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Acta de la 89a Junta comuna DCGC - AGPC 
108a Junta Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya 

21/05/2014 
__________________________________________ 
Assistents del Col·legi:  

Jaume Busquets (president), Jordi Barot (vicepresident), Carles Donat 
(tresorer), Mariona Prat (vocal) i Sergi Rasero (vocal).  
Han excusat la seva assistència: Néstor Cabañas (secretari), Maria Bonet 
(vocal)  i Victòria Carbonell (suplent).  
 

Assistents de l’AGPC:  
Sergi Cuadrado (president), Elena Rodríguez (vicepresidenta), Núria Pérez 
(secretària), Josep Coma (tresorer) i Jordi Forcadell Corts (vocal). 
 
 

Lloc : Seu del Col·legi  
Hora : 18:30h 
 
 
ORDRE DEL DIA  
  
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior. 
 
S’aprova l’acta.  
 
2. Informació presidències. 
 
Jaume Busquets explica que, després de consultar-ho amb el president de 
l’Associació, Sergi Cuadrado (donat que no ens van donar marge de temps per 
decidir-nos) es va acceptar el nomenament,  com a president del Col·legi, de vocal 
del Consell Rector de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 
Juntament amb el president del Col.legi de Geòlegs de Catalunya, són els dos 
representants de col.legis al Consell Rector. 
 
L’ICGC ha demanat les dades fiscals del president per a pagar-li les dietes 
corresponents pels drets d’assistència al Consell Rector de l’ICGC segons preveu la 
legislació. Es pot renunciar a aquestes dietes, però s’ha cregut oportú percebre-les 
de manera que en Jaume en farà donació al Col·legi menys la part que li pertoqui 
pagar a Hisenda. 
 
Seguidament en Jaume Busquets informa de les reunions i contactes mantinguts:  
 
S’ha reunit el Sr. Ramon Pérez, president del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, per 
tal de formalitzar un conveni de col·laboració entre les dues entitats per una banda, 
i per l’altra, concretar la col·laboració en la jornada de riscos territorials conjunta 
amb el COAMB. El Col·legi de Geòlegs s’ha mostrat molt disposat a col·laborar i 
ofereix una sala d’unes dues-centes places per a la celebració d’actes conjunts.  
 
Ha mantingut diverses converses, en coordinació amb en Robert Casadevall, amb 
els president sortint i el president entrant  del COAC de Tarragona, per tal 
d’organitzar el proper juny una jornada de debat sobre el projecte BcnWorld, on es 
puguin expressar diversos punts de vista, amb la presència de professionals o 
experts del territori. Es debat i es posa de manifest la conveniència d’organitzar 
actes similars a Girona i Lleida, perquè el Col·legi i l’Associació tinguin més 
presència territorial.  
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En Sergi Cuadrado informa que va assistir com a públic a la taula rodona 
"Experiències professionals en Geografia" celebrada ahir dia 20 de maig a la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Al torn obert de paraules va donar a conèixer 
als estudiants que hi van assistir els serveis que ofereix el Col·legi.    
 
Seguidament en Sergi Cuadrado explica que desprès d’un any de legislatura s’han 
fet alguns ajustaments en els grups de treball. Cada grup tindrà un responsable o 
coordinador. La informació i consultes que arribin a secretaria s’enviaran al 
responsable de grup i aquest les derivarà a qui cregui convenient. S’ha creat un 
document amb tota la informació referent als grups de treball i els seus membres 
que es penjarà al DropBox per a que el puguin consultar tots els membres de les 
juntes.    
 
Els canvis més rellevants son els següents: 
 
Atenció als col·legiats: Néstor Cabañas i Núria Pérez. 
 
Comunicació: Sergi Cuadrado, continguts web. 
                   Pilar Manzanares, actualitzar la web. 
                   Néstor Cabañas, xarxes socials i aspectes tècnics de la web. 
                   Maria Bonet, Geonotícies. 
 
Relació amb les universitats: Josep Coma. 
 
Dinamització col·legial: Sergi Cuadrado.  
 
Nou grup de treball Relació amb els joves geògrafs: Mireia García. La Mireia deixa 
tots els grups, i només continuarà com a representant a Girona i com a 
coordinadora del grup de relació amb els joves.  
 
Informació de les comissions i els grups de treball. 
 
En Jordi Forcadell explica que, per motius professionals i de manca de temps volia 
deixar la junta de l’AGPC, però que finalment ha decidit seguir col·laborant amb el 
grup de treball d’Europa i en el Geonotícies, coordinant-se a distància  amb la Maria 
per a l’edició del butlletí.  
 
