-hi al collectiu dels agents
de la propietat immobiliària i als advocats.

15 de novembre

Es dona inici a la primera de les cinc sessions del curs bàsic sobre el
funcionament de les comunitats de propietaris, que tractà, bàsicament,
d’un curs d’iniciació i, com a tal, anava especialment adreçat a aquells
administradors incorporats recentment a la professió, així com també a
personal de despatxos dels administradors de finques amb poca
experiència en matèria de comunitats de propietaris i, especialment, de
la Llei de Propietat Horitzontal.
El curs va ser impartit per membres de la Junta de Govern, de
l’assessora jurídica i l’assessoria fiscal del Collegi.

DESEMBRE

21 de desembre

Es va dur a terme la presentació de “DicPla - Llibre de l'edifici”,
aplicació informàtica per a la redacció del Llibre de l'edifici i la
planificació i gestió del manteniment, a càrrec de representants de
l’empresa informàtica TAAF, i de l’Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya (ITeC).

CENS COLLEGIAL
El cens a 31 de desembre de 2011
201 és de 311 collegiats, dels quals 229 són membres en
exercici i 82 són membres sense exercici.

No
exercents
82

Cens collegial

Exercents
229

Comparativa del cens dels darrers 15 anys
Collegiats
368

361

345

351

337

324

319

322

319

318

315

310

314

313

311

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

El moviment collegial que afecta al cens és el següent :
Altes membres en exercici:
Altes membres sense exercici:
Canvis situació NE. a E. :
Canvis situació d’E. a NE. :
Baixes:

18
3
1
3
23

CIRCULARS I COMUNICACIONS
A continuació us adjuntem una comparativa del nombre de circulars i comunicacions que
s’han efectuats els darrers quinze anys:

Circulars i comunicacions
58

58

44

33

30

32

52

38

37

61

102

156 155
130 137

RELACIÓ DE CIRCULARS I COMUNICACIONS 2011
GENER
Núm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Assumpte
Recordatori curs "Màrqueting Immobiliari"
Recordatori cursos "Urbanisme I i II"
Recordatori finalització termini d’enviaments per correu postal
Novetats fiscals per a l'any 2011
Llei antitabac
Pla Renova't de Finestres a l'any 2011
Modificacions del cens collegial
Ipc desembre
Acta Assemblea i import quotes collegials
Escrit de Turisme sobre baixa del Registre de Turisme de Catalunya
Xerrada sobre la inspecció tècnica dels edificis (ITE)
Taules salarials 2011 del conveni collectiu d’Empleats de Finques Urbanes
Curs “La qualitat en la gestió amb el client” (CAF Barcelona)
Novetats socials per a l'any 2011 amb contingut actualitzat
2a. convocatòria d'ajuts per a la Rehabilitació i Restauració de façanes a l'àmbit
del centre Històric de Figueres

FEBRER
Núm.

Assumpte

10

I Fòrum de Jutges / Administradors de Finques "La regulació de la Propietat
Horitzontal de Catalunya, a debat"
Cotització a la Seguretat Social
Novetats laborals
Xerrada sobre les operacions vinculades relacionades amb el sector immobiliari – 9
de març de 2011
Estudis immobiliaris - Mòdul Valoracions Immobiliàries I
Repetició de la xerrada sobre la inspecció tècnica dels edificis (ITE) – 14 de març
de 2011
Ipc gener
Full informatiu d’acord amb el conveni de collaboració que el Collegi té subscrit
amb l’entitat Banc Sabadell Atlántico Professional pels collegiats de Girona ciutat
Recordatori curs "Valoracions Immobiliàries I"
Recordatori I Fòrum de Jutges / Administradors de Finques "La regulació de la
Propietat Horitzontal de Catalunya, a debat"
Comissió de representants comarcals
“XIV Encuentro Nacional de Jóvenes Administradores de Fincas” – Segòvia, 3 i 4
de juny de 2011
Recordatori xerrada sobre les operacions vinculades relacionades amb el sector
immobiliari

11
12
13
14
15

16
17

MARÇ
Núm.

