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ASSOCIACIÓ DE GEÒGRAFS PROFESSIONALS DE CATALUNYA 
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014 

 
 
La memòria anual d’activitats de l’Associació de Geògrafs Professionals de 
Catalunya presenta amb detall els treballs desenvolupats en coordinació amb la 
Junta directiva de la Delegació del Col�legi de Geògrafs a Catalunya (DCGC) durant 
l’any 2014. 
 
El 2014 ve marcat per la consolidació de les línies de treball iniciades l’any anterior 
d’acord amb el Pla de treball que comparteixen la DCGC i l’AGPC, i que reflecteix el 
programa electoral de la candidatura conjunta a les eleccions de 2013. 
Particularment, s’ha incrementat la col�laboració amb diferents institucions i 
organitzacions vinculades amb la geografia amb l’objectiu de guanyar una major 
projecció professional i ciutadana, i també s’ha millorat l’oferta de serveis als 
col�legiats i associats. 
 
1. Estructura i instruments de gestió 
 
1.1. Els associats 
 
L’AGPC compta amb 304 associats, dels quals 17 pertanyen únicament a 
l'Associació i 286 pertanyen també al Col�legi de Geògrafs.  
 
Un any més, la quota pels associats que són exclusivament membres de l'AGPC ha 
estat de 55€, quantitat que no s'ha modificat des del 2007. La quota per als 
membres de l'AGPC que també pertanyen al Col�legi de Geògrafs és, en virtut del 
conveni AGPC/DCGC, de 16 de març de 2012, de 0 €. 
 
1.2. Reunions de la Junta i secretaria 
 
Durant l’any 2014 l’Associació ha continuant celebrant de manera conjunta amb la 
DCGC totes les reunions de la Junta Directiva. La junta ha dut a terme 7 reunions 
conjuntes, a banda dels contactes permanents (presencials, telefònics o via correu 
electrònic) per tal de poder desenvolupar les activitats comunes.  
 
A partir del mes d’abril les reunions han passat a ser bimestrals enlloc de mensuals, 
atès que s’ha considerat oportú mantenir reunions periòdiques entre els diferents 
grups de treball, essent un format de reunió més operatiu.  
 
Com l’any 2013, s’ha continuat treballant en diferents comissions i grups de treball 
per tal de promoure les activitats d’un determinat àmbit temàtic. Mentre que les 
comissions estan formades per membres de les juntes directives, els grups, si bé 
estan formats en bona pels membres de les dues juntes, estan oberts a la 
participació de tots els associats/col�legiats. Cada grup té un coordinador que 
exposa el pla d’actuació a les juntes, recull els suggeriments i informa dels treballs. 
Actualment, romanen vius els següents grups de treball: Professió, empresa i 
emprenedoria, Context professional a Europa, Territori i Urbanisme, Cartografia i 
SIG i Dinamització col�legial. 
 
La secretaria tècnica, a més, també dóna suport als diferents grups de treball que 
ha posat en marxa l’AGPC i la DCGC, facilitant la informació necessària, la reserva 
de sales per a realitzar les reunions, entre d’altres. 
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2. Activitats i actuacions 
 
2.1. Defensa professional 
 
Durant el 2014 l’AGPC i la DCGC han continuat la seva defensa de la professió 
presentant queixes i recursos en els processos de selecció de personal i ofertes de 
treball que no contemplaven la possibilitat de la presència de geògrafs, tot i que el 
perfil de les tasques demandades entrava plenament en l’àmbit de les 
competències de la geografia. En tots els casos s’ha pogut actuar perquè algun 
associat i/o col�legiat ens ha informat de la discriminació professional que 
detectava. Les queixes i recursos han estat els següents: 
 

• Ajuntament de Sabadell: escrit adreçat a l’Ajuntament sol�licitant la 
inclusió dels persones llicenciades en geografia en el procés de selecció de 
convocatòries per proveir dues places de tècnics de promoció econòmica. 
L’Ajuntament no ha emès cap resposta. 

• Ajuntament de Navata: presentació d’al�legacions a la licitació del POUM 
atès que no s’admetien llicenciats en geografia en l’equip de redacció del 
pla. El resultat ha estat favorable. 

