ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL COLLEGI
DE GEÒGRAFS A CATALUNYA
27 de maig de 2016
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior
Informe d’activitats realitzades el 2015
Liquidació pressupost 2015
Propostes d’actuació 2016
Presentació pressupost 2016
Precs i preguntes

L’Assemblea General de la Delegació Territorial del Collegi de Geògrafs s’inicia a les set
de la tarda al a seu de la Delegació al Carrer Muntaner de Barcelona. Hi participen una
desena 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 (6 de
març de 2015), 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 2015
El president de la Junta, Jaume Busquets, presenta l’informe d’activitats i resultats de
2015, 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 durant l’any 2015.
En la seva intervenció el president esmenta l’augment del 7% de la collegiació a l’any
2015 respecte 2014, fet que representa una clara tendència a l’augment de la massa
collegial. També destaca la participació collegial a través de dels grups de treball i
comissions.
Com a serveis collegials el president destaca la defensa de la professió amb els recursos
interposats contra l’Ajuntament d’Alcanar, Arenys de Munt, Salt i Abrera i la seva
resolució positiva en 3 dels 4 casos.També es destaca l’assessorament fiscal i laboral i
l’orientació laboral als collegiats.
També fa referència el president, al fet que al 2015 s’han incrementat el nombre
d’ofertes publicades a la borsa de treball fins a 53 (22 a l’estranger) i als acords de
collaboració per acollir dos estudiants en pràctiques del Grau de Geografia, un de la UAB
i un altre estudiant de la UB. Les tasques d’aquests estudiants van ser donar suport a
l’elaboració del cens d’empreses relacionades amb la professió del geògraf.

Dintre de les activitats destacades de dinamització collegial, el president esmenta la
visita al Port de Barcelona realitzada el 7 de març, la visita a l’exposició MetròpolisBarcelona (11 d’abril i la visita a l'observatori Fabra (17 d’octubre).
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Com a activitats de formació es fa esment del Cicle formatiu Canvi climàtic i riscos
territorials a Catalunya organitzat en collaboració amb el Collegi de Geòlegs i
d’Ambientòlegs i de oferta formativa en Sistemes d’informació geogràfica (SIG)
conjuntament amb la UOC, URV o la UdG.
Dintre de les activitats pròpies del Collegi, també destaca especialment l’organització de
d’Olimpíades de la Geografia a les universitats de Barcelona (UB), Girona (UdG) i Rovira i
Virgili (URV) durant el mes de març i la 2a convocatòria del Premi Jordi Amorós per a
Treball de final de Grau que es lliurarà al 2016.
Com a actes conjunts amb altres entitats es destaca la Jornada intercollegial sobre Pla
director urbanístic de reordenació de l'àmbit del centre recreatiu i turístic de Vila-seca i
Salou organitzada el 10 d’octubre, la 2a Jornada experiències joves geògrafs el 12 de
maig coorganitzada amb la Societat Catalana de Geografia o els itinerari formatius
organitzats amb Barcelona Activa.
El president també esmenta que com a Collegi s’ha tingut presència institucional a actes
com els actes d’homenatge a Rafel Llussà i Horacio Capel, a l’acte final Fòrum Catalunya
21, i que el Collegi s’ha adherit al Manifest dels collegis professionals tècnics de
Catalunya i al Pacte Social Contra la Corrupció o a la a la Declaració a favor del patrimoni
natural de Catalunya.

3. Liquidació del pressupost de 2015
El tresorer de la Junta, Carles Donat, explica les principals línies d’ingressos i de
despeses del pressupost liquidat de 2015, 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 2015 de la Delegació del Collegi
de Geògrafs a Catalunya s’ha tancat amb uns ingressos de 23.073,5€ i unes despeses de
21.839,2€, el que dóna un balanç positiu de 1234,4 € .
El tresorer detalla el pressupost a partir de l’anàlisi dels capítols, pel que fa als ingressos,
es comenta que la principal partida correspon a les quotes de collegiació 18.233,3€
(79%) amb uns ingressos no corrents de 3.931,2€, un 17% del total.
Pel que fa a les despeses el 67% correspon a personal (14.638,6€), també es destaca
que les despeses no corrents hi ha tres capítols principals: cursos i formació (343€), les
Olimpíades de Geografia (246,7€) i la quota a la intercollegial de Collegis professionals
de Catalunya (516€).
Seguidament s’obre un torn obert de paraules
El collegiat Antoni Tulla fa referència a una errada puntual a l’Informe d’activitats i fa
una l’esmena de canviar la paraula “UAB” per “UOC” a la pàgina 4 de l’Informe.
El collegiat Enric Rodelles pregunta per l’estat de creació del Collegi propi de Catalunya.
En el torn de rèplica el president Jaume Busquets esmenta les reunions mantingudes
amb la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat sobre aquesta
qüestió i en el marc del Grup de treball intern per a la creació del Collegi propi.
Respecte a la qüestió plantejada pel collegiat Antoni Tulla el president accepta l’esmena
proposada i sense més intervencions, l’informe d’activitat i els pressupostos són aprovats
per assentiment.
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4. Programa d’actuacions per a l’any 2016
El president Jaume Busquets explica el programa d’actuacions previstes pel 2015
destacant la millora dels instruments de gestió del Collegi i el fet que es tracta de darrer
any de la present Junta abans de la convocatòria de noves eleccions.
En aquest sentit, el president cita, entre d’altres activitats a desenvolupar, la renovació
de la pàgina web, la realització del segon networking professional dedicat al GIS,la
commemoració dels 10 anys del Manifest per a una nova cultura del territori amb el
Collegi, així com la concessió del premi Jordi Amorós i la realització de les d’Olimpíades
de Geografia.
A nivell de gestió, el president destaca l’aprofundiment en el serveis comuns i en
especial els que ofereixen en temes com l’orientació laboral.
5. Proposta de pressupost per al 2016
El tresorer Carles Donat explica que la proposta de pressupost per a l’any 2016 de la
Delegació del Collegi de Geògrafs de Catalunya, és de 18.745,0 €, el que representa un
2,8% més d’ingressos que en l’exercici anterior i un 8,7% més de despeses.
El tresorer justifica aquest increment per l’augment derivat de la nova pàgina web
(1.320,0€).En canvi, pel que fa a la resta de partides, el tresorer comenta que el
pressupost manté una línia molt continuista amb la liquidació de l’exercici 2015.
6. Precs i preguntes.
Sense més comentaris acaba la reunió a les 20:30 hores.
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