Assumpte

18
19
20

Declaracions informatives - Model 347 exercici 2010
Anuncis Institucionals Fòrum Jutges/Administradors de Finques
Finalització termini per la inspecció periòdica de les installacions d’energia de
Baixa Tensió existents
Mesures urgents per promoure la transició cap a la contractació estable i la
requalificació professional de persones desocupades
Curs Com conduir eficaçment reunions de propietaris (CAF Barcelona)
Ipc febrer

21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

Estudis immobiliaris - Mòduls Valoracions Immobiliàries II
Estudis immobiliaris - Mòdul Organització i Gestió de l’Empresa II
Anuncis Institucionals “El Periódico” sobre el Fòrum de Jutges / Administradors de
Finques
Consulta vinculant sobre IVA respecte el manteniment dels ascensors
Nou model 159 - Declaració anual de consum d'energia elèctrica
Termini especial d'opció de cobertures de les contingències professionals i
cessament en l'activitat dels treballadors autònoms
Convocatòria pública de subhasta de finca registral a Girona capital
41a. Ofrena al nostre Patró St. Domènec de la Calçada
Notícia al Diari de Girona sobre practiques irregulars en la contractació dels
serveis de neteja a les comunitats de propietaris per part dels Administradors de
Finques
Recordatori curs "Organització i Gestió de l'Empresa II"

ABRIL
Núm.

Assumpte

31

Anuncis Institucionals “El Periódico” sobre el Fòrum de Jutges / Administradors de
Finques
Curs de formació de pèrits judicials
Seminari sobre modificacions fiscals pel 2011 i notificacions telemàtiques - Dijous,
14 d’abril
Jornada "Les noves polítiques d’habitatge i sòl” que organitza el Gremi de
Promotors i Constructors d’Edificis de Girona - Divendres, 15 d’abril
Convocatòria Assemblea General Ordinària de Collegiats
22è. Estudi de preus de mercat
Formació online de Bureau Veritas Formació
Ipc març
Signatura conveni Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)
Recordatori del "Seminari sobre modificacions fiscals pel 2011 i notificacions
telemàtiques" - Dijous, 14 d'abril
Festa Patronal 2011- La Bisbal d'Empordà – Divendres, 13 de maig - Monogràfic
Diari de Girona
Impost sobre la renda de no residents
Curs d'imatge i oratòria (CAF Barcelona)
Estudis immobiliaris - Mòdul Direcció Comercial
Seminari pràctic "Com puc tirar endavant la meva agència” al COAPI
Invitació jornada Aeroport de Girona: Gestió des del territori 04/05/11, a les
18:30h
Festa Patronal 2011 - La Bisbal / Llofriu
Conferència sobre el procediment d’actuació amb els “okupes” - Dijous, 12 de
maig

32
33

34
35
36
37

38
39
40
41

42
43

MAIG
Núm.

44
45

46
47

Assumpte
Recordatori de la jornada "Aeroport de Girona: Gestió des del territori"
Curs Redacció eficaç de documents
Curs Optimització del correu electrònic
Recordatori Invitació jornada Aeroport de Girona: Gestió des del territori
04/05/11, a les 18:30h
Recordatori actes de la Festa Patronal 2011- La Bisbal d'Empordà – Divendres, 13
de maig
Circular informativa sobre la plaga del morrut
Qüestionari sobre activitat econòmica dels AF per estudi econòmic-estadístic del
Consell General
Recordatori de la conferència sobre el procediment d'actuació amb l'ocupació

48
49

50

51
52

53
54

55

irregular d'immobles
Presentació llibre de contes infantils BOBÚO de la Sra. Emanuela Carmenati
El taulell d’edictes i anuncis de la Seguretat Social – Publicació en la seu
electrònica
Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2012
Seminari sobre protecció de dades de caràcter personal que organitza el COAPI –
Dilluns, 16 de maig
Seminari sobre lloguer amb opció de compra i fiscalitat que organitza el COAPI –
Dilluns, 23 de maig
Recordatori qüestionari sobre activitat econòmica dels AF per estudi econòmicestadístic del Consell General
Ipc abril
Recordatori cursos "Redacció eficaç de documents" i "Optimització del correu
electrònic"
Reial Decret Llei 5/2011 relatiu a la deducció per obres de millora
Reial Decret Llei 5/2011 de mesures per a la regularització i control de l'economia
submergida
Problemes informàtics en l'enviament del qüestionari sobre activitat econòmica
dels AF per l'estudi econòmic-estadístic del Consell General
Instruccions per la participació en les eleccions locals
Recordatori curs "Optimització del correu electrònic"
Oferta especial d’assegurança sanitària de MAPFRE
Jornada pràctica Cambra de Comerç de Girona sobre “Qüestions de dret successori
català”
T.G.S.S. Girona - Trasllat Àrees d'Afiliació i Recaptació a Av. Josep Tarradellas i
Joan, 3 de Girona
Règim d'incompatibilitat de la pensió de jubilació amb l'activitat desenvolupada
per compte pròpia per professionals collegiats

JUNY
Núm.

