ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL COLLEGI
DE GEÒGRAFS A CATALUNYA
21 de març de 2014

L’Assemblea General de la Delegació Territorial del Collegi de Geògrafs s’inicia a les set
de la tarda al Centre Cívic Teresa Pàmies del carrer Urgell a Barcelona. Hi participen una
vintena de collegiats i collegiades.

ORDRE DEL DIA
1.Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
El president, Jaume Busquets, resumeix l’acta de l’assemblea ordinària anterior (12
d’abril de 2013), que s’ha pogut consultar a la pàgina web i s’inclou en la documentació
que s’entrega a l’inici de l’assemblea. És aprovada per assentiment.

2. Informe d’activitats realitzades el 2013
El president de la Junta, Jaume Busquets, presenta l’informe d’activitats i resultats de
2013, que es lliura, també, a les persones presents i que es pot consultar a l’accés per
als collegiats de la pàgina web de la Delegació. El document recull amb detall les
tasques realitzades des de l’elecció de present junta el 12 d’abril de 2013.
En la seva intervenció el president exposa que, a rel del procés d’elecció de l’actual Junta
a l’abril i de la redacció del Pla de treball, el Collegi no ha començat a funcionar amb
plena normalitat, en el marc habitual de coordinació de les accions amb l’AGPC, fins
després de l’estiu.
El president, cita com a primeres accions del nou pla de treball, la constitució de diverses
“comissions de treball” integrades per membres de la Junta (informes i aspectes legals,
atenció als collegiats, collegi propi i comunicació) i de “grups de treball” oberts a la
participació de tots els collegiats (professió, empresa i emprenedoria; planejament
territorial i urbanisme, cartografia i SIG, dinamització collegial) per tal de reforçar el
treball en xarxa, un objectius del programa electoral de l’actual Junta.
Seguidament, el president esmenta com a actuació destacada de la Junta durant el 2013,
l’organització conjuntament amb l’AGPC, dels actes de celebració dels 25 anys d’aquesta
entitat, que va consistir en la realització de dos actes públics (17 d’octubre i 21 de
novembre), en l’edició d’un cartell commemoratiu, el disseny d’un nou logo de l’AGPC i
l’habilitació d’un apartat web específic.
El president cita, entre les altres actuacions de 2013, la jornada formativa de peritatges
des de la geografia (19 de desembre), el primer premi Jordi Amorós per a treball de Grau
en Geografia (atorgat el 17 de desembre), la collaboració en el Congrés Regional de
l'Euromediterrània [EGEA] (1 al 5 de maig) i la Jornada “Les pràctiques externes i el TFG
de Geografia” (29 d’octubre) amb la participació dels Departament de Geografia de la
UAB, UdG, UdL, UB, URV. També exposa les accions de coordinació amb altres entitats,
com la reunió d’entitats territorials [ACCR] (13 de juny de 2013) o la participació al
“Fòrum 2012 Catalunya 21” [SCOT].
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Respecte a la presència en òrgans institucionals, el president esmenta la participació del
Collegi en Consell rector de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, en el Comitè
d’Experts per a la reforma de les polítiques d'ordenació territorial i d'urbanisme a
Catalunya [DTES] i en la Comissió d’Urbanisme de Catalunya [DTES].
Respecte als serveis professionals que ha prestat el Collegi, el president destaca la
presentació de recursos de defensa professional a la Diputació de Barcelona, la Diputació
de Girona i l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, així com la publicació de 47
ofertes a la borsa de treball o la comunicació collegial mitjançant el portal web (amb
17.000 visitants únics el 2013), les xarxes socials o el butlletí Geonotícies (amb 6
edicions al 2013).
El president esmenta la declaració del Collegi relativa als aiguats que va patir la Vall
d'Aran i el seu r ressò a diversos mitjans de comunicació.
Per finalitzar, el president explica el lleuger descens en el nombre de collegiats d’un
3,64% durant el 2013 provocat per la regulació dels impagaments per part dels serveis
centrals. En total la Delegació comptava a finals de 2013 amb 396 collegiats i 32 precollegiats. L’objectiu de l'actual Junta, segons el president, és treballar intensament per
frenar i mirar d’augmentar la massa collegial tot i la conjuntura econòmica actual
desfavorable.

