
Barcelona 18 de Maig de 2008 
 
Referència : Seu del Col·legi Oficial de Psicòlegs i Psicòlogues de Catalunya. 
Convocatòria : Assemblea extraordinària del 30 d'abril de 2008.  
 
Resum 
Amb un ordre del dia centrat en el nou local, i una assistència (inusual) d'unes cent 
persones; després d'un retard de 30 minuts, i de llegir i aprovar  l'acta de l'assemblea 
anterior, es van presentar informacions incloses en la documentació, respecte a una 
desviació pressupostaria en relació al nou local, i els nous tècnics encarregats de 
l'obra van respondre a diferents preguntes.  
 
A continuació, col·legiats aliens al Govern actual del Copc, van presentar una sèrie de 
proves objectives que evidenciarien l'existència d'una mala gestió per part de la Junta 
de Govern, o de la Comissió encarregada de seleccionar l'empresa per a la reforma 
del nou local, procés dut a terme sense concurs, presentant les informacions que 
segueixen : el Copc ha confiat un pressupost d'1.400.000 € (228 milions de ptes) a una 
empresa (Alter Piscines SL) amb les característiques següents ; 1º desconeguda en el 
sector, 2º no atén al telèfon, 3º amb una facturació anual de 510.000 € equivalent al 
37% del pressupost adjudicat 4º sense cap referència d’ obres anteriors 5º amb un alt 
risc d'insolvència, 6º amb una seu social domiciliada en un xalet adossat tancat i 
hipotecat de Cambrils, sense cap identificació (es varen mostrar fotografies) 7º amb 
rumors d’un presumpte nexe de relació personal amb el membre de Junta Govern 
designat per a la selecció de la empresa per fer l’obra.  
 
La 2ª finalista (Corpimo) descartada, presentava les següents característiques : 1º 
comptava amb totes les garanties 2º disposava de nombroses referències de treballs 
en el sector públic i privat 3º un baix risc financer 4º una facturació de 11.000 milions 
de euros , 22 vegades superior a la facturació d’Alter 5ª amb una domiciliació social 
oberta al públic 6º presència professional en el sector i 7º havent realitzat ja una 
primera intervenció d'enderrocament del nou local, qualificada per escrit, per els 
assessors jurídics del Copc d'òptima. 
 
La Junta de Govern del Copc per veu del Sr. Degà tractà de sustentar la elecció 
d’Alter, aportant les raons següents :1º en les negociacions hagudes entre ambdues 
empreses; Alter hauria manifestat el seu acord amb unes condicions financeres de 
pagament que Corpimo hauria rebutjat. 2º El Sr. Degà es va referir també a la 
possessió exclusiva d’“informes secrets” (…) que aconsellaven la decisió adoptada. 
Tanmateix la Junta no va aportar dades sobre les informacions objectives presentades 
en relació a les característiques de les dues empreses, i el Sr. Degà va dir al membre 
de Govern, President de la demarcació territorial del Copc a Tarragona, que presidia la 
Comissió de Selecció, que no respongués a determinades preguntes que li eren 
adreçades, adduint que aquestes eren de caràcter “personal”. Aquestes preguntes 
tenien com objecte confirmar la adequació al punt nº 7 del codi d’ estil acceptat per les 
Juntes de Govern del Copc, en relació a excloure de la homologació i/o contractació 
de proveïdors, a empreses que tinguessin vincles familiars directes o indirectes, amb 
membres de la Junta. 
 
La Junta de Govern es va referir a l’ existència de diferents correus que haurien 
circulat per la xarxa, animant a l'assistència a l'assemblea davant  “una possible 
situació de crisi del Col·legi”, correus que al seu entendre , suposaven  ...“el fomentar 
una alarma social... “, alarma que, d'altra banda, va quedar prou evidenciada per els 
col·legiats i col·legiades que vàrem assistir a aquest acte i que subscrivim aquest 
document. 
 



 
Una alarma social deguda  principalment a quatre factors:  
A.- Mala gestió econòmica per falta de previsió i de mesures prèvies actives respecte 
a la situació del mercat immobiliari en els dos anys transcorreguts des del 
començament del mandat de la Junta de Govern actual. 
 
B.- Adjudicació pressupostària de gairebé 1.400.000 € per a la reforma del nou local, 
evidenciada com poc transparent i contrària al que s'entén per bones practiques en la 
selecció de proveïdors, acció que es valoraria en qualsevol fòrum econòmic o 
empresarial com d’ “alta temeritat ”. 
 
C.- Presumpta vulneració estatutària relacionada amb compromisos econòmics ja 
adquirits amb tercers, sense comptar amb la necessària aprovació de l'assemblea, 
segons ordenen els Estatuts, aprovació encara pendent.  
 
D.- Presumpta vulneració estatutària per no presentar i demanar permís a l'assemblea, 
sobre un canvi de procediment en les instruccions d'expedients disciplinaris, i pel propi 
canvi en si mateix, que segons sembla suprimiria certes garanties i drets fonamentals 
dels col·legiats/des relacionats en processos disciplinaris. 
 