Assumpte

56

Finques 24 h. - Solucions de comunicació per administracions de finques
Jornada “Networking Professional Immobiliari”, que organitza el COAPI – Dimarts,
14 de juny
22è. Estudi de Preus de Mercat – Resultats Abril 2011 Obra nova, segona mà i
lloguer
Ipc maig
Presentació de la solució integral “Inspecció Tècnica d’Edificis” de Mútua de
Propietaris
Acta Assemblea i import quotes collegials
Horari d’estiu i Memòria corporativa
Recordatori Presentació de la solució integral "Inspecció Tècnica d'Edificis" de
Mútua de Propietaris

57

58
59
60

JULIOL
Núm.
61

62
63
64
65

Assumpte
Estudis Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona
Oferta feina
Ipc juny
Sessió informativa de la 3a. edició del Màster d'Estudis Immobiliaris
Informació sobre el proper Congrés d’Administradors de Finques que es durà a
terme a València l’any 2012
Consells de seguretat - Mossos d'Esquadra
Llei 11/2011 sobre arbitratge en els estatuts de les societats mercantils
Estudis immobiliaris - Curs 2011-2012
Normativa reguladora sobre les inspeccions periòdiques d'eficiència energètica de

les installacions tèrmiques en els edificis de potència tèrmica nominal superior a
70 kW

AGOST
Núm.

Assumpte

66

Ipc juliol
Calendari de vacances escolars dels principals mercats europeus i nacionals 20112012

SETEMBRE
Núm.

67
68
69
70
71
72
73

Assumpte
Ipc agost
Acord de collaboració Gas Natural Fenosa
Tipus impositiu aplicable de l'IVA als lliuraments d'habitatges
Estudis Universitat Abat Oliba
Recuperació de l'Impost sobre el Patrimoni
Calendari partits futbol temporada 2011-2012
Acord de collaboració SGS Tecnos
Models de sollicitud de inspecció - Acord de collaboració SGS Tecnos
Mesures urgents segons el Reial Decret 10/2011

OCTUBRE
Núm.

Assumpte

74

23è. Estudi de Preus de Mercat
Recordatori d'inici de la 3a. edició del Màster Estudis Immobiliaris
Acord de collaboració Gas Natural Fenosa
Recomanació de la Direcció Gral. Telecomunicacions i Societat en manteniment de
infraestructures comunes de telecomunicacions en edificis
Loteria de Nadal 2011
Estudis immobiliaris - Mòdul curs "Urbanisme I"
IPC setembre
Jornada tècnica jurídica Illm. Sr. Vicente Magro
5è. Simposi ATA
Estudis immobiliaris - Mòdul curs "Dret Privat: registral, hipotecari i drets reals"
Grau Universitari d'Economia d'Empresa amb Especialització en el sector
immobiliari - Universitat Abat Oliva
Estudis immobiliaris - Mòdul curs "Urbanisme II"
Curs bàsic del funcionament de les comunitats de propietaris
Recordatori jornada tècnica jurídica a càrrec de l'Illm. Sr. Vicente Magro - Dijous,
10 de novembre
Llei 37/2011, de mesures d’agilització processal
Acord de collaboració amb l’empresa Saint Gobain Weber Cemarksa
Règim de participació dels treballadors en les eleccions del dia 20 de novembre de
2011

75
76
77

78
79

80
81

82
83
84

NOVEMBRE
Núm.

85

86
87

Assumpte
Full informatiu de la T.G.S.S. de Girona adreçat als usuaris RED
Recordatori curs "Urbanisme II"
Curs La Imatge, la comunicació off-line/on line i les relacions públiques als
despatxos dels Administradors de Finques (CAF Barcelona)
Recordatori "Curs bàsic del funcionament de les comunitats de propietaris"
SGS Tecnos - Servei de consultoria tècnica
Pèrits judicials

88

89
90
91

Agenda “Administración de Fincas 2012”
Ipc octubre
Documentació actualitzada ponència Jornada Vicente Magro
Web www.phconsultas.com
VI Congrés de Dret Civil Català
23è. Estudi de Preus de Mercat – Resultats Octubre 2011 Obra nova, segona mà i
lloguer
Recordatori Loteria de Nadal

DESEMBRE
Núm.

Assumpte

92
93
94

Presentació TAAF – DicPla – Dimecres, 21 de desembre a les 10 h
Pràctiques no laborals en empreses
Estudis Immobiliaris - Mòdul Dret Privat, obligacions i contractes
Ipc novembre
Oferta de treball
Recordatori presentació TAAF - DicPla - Dimecres, 21 de desembre a les 10 h
Estudis Immobiliaris - Mòdul Màrqueting Immobiliari
Calendari de festes locals per a l'any 2012
Convocatòria de subvencions per a la rehabilitació energètica de l’envolupant
tèrmica d’edificis d’us residencial i d’habitatges per a l’any 2011
Actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social

95
96
97
98

MEMÒRIA ECONÒMICA 2011