3. Liquidació del pressupost de 2013
El tresorer de la Junta, Carles Donat, explica les principals línies d’ingressos i de
despeses del pressupost liquidat de 2013, el qual s’entrega també als assistents i és
consultable a la part restringida de la web de la Delegació.
Carles Donat, esmenta que l’exercici comptable de l’any 2013 de la Delegació del Collegi
de Geògrafs a Catalunya s’ha tancat amb uns ingressos de 28.502,4 € i unes despeses
de 27.321,8 €, el que dóna un balanç positiu de 1.180,5 € amb un romanent a final
d’exercici de 4.351,7 €. El tresorer destaca que aquest romanent és molt convenient per
fer front a la liquiditat en tresoreria del primer trimestre de l’any abans no arriben les
trameses des del Colegio de Geógrafos.
El tresorer detalla el pressupost a partir de l’anàlisi dels capítols, pel que fa als
ingressos, la principal partida correspon a les quotes de collegiació (20.592,5 €, el 69%)
i entre les despeses, poc més del 54% corresponen a personal.
Sense més intervencions, l’informe d’activitat i els pressupostos són aprovats per
assentiment.

4. Programa d’actuacions per a l’any 2014
El president Jaume Busquets explica el programa d’actuacions ja realitzades durant
2014, tot destacant l’organització del “Diàleg-dia” en el context del Fòrum 2012
Catalunya 21 i la participació del Collegi en l’organització de les Olimpíades de la
Geografia a la UB, URV i UdG.
Respecte a les activitats programades, el president destaca: la Taula “Dades obertes i
sistemes d'informació geogràfica”, les 8enes Jornades SIG Lliure a Girona geoespacials,
la jornada Noves experiències de joves geògrafs (en collaboració amb la SCG) o, ja a la
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tardo,r l’organització de la Jornada “Territori i identitat” com a acte commemoratiu del
Tricentenari.
Dintre de l’apartat de formació el president destaca la propera organització de la Taula
rodona “Empresa i emprenedoria en geografia”, d’un Curs on-line SIG- software lliure (en
collaboració amb la UOC) o d’un cicle sobre “Riscos territorials a Catalunya” (en
collaboració amb el COAMB i el Collegi de Geòlegs).
El president també fa esment dels acords amb altres entitats com el conveni amb la UOC
per a l’organització de cursos en línia, amb la Intercollegial per l’ús dels seus servei i de
la seva borsa de treball, i finalment, el conveni amb l’Assessoria Codina per tal del
prestar atenció fiscal-laboral als collegiats.
Com a línies estratègiques d’actuació el president Jaume Busquets destaca l’endegament
d’una campanya per assolir l’augment del nombre de collegiats, la millora del servei
d’atenció als collegiats, el reforç dels vincles amb les universitats, un pla de millora de la
comunicació, la presència al territori i la collaboració amb altres collegis i entitats.

5. Proposta de pressupost per al 2014
El tresorer Carles Donat explica que la proposta de pressupost per l’any 2014 de la
Delegació del Collegi de Geògrafs de Catalunya és de 26.638,5 €, el que representa un
6,5 % menys d’ingressos que en l’exercici anterior i un 2,5 % menys de despeses.
El tresorer esmenta que pressupost pel 2014 s’ha elaborat tenint en compte el context de
restricció econòmica general i l’impacte que pugui suposar la reducció en el nombre de
collegiats o del tipus de quota sobre els ingressos. No obstant, preveu que en aquest
exercici un increment dels ingressos per quotes i un descens en les despeses, totes dues
partides relacionades amb l’eliminació de les despeses de l’assegurança de
Responsabilitat Civil que passarien a ser assumides pels serveis centrals.
Carles Donat explica que com a resultat d’aquests ajustaments el pressupost que es
presenta pel 2014 és inferior al de l’any anterior però permet mantenir dos dels
principals objectius pressupostaris dels darrers anys: consolidar i millorar els serveis que
es presten (pel 2014 s’afegeix una partida de 290,4 € destinada a donar assessorament
laboral i fiscal als collegiats una partida de 516 € pels serveis de la Intercollegial) i com
a segon objectiu, mantenir l’equilibri pressupostari entre ingressos corrents (20.252 €) i
despeses corrents (19.360 €).

6. Precs i preguntes.
Sense més comentaris acaba la reunió a les 21 hores.
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