DELEGACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS
ASSEMBLEA GENERAL DEL 5 DE MAIG DE 2017.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 12 I 14 DEL REGLAMENT INTERN.
1. ARTICLE 12 JUNTA DE GOVERN: PROPOSTA DE MODIFICACIÓ.

· Exposició de motius.
Actualment, l’article 12 del reglament de la Delegació Territorial de Catalunya del
Col·legi de Geògrafs determina que la Junta de Govern ha d’estar constituida per 7
càrrecs: Presidència, Vicepresidència, Secretària, Tresoreria, i tres Vocalies.
Al llarg dels darrers anys s’ha comprovat com la diversitat d’iniciatives i serveis que
desenvolupa tant de forma obligatòria com voluntària la Delegació no és fàcil
d’assumir de forma eficient i responsable per part únicament de tres vocalies.
L’estreta col·laboració amb les succesives Juntes de Govern de l’Associació de Geògrafs
Professionals de Catalunya (AGPC) ha permés paliar funcionalment aquest dèficit. Això
no obstant, és evident que el fet que les persones de la Junta de l’AGPC no siguin
escollides ni estiguin compromeses en el marc d’un procés electoral, fan que la seva
legitimitat per exercir com representants o responsables d’un institució de dret públic
sigui molt cuestionable.
A l’efecte, coherentment amb el programa que formava part de la candidatura, la
Junta de Govern PROPOSA elevar a Assembla General de la Delegació Territorial de
Catalunya del Col·legi de Geògrafs:
-

La modificació de l’article 12 reglament intern de la Delegació Territorial de
Catalunya del Col·legi de Geògrafs per tal d’elevar el nombre mínim de
vocalies a set (7) i sempre en nombre impar.

Igualment, en el cas en que l’Assemblea General aprovi l’ampliació del nombre mínim
de vocalies, l’actual Junta de Govern, tal i com va proposar en el programa i va
adjuntar en la documentació que integrava la candidatura, PROPOSA elevar també a
l’Assemblea General del Col·legi:
-

L’anomenament com vocals a les vuit (8) persones que van signar fulles de
col·laboració responsable i d’assumpció d’una Vocalia de la Junta de Govern.

1

· Proposta de redactat de l’article 12 modificat (s’inclou en color vermell i taxat el text
a suprimir i en color verd el nou text de l’article):
Article 12. Junta de Govern.
La Junta de Govern és l’òrgan executiu i representatiu de la Delegació. Està constituïda per:
a) Un nucli de càrrecs amb assignació directa de funcions, composat per la Presidència, Vice-presidència,
Secretaria i Tresoreria.
b) Tres vocalies Un mínim de 7 vocalies, i sempre en nombre imparell.
La Junta de Govern es renovarà de manera completa cada quatre anys. En el supòsit de vacants
sobrevingudes, la Junta podrà nomenar una persona per a cobrir el que resti del mandat. El
nomenament haurà de ser ratificat per la primera Assemblea que se celebri. Si el nombre de vacants a
cobrir amb aquest procediment és superior a tres, caldrà celebrar eleccions anticipades.

Nom, cognom i nº de colegiat dels col·laboradors responsables que es proposa
anomenar com vocals:
NOM I COGNOMS
Sergi Rasero García
Marc Vila Recio
Mariona Prat Vandellós
Francesc Sánchez Martínez
Marc Serra Sabé
Heura Cuadrado Nuet
Andreu Blanch Bou
Marta Pallarès-Blanch

NÚMERO COL·LEGIAT
2123
1332
1771
2156
2924
2310
2923
0897
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2. ARTICLE 14 RÈGIM DE SESSIONS: PROPOSTA DE MODIFICACIÓ.
· Exposició de motius.
Actualment, l’article 14 del reglament de la Delegació Territorial de Catalunya del
Col·legi de Geògrafs determina de forma molt escueta el règim de sessions de la Junta
de Govern, limitant-se a determinar quan pot ser convocada i el nombre mínim de
sessions anual que s’ha de celebrar.
En aquest sentit, es considera adient trasposar les determinacions de l’article 20 del
Real Decreto 377/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos del
Colegio de Geógrafos, i de regular les normes bàsiques de funcionament que ja
estaven seguint en relació a l’enviament de l’ordre del dia, l’adopció d’acords, o
l’elaboració i aprovació d’actes, entre d’altres.
Igualment, i en el sentit que ja contempla l’article 17 de la Ley 40/2015 de 2 d'octubre
del Régimen Jurídico del Sector Público, es considera oportú preveure i legitimar la
possibilitat de celebrar Juntes de Govern a distància per casos sobrevinguts urgents.
A l’efecte, d’acord amb els arguments exposats, la Junta de Govern PROPOSA elevar a
Assembla General de la Delegació Territorial de Catalunya del Col·legi de Geògrafs:
-

La modificació de l’article 14 reglament intern de la Delegació Territorial de
Catalunya del Col·legi de Geògrafs per tal de concretar el règim de sessions de
la Junta de Govern i permetre la possibilitat de celebrar sessions a distància
per casos sobrevinguts urgents.

· Proposta de redactat de l’article 14 modificat (s’inclou en color verd el nou text que
s’afegiex a l’article):

Article 14. Règim de sessions
1. La Junta de Govern es reunirà sempre que sigui convocada pel President o a petició, almenys, d’un terç
del seus membres, i, en tot cas, un mínim de quatre cops l’any. Li serà d’aplicació, amb caràcter general,
la normativa dels òrgans col·legiats pel que fa a ordre del dia i règim d’adopció d’acords.
2. Les convocatòries inclourán l’ordre del dia i no es podran prendre acords sobre matèries no incloses
en ell, excepte que siguin presents tots els membres de la Junta de Govern i l’assumpte sigui declarat
urgent amb el vot favorable de mayoria.
3. Per a que la Junta de Govern queda vàlidament constituida hauràn d’assitir almenys el President i el
Secretari o les persones que els substitueixin.
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4. El Secretari haurà d’aixecar acta de les sessions, les quals hauràn de ser aprovades per Junta de
Govern.
5. Els acords es prendràn per majoria simple. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.
6. Potestativament, la Junta de Govern podrà convidar a les seves sessions, en qualitat d’assesors sense
vot, a les persones que consideri convenient.
7. En casos sobrevinguts d’urgència en què els membres no es puguin reunir fisicament, la Junta de
Govern es podrà convocar i reunir a distància sempre i quan s’extengui acta on quedi concretat el
raonament de la seva petició.
8. En les sessions que celebri la Junta de Govern a distància, els seus membres es podran trobar en
diversos llocs sempre i quan s’asseguri per mitjans electrònics, considerant-se també com a tals els
telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres, el contingut de les seves manifestacions, el moment
en què aquestes es produeixin, la interactivitat i intercomunicación entre els membres de la junta en
temps real i la disponibilitat de mitjans durant la sessió. Entre altres, es consideraran inclosos entre els
mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.
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