L'assemblea s'inquietà davant aquestes informacions i diverses persones van arribar a 
encarar-se amb la mesa, per queixar-se de les reaccions d’aquesta, especialment les 
que es produïen per part del Sr Degà, que, entre d’altres, no va permetre parlar a una 
persona del equip comptable del Col·legi que va demanar la paraula. (*) 
 
En la segona part de l'assemblea van quedar de manifest altres problemes oberts amb 
la Junta de Govern del Copc , com una discussió amb la Junta de la Secció Jurídica 
del Copc, present a la sala, sobre la presumpta vulneració dels drets dels col·legiats- 
col·legiades ja referida (D), o la supressió del document anual de transparència sobre 
percepcions econòmiques, adduint la llei de protecció de dades, tema que també 
preocupava als col·legiats/des presents, però  que no va ser tractat per manca de 
temps. 
 
En aquesta assemblea es van posar de manifest: Actes oficials de Junta de Govern i 
de Junta Permanent, contradictòries, assessors no tinguts en compte, informes 
“secrets”, excuses sorprenents, amenaces d'interrompre l'assemblea considerada pel 
Sr Degà, de forma reiterada com de “insuficientment representativa”, així com reiterats 
intents de centrar tots els problemes en la crisi immobiliària. 
 
La Junta no va aconseguir  prendre “in situ” (després de les proves presentades ) cap 
decisió, disculpa o promesa que evidenciés alguna mena de reconeixement de la 
situació, o un desig de aclarir responsabilitats sobre les decisions adoptades. 
 
Finalment no es va aportar cap sortida a la situació, succeint més bé tot el contrari: 
dons dos membres de Junta de Govern (Degà i Tresorera) van arribar a estimular de 
forma explícita als col·legiats i col·legiades presents (tal com evidencien les diferents 
gravacions realitzades) a interposar, aquells contenciosos administratius que  
consideressin oportuns, la qual cosa afegeix a la mala gestió, una greu 
irresponsabilitat política, ja que el que s’està qüestionant, en estimular la 
presentació d'un contenciós, no és una Junta de Govern finalment temporal , si no la 
Institució en si mateixa, i en conseqüència la imatge de tota la professió que la Junta 
del Copc representa i que se suposa ha de protegir. 
 
En conseqüència entenem, que en la pròxima assemblea, s’hauria de sol·licitar de la 
Junta del Copc  la proposta següent : ferm compromís d’aplicar un profund canvi en 



l'estil i gestió de govern, amb un afrontament dialogant de cada un dels diferents 
problemes existents actualment en la institució, especialment en l`àmbit financer i 
davant la possibilitat de vulneració de garanties processals dels col·legiats, així com 
demanar l’immediat cessament  de la persona  delegada pel seguiment i control de la 
reforma del nou local, recomanant un estricte seguiment de la finalització de la obra 
per part de nous interlocutors que siguin anomenats expressament. 
 
Per tal de fer efectiva aquesta proposta, remetrem aquest mateix escrit a la Junta de 
Govern del Copc, sol·licitant que per raons de gravetat i urgència s'inclogui com a punt 
de l'ordre del dia en la pròxima assemblea del dia 28 de Maig. 
 
Us emplacem a assistir, a la pròxima assemblea, convocada pel dimecres 28 de Maig, 
amb un ordre del dia on es preveuen diferents aprovacions mitjançant la votació dels 
presents. 
 
Feu al possible per donar la màxima difusió d’aquest correu als vostres col·legues mes 
propers, de manera que podem comptar amb un presencia nombrosa que palesi el 
sentir de la majoria col·legial. 
 
- Aquest resum ha estat redactat  amb la màxima fidelitat i objectivitat. Els mitjans de 
comunicació del Copc (full informatiu) deurien de reflectir la autentica situació que es 
viu actualment al Copc  de forma que arribi a tot el col·lectiu i no únicament a una part. 
 
(*) La jove administrativa de la plantilla del Copc, que va intentar fer sentir la 
seva veu a la assemblea, a estat acomiadada. 
 
 
  Psicos_per_un_bon_govern_copc@yahoo.es 
 
Assistents a la assemblea del 30 de Abril  
Ricardo Cayuela Clgat, nº    938 Victòria Lerroux Clgda nº 2095 
Eduardo Diez Clgat, nº    6993 Carmen Santos Clgda nº     2133 
Mercè Perez Clgda nº      1 Pilar Solé Clgda nº     2614 
Mila Arch Clgda nº  9.254  J.Ramon Ubieto Clgat,nº      2783 
Conxita Cartil Clgda nº     669 Pilar Guerra Clgda nº    7.715 
Carmen Espasa Clgda nº     4414 Rut Sonabend Clgda  nº      669 
Núria Vazquez Clgda nº     8291 Mercè Farres Clgda nº     5638 
Antonio Anton Clgat, nº    2740 Herminia Garcia  Clgdanº     3057 
Anna Carmona Clgda nº      270 PalomaAzpilicueta Clgda nº      726 
Maika Bakaikoa Clgda nº   12597 Sílvia Tomàs Clgda nº     5650 
Pilar Ferrando Clgda  nº    1719 
Josep Vilajoana Clgat, nº      766 
Emilia Franquesa Clgda nº     5100 
 
Com ja deus de saber, si no volguessis rebre cap altre informació d’aquest correu només 
tens que fer-ho saber i respectarem la teva voluntat . Gràcies 
 