La Mariona entrega un document escrit i explica les gestions i el treball realitzat, 
des de la última junta, en relació a la creació d’un Col·legi propi, atenent als marcs 
legals català i estatal. El document estarà disponible al Dropbox. Es va fer esment a 
un punt important relatiu a l'article següent per la seva confussió de contingut.   
Reglamento del Estatuto 
Artículo 16. Segregación de Colegios territoriales. 
1. Podrán constituirse, por segregación del Colegio de Geógrafos existente, colegios 
territoriales de ámbito igual o inferior al de una comunidad autónoma, de 
conformidad con lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. El 
proceso de segregación se iniciará a instancia de los colegiados de la Comunidad 
Autónoma en cuestión, cuando así lo decidan la mayoría simple de los censados 
reunidos en Asamblea Extraordinaria convocada a tal fin. El acuerdo de segregación 
sólo se entenderá válidamente adoptado si la mayoría absoluta de los colegiados 
votantes, votan en sentido favorable a la segregación. 
  
També es va explicar els tres escenaris possibles, a, b i c de la creació del col.legi 
propi.  
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En relació al tema del Col.legi, en Carles Donat presenta els resultats de l’estudi 
econòmic realitzat a propòsit , que posa de manifest que, amb l’actual nombre de 
col·legiats no seria viable econòmicament la independència del Col·legi. Es constata 
la necessitat d’augmentar els ingressos (nombre de col.legiats, espònsors, etc.) 
perquè econòmicament sigui viable la constitució d’un Col.legi propi.  
 
En Carles Donat exposa les despeses que suposaria tenir un Col·legi propi i planteja 
quatre escenaris d’ingressos en funció del nombre de col·legiats, per veure quin és 
el llindar que faria viable econòmicament un Col·legi de Geògrafs de Catalunya: 
 
Pel que fa a les despeses: 
Els escenaris de viabilitat econòmica per un Col·legi de Geògrafs de Catalunya 
consideren unes despeses de 41.529,2 €, a les quals s’hauria d’afegir unes 
despeses destinades al Consejo de Colegios de 1.000/2.000 € i una inversió inicial 
que es situa en una franja ampla de 1.000 € a 4.000 €. Aquestes darreres xifres 
són unes primeres estimacions que, en tot cas, caldria definir amb major detall i 
que, per tant, s’han de tenir en compte a l’hora d’interpretar els resultats. 
 
Pel que fa als ingressos es plantegen tres escenaris. Hi ha partides d’ingressos que 
són fixes als tres escenaris (estimats en funció del pressupost de l’exercici 2014), 
mentre que els ingressos per quotes col·legials són variables, la qual cosa 
determina, en últim terme, els ingressos del Col·legi i, per tant, la viabilitat 
econòmica:  
 
1) Escenari 386. És la situació actual, amb un total de 386 col·legiats 
Ingressos, conceptes fixes= 7.438,5 € 
Ingressos per quotes (vegeu quadre) = 35.960 € 
Total ingressos=43.428,5 € 
 

Quota (€) Nº Col·legiats % Ingressos
Quota Ordinaria 120 238 61,7% 28.560,00 € 
Quota Jove (4 anys Titulació) 60 56 14,5% 3.360,00 €   
Quota Jubilat 20 5 1,3% 100,00 €      
Quota Precolegiat (a partir 2º Grau) 20 32 8,3% 640,00 €      
Quota Desocupat 60 55 14,2% 3.300,00 €   
Total 386 100,0% 35.960,00 € 

Previsions per a l'exercici 2014

 

 

Aquest escenari seria molt deficitari. El balanç anual seria proper a 0, tot i que seria 
molt convenient preveure un escenari amb més marge per no haver d’endeutar-se. 
A més, si s’afegeix la inversió inicial generaria greus problemes de tresoreria.  
 
2) Escenari 400. Es considera un creixement fins als 400 col·legiats amb la 
distribució de tipus de quota actual (vegeu quadre). 
Ingressos, conceptes fixes= 7.438,5 € 
Ingressos per quotes (vegeu quadre) = 37.264,2 € 
Total ingressos=44.702,7 € 
 
Aquest escenari seria deficitari. El balanç anual es situaria en la franja de 
1.000€/2.000€, tot i que encara es situa en uns llindars molt justos, sobretot tenint 
en compte que donada la dimensió del Col·legi és poc recomanable endeutar-se. A 
més, si s’afegeix la inversió inicial, de nou es generaria un problema de tresoreria. 
 
 
3) Escenari 450. Es considera un creixement fins als 450 col·legiats amb la 
distribució de tipus de quota actual (vegeu quadre). 
Ingressos, conceptes fixes= 7.438,5 € 
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Ingressos per quotes (vegeu quadre) = 41.922,3 € 
Total ingressos=49.360,7 € 
 
Aquest escenari començaria a ser plausible. El balanç anual es situaria al voltant 
dels 5.000€/6.000€, el que donaria un marge suficient, sempre i quan no hi hagués 
imprevistos ni grans inversions a afrontar. Si s’afegeix la inversió inicial, el primer 
any tindria un balanç molt just, però possiblement es podria afrontar. 
 
