
 

Girona, 7 de juny de 2022 
 
Benvolguts/des companys/nyes, 
 
En l’assemblea general del passat 9 de desembre es va informar de la situació del servei 
a les oficines de comarques i del nou escenari que s’obrirà a partir de meitats d’any, que 
ara vull traslladar-vos de forma general. 
 
D’una banda, el servei a cadascuna d’elles ha anat baixant al llarg dels últims anys, ja 
que el principal tràmit, el visat/registre dels treballs professionals, es fa totalment en línia 
a qualsevol hora del dia i des de casa. La pandèmia de la covid ens hi ha abocat encara 
més fins al punt que, a les oficines de Lloret i Palamós, prestem servei d’atenció 
presencial dos dies al mes, i a les d’Olot i Figueres en dies alternatius. 
 
D’altra banda, com que els edificis de Lloret, Palamós i Olot són propietat del Col·legi (a 
l’oficina de Figueres hi estem de lloguer), hem volgut continuar el servei, tot i la baixa 
demanda, mantenint així el contacte amb tots els companys que necessitaven realitzar 
algun tràmit de forma presencial. El servei presencial és a càrrec de Júlia Sala, que atén 
les oficines d’Olot i Lloret; i de Rosa Alsina, que atén les oficines de Figueres i Palamós. 
 
Aquest any se’ns obre un nou escenari en l’estructura col·legial. Es jubila la Dolors 
Alsina, a la Seu de Girona, i hem previst la seva substitució per la Rosa Alsina, que 
actualment atén el servei a les oficines de Figueres i de Palamós. Això ens porta a haver 
de fer una nova reestructuració del servei a les oficines de comarques, ja que Rosa 
Alsina no podrà atendre el servei a Figueres i Palamós; qüestionant-nos si ha arribat 
l’hora de suprimir-lo, atenent la baixa demanda i el cost, o be mantenir-lo. 
 
També es va informar aquell dia, i així també vull traslladar-ho a tots vosaltres, que no 
hi ha res més lluny del pensament i intenció d’aquesta Junta de Govern que algú pogués 
pensar o es pogués sentir menys-tingut pel fet de reduir o eliminar el servei. En el seu 
moment, anteriors Juntes de Govern varen fer una feina extraordinària descentralitzant 
els serveis de Girona capital, estalviant desplaçaments i temps a tots els companys en 
moments en què tot es feia de forma presencial. Els temps, però, van canviant i tots 
plegats ens veiem obligats a anar canviant amb ells. 
 
Deixant de banda els costos i el nivell de demanda, hem de tenir en compte que, si 
s’elimina el servei , caldrà fer alguna actuació en els edificis, ja que mantenir-los tancats 
els envelleix. L’opció més lògica seria conservar la propietat i posar-los en lloguer per 
obtenir-ne algun rendiment. Així doncs, després d’haver-ho debatut en moltes ocasions 
en el si de la Junta de Govern i haver informat en diverses assemblees, pensem que, a 
causa de la poca demanda, l’objectiu final és suprimir el servei a les oficines de 
comarques, però mantenir-lo mentre no trobéssim un llogater. 
 
Havent pogut comprovar que el servei de dos dies al mes que prestem a les oficines de 
Lloret i de Palamós és més que suficient, el més lògic seria traslladar aquest horari 
també a les oficines de Figueres i d’Olot; guardant així també una homogeneïtzació en 
les quatre.  
 
Per això, vull anunciar-vos que a partir d’1 de juliol el servei a les oficines de Lloret, Olot, 
Palamós i Figueres es prestarà dos dies al mes. El servei el prestarà la Júlia Sala i es 



 

veurà interromput per les vacances reglamentàries. Ja podeu consultar en el web del 
Col·legi els dies d’atenció de juliol, agost i setembre. 
 
Paral·lelament, hem posat en lloguer, a través d’administradors de finques, les oficines 
que tenim en propietat (Lloret, Olot i Palamós) i hi seguirem donant servei mentre no es 
trobi llogater. Tot i que Figueres no és de propietat, seguirem també donant-hi servei. 
En el moment de signar aquest escrit , ja tenim un interessat en el lloguer  de l’oficina 
d’Olot. 
   
Arribat el moment que trobem llogaters, haurem d’anunciar-vos la fi del servei. Des de 
fa anys, la Seu de Girona tancava durant tres setmanes del mes d’agost. A partir 
d’enguany no tancarà, per reforçar, especialment en època estival i de vacances del 
personal, el servei perdut a comarques. 
 
Tot i que ja ho haureu pogut veure en el web i butlletins, vull aprofitar per anunciar-vos 
la incorporació a l’estructura col·legial de la companya Marta Valentí a meitats del mes 
de febrer, com a adjunta a la cap de visats, i del company Miguel Saavedra, a partir de 
primers de març, com a responsable del gabinet tècnic, en substitució de la companya 
Nuri Puig. Les incorporacions obeeixen la voluntat d’aquesta Junta de Govern de millorar 
el servei al col·legiat, compensant les baixes per jubilació del personal administratiu per 
contractacions de personal tècnic, sense que es vegi afectat el servei d’administració. 
 
Així, l’àrea de cap de visats i assessorament professional passa a compondre’s de tres 
persones a dedicació complerta: al capdavant, Sònia Vergés, a qui alliberem de la feina 
de revisió de projectes, que assumirà Marta Valentí, per encomanar-li la millora i 
ampliació de la formació i procurar eines i serveis per a la feina diària dels aparelladors 
i aparelladores conjuntament amb Miguel Saavedra, com a responsable del gabinet 
tècnic. 
 
Finalment, desitjar-vos molta salut , tot esperant poder-vos veure ben aviat. 
 
CARME DOMÈNECH GARCIA 
Presidenta 
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