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COL·LEGI DE DELINEANTS PROJECTISTES I 

TÈCNICS SUPERIORS EN DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES 
DE TARRAGONA 

 
 

ACTA NÚM.  58 
 

ASSEMBLEA  GENERAL  EXTRAORDINARIA   03/06/2022 
 
 
 
 

Assistents: 

 
Degà – President:  Pere .A  Vegas Ortega. 

Sots-Degà :  Xavier Mullort Pelejero. 

Tresorer: Enric Ramirez Araujo 

Vocals: 

 

Mariano Borràs Molledo Delegat T. Ebre. 

Òscar Sanz Capdevila, vocal 

Ferran Taló Vallve, vocal 

 

Han excusat la seva assistència i han fet 

delegació de vot: 

- Yolanda Jimènez Expósito,vocal 

 
Altres col·legiats:  

Antoni Soberanas Lleó. 

Jaume Guilera Carví. 

Joan A. Ballester Mèlich. 

 

Secretaria:  Cecília Salvany Punsoda 

 

Data:  03 de juny 

Hora d'inici: 19:00 hores. 

 

Lloc: Sala de Juntes de la seu oficial al 

Carrer Apodaca núm. 20, primer pis de 

Tarragona. 

 

 

 

Ordre del dia establert a la convocatòria: 

 

1r. Obertura 

 

2n. Convocatòria d’eleccions per la renovació 

total de la Junta de Govern, d’acord amb els 

estatuts aprovats, per resolució 26/07/2010 

 

3r. Revisió dels acords presos a l’Assemblea  

general ordinaria en data 21/12/2016, respecte 

de la suspenció de relacions institucionals amb 

el Consejo General de los Colegios  

Profesionales de Delineantes. 

 

 

 

 

Desenvolupament: 

 

1r.- OBERTURA 

 

El Degà saluda als assistents i agraeix la seva 

participació en l’Assemblea i tot seguit fa un 

esbós del que s’ha de tractar. 

 

- Davant de la situació actual en els càrrecs 

que conformen la Junta del Col·legi, que la 

Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 

la Generelitat de Catalunya ens han posat de 

manifest on comuniquen que la vigència dels 

càrrecs finalitzava l’any 202, ens veiem amb la 

necessitat de portar a terme  eleccions per la 

renovació total de la Junta. 
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2 on.  Convocatòria d’eleccions per la renovació total de la Junta de Govern, D’acord 

amb els estatuts aprovats, per resolució 26/07/2010 

 

Realitzades  les consultes pertinents al Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la 

Generalitat de Catalunya, es proposa per part del Degà Sr. Pere A. Vegas, sotmetre a la 

consideració dels assistents la convocatòria de les eleccions per la renovació total de la 

Junta de Govern, d’acord amb els estatuts aprovats, per resolució 26/07/2010. 

 

Coincideixen diversos assistents en la conveniència d’aquesta convocatòria 

d’eleccions de la totalitat dels membres de la Junta de Govern del nostres Col·legi. 

 

Aquest punt passa a votació, i s’aprova per unanimitat. 

 

 

 

3er. Revisió dels acords presos a l’Assemblea  general ordinària en data 21/12/2016, 

respecte de la suspensió de relacions institucionals amb el Consejo General de los 

Colegios  Profesionales de Delineantes. 

 

 

El Degà informa als assistents de les darreres novetats que s’han produït en la “Sede del 

Consejo General del los Colegios de Delineantes de España”on el resultat de les 

passades eleccions ha canviat la composició de la Junta de Govern.  

Donat que el dia 10/06/2022 esta convocada una reunió ordinària del Consell de 
Catalunya(reunió del Consell de Col·legis Professionals de Delineants de Catalunya a celebrar el 

divendres 10 de juny de 2022 a l’edifici COACB, carrer Casp número 130 planta 5 Aula 2 de 

Barcelona.) per tal de donar compte de les últimes novetats i nomenament de càrrecs, en 

relació pres a l’assemblea orinaria en data 21/12/2016, respecte de la suspensió de 

relacions institucionals amb el Consejo General de los Colegios  Profesionales de 

Delineantes, es sotmet a la consideració dels assistents, l’autorització per poder restablir 

relacions institucionals amb el nou Consejo General del los Colegios de Delineantes de 

España.  

En el presente año 2022 se han celebrado elecciones para renovación de todos los cargos de Comisión Ejecutiva del 

Consejo General de los Colegios Profesionales de Delineantes. 

El proceso, en el tiempo se desarrolló en las siguientes fases: 

22/02/2022 - 03/03/2022 Presentación de Candidaturas 

04/03/2022 - 10/03/2022 Remisión de Candidaturas 

11/03/2022 - 14/03/2022 Proclamación de Candidaturas 

15/03/2022 - 22/03/2022 Presentación de Impugnaciones 

23/03/2022 - 24/03/2022 Resolución de Impugnaciones 

25/03/2022 Proclamación definitiva de Candidaturas 

28/03/2022 - 16/04/2022 Campaña Electoral 

23/04/2022 Elecciones 

 

El proceso se desarrolló conforme a la convocatoria y normativa de aplicación, con el resultado de presentación de 

candidatura única, lo que dio lugar a su proclamación. 
 

En consecuencia, tal y como estaba previsto, en el transcurso de la reunión extraordinaria del Pleno del Consejo General 

de los Colegios Profesionales de Delineantes el pasado día 23 de abril de 2022 en Madrid, dicha candidatura única tomó 

posesión de en sus cargos de Comisión Ejecutiva del Consejo General renovando, quedando renovado el máximo 

órgano de representación corporativa de los Delineantes, quedando constituida por las siguientes personas: 
 

Presidente: D. Germán Fernández Marín, del Colegio de Andalucía. 

Vicepresidente. D. Juan Francisco Leal Zambrano, del Colegio de Badajoz. 

Secretario. D. Sergio Casado Álvarez, del Colegio de Barcelona. 

Tesorero. D. Luis Alfonso Perpiñá Moreno, del Colegio de Zaragoza. 

Interventor. D. Alejandro Iglesias Sedano, del Colegio de Burgos. 
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Coincideixen diversos assistents en la conveniència de començar un nous llaços per una 

bona entesa amb els companys de l’Estat, atent que la situació actual de la Professió és 

la mateixa en tots els Col·legis. Amb tot, les experiències viscudes anteriorment, fan que  

se li exigeixi a la Junta una cura especial en el decurs dels propers anys.    

 

Aquest punt passa a votació, i s’aprova per unanimitat. 

 

No havent-hi res mes a tractar, el Sr. Degà s’acomiada dels assistents i els hi agraeix la 

seva assistència i participació aixeca la sessió a les vint  hores i vint minuts. 20:20 

 

 

        EL DEGÀ,                                                                           LA SECRETÀRIA 

 

 

 

 

 

 

    Pere Vegas Ortega                                                        Cecília Salvany Punsoda 
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