4) Escenari 500. Es considera un creixement fins als 500 col·legiats amb la 
distribució de tipus de quota actual (vegeu quadre). 
Ingressos, conceptes fixes= 7.438,5 € 
Ingressos per quotes (vegeu quadre) = 46.580,3 € 
Total ingressos=54.018,8 € 
 
Aquest escenari seria completament viable. El balanç anual es situaria al voltant 
dels 10.000€/11.000€, marge suficient per poder assumir inversions que millorin el 
funcionament del Col·legi i també imprevistos. Les despeses inicials es podrien 
absorbir en el balanç del primer any sense haver de recórrer a l’endeutament. 
 
En relació a aquest procés, s’acorda, com a estratègia més important del Col.legi i 
de l’Associació, la conveniència de prioritzar les accions per assolir l’augment del 
nombre de col·legiats. També s’acorda que el president de la delegació, Jaume 
Busquets, parli amb el president del Col.legi, Antonio Prieto. 
 
En Jordi Barot informa que, la jornada d’emprenedoria que està previst organitzar a  
la segona quinzena de juny es farà probablement a la tardor.  
 
En Sergi Rasero ens informa que s’ha començat a tramitar el conveni amb el LIGIT i 
reemprendre les gestions que vàrem començar pel conveni amb la UOC. La Pilar 
Manzanares s’encarregarà aquesta setmana de reeenviar-los a les respectives 
entitats. 
 
 
3. Inscripció a l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 
Catalunya. 
 
En Jaume Busquets fa saber que en els propers dies enviarem la sol·licitud 
d’incorporació a l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. 
S’acorda que ell mateix representarà al Col·legi a les reunions que calgui anar.  
 
 
4. Proposta nou representant a l’Observatori del Paisatge. 
 
En Jaume Busquets fa saber que la representant del Col·legi a l’Observatori del 
Paisatge, la Sònia Moreno, recentment s’ha donat de baixa i per tant no podrà 
continuar representant-nos. S’acorda que en Jordi Barot ocuparà la vacant de la 
Sònia Moreno. La Mariàngels Trèmols continuarà sent la substituta. La Pilar 
Manzanares ho comunicarà a la Rosa Colomé Carabasa de la Direcció General 
d'Ordenació del Territori i Urbanisme. 
 
 

5. Propostes Geonotícies maig.   
 
Principals: 
Acte en el marc del Tricentenari 1714-2014 
Millores en el servei d’assessorament laboral i fiscal als col·legiats i associats 
Presentació de dues experiències professionals de joves geògrafs 
Celebració de la fase final de les Olimpíades a Jaca 
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Curtes (a la dreta): 
Incorporació a l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya 
Participació al Consell Rector de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Taula rodona "Experiències professionals en Geografia" a la UAB 
Presentació del projecte Agricultura Social a Catalunya 
 

 
6. Informació de secretaria. 
 
La Pilar Manzanares informa que el conveni amb l’Assessoria Codina per oferir 
servei d’assessorament laboral i fiscal als col·legiats i associats ja està en vigor i ja 
podem començar la difusió del servei a la web.  
 
S’ha procedit a la renovació del conveni que teníem amb l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya s’ha renovat coincidint amb la reestructuració d’aquesta entitat a lnstitut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya. De moment els hi hem enviat la nostra còpia 
per a que procedeixin a la signatura. 
 
Es fa saber que el 19 de maig va arribar una Geodenúncia per una plaça de Cap de 
la Secció d’Avaluació i Seguiment de Plans, Programes i Projectes, a l’Àrea de 
Projectes Tranversals de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat, a la 
qual no es té en compte als geògrafs.  Hem adreçat una carta a la subdirecció 
general de Biodiversitat i a la pròpia bústia de recursos humans de la plaça 
convocada.  
 
S’informa que el Colegio ha portat a digitalitzar l’arxiu de l’entitat  a una empresa 
especialitzada per tal de substituir l’arxiu en paper. La documentació digital servirà, 
entre d’altres coses, per omplir la documentació que manca en alguns dels 
expedients de la  base de dades. 
 
Finalment la Pilar Manzanares informa de les altes i baixes que hi ha hagut des de 
la darrera reunió de junta. 
 

� Col·legiats: 5 altes i 5 baixa, de forma que el balanç a data d’avui es de  
354 col·legiats. 

� Precol·legiats: 2 altes i cap baixa quedant un total de 34 precol·legiats a 
data d’avui. 

� L’AGPC es manté des de començament d’any amb 20 membres associats 
no col·legiats. I els membres de l’AGPC que també son col·legiats a data 
d’avui son 293. 

 
7. Informació tresoreria. 
 

� Saldo de la DCGC: de 1.119,02 €. 
 

� Saldo de l’AGPC: 7.943,59 €.  
 

8. Torn obert de paraules. 
 
Sense cap intervenció, acaba la reunió a les 20:40 hores. 