• Consorci Alba-Ter: presentació d’un escrit al consorci, atès que no es 
contemplava la figura del geògraf a les bases pera cobrir una a plaça de 
tècnic superior de medi ambient. El resultat ha estat favorable. 

• Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: presentació d’un escrit 
adreçat a l’Ajuntament demanant la inclusió dels llicenciats en geografia a 
les bases per a proveir una vacant de tècnic superior de mobilitat. La 
sol�licitud no ha estat acceptada per part de l’Ajuntament. 

• Diputació de Girona-Parc Natural del Montseny: recurs en relació a  la 
selecció d’un tècnic de medi ambient atès que quedaven exclosos els 
llicenciats en geografia. Ha estat desestimat en primera instància.  

• Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Generalitat de 
Catalunya:  

o Es va adreçar un escrit a la Secretaria General el Departament 
d’Agricultura, en relació a la plaça de Cap de Secció d’Avaluació i 
Seguiment de Plans, Programes i Projectes ja que aquesta 
convocatòria estava oberta a funcionaris en actiu de la Generalitat 
pertanyents a diferents cossos entre els que no hi figuraven els 
geògrafs. La Generalitat no ha emès cap resposta. 

o Es va adreçar un escrit a la Direcció General de Medi Natural i 
Biodiversitat en relació a la plaça de Cap el Servei d’Espais Naturals 
Protegits. Si bé el Departament ho va desestimar per a aquest 
concurs, es va informar que iniciaria els tràmits per a sol�licitar la 
modificació de la relació de llocs de treball a efectes d’incloure als 
geògrafs al cos de titulació superior d’acord al lloc de treball que 
ofertaven. 

 
2.2. Formació i dinamització 
 
Durant el 2014 s’han realitzat diverses jornades de reflexió i debat i activitats de 
formació organitzades conjuntament entre la DCGC i l’AGPC així com també en 
col�laboració amb altres entitats. 
 
A més, s’han signat diversos convenis de col�laboració amb diferents institucions. 
Fruits d’aquests acords, s’ha programat per al 2015 diverses ofertes formatives en 
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relació a les quals, tant col�legiats com associats, poden gaudir de descomptes 
especials per a la inscripció de cursos de formació continuada. 
 
També s’ha estat preparant, conjuntament amb el Col�legi d’Ambientòlegs i el 
Col�legi de Geòlegs, un cicle formatiu Cicle formatiu Canvi climàtic i riscos 
territorials a Catalunya. 
 
 a)  Jornades organitzades per la DCGC i l’AGPC  
 
Jornada “Territori i Identitat. Mirades en clau de futur”  
 
El 9 d’octubre es va celebrar la jornada “Territori i identitat. Mirades en clau de 
futur” com a acte commemoratiu del Tricentenari 1714-2014. La presentació va 
anar a càrrec del director del Born Centre Cultural, Quim Torra, i també de Jaume 
Busquets, president de  la DCGC. Els cinc ponents de l’acte van aprofundir en 
aspectes diferents de la relació entre el territori i la identitat i van tractar de la 
naturalesa d’aquest vincles des de diferents perspectives.  
 
Els participants van ser: Joan Nogué, director de l'Observatori del Paisatge de 
Catalunya, Josep Santesmases, president de la Coordinadora de Centres d'Estudis 
de Parla Catalana (CCEPC), Oriol Nel�lo, professor de la UAB, Claudia Pujol, 
directora de la revista Sàpiens i F. Xavier Hernández, professor de la UB. 
 
Jornada “Les noves tendències professionals dels geògrafs”  
 
La jornada es va celebrar el 10 de novembre i va ser conduïda per Jordi Barot, 
vicepresident de la DCGC i va comptar amb la participació de David Comas, de 
Nexus geogràfics, empresa dedicada al sector dels SIG; Màrius Navazo, consultor 
de l’empresa Gea21,; Dani Illa, de la Direcció de Transports i Mobilitat de l’ÀMB; i 
David Mongil, del Servei de Planificació, Habitatge i Millora Urbana de la Diputació 
de Barcelona. 
  
Amb les aportacions dels ponents al debat, es va fer una anàlisi de la situació del 
mercat actual i de quines són les demandes de la societat respecte la figura del 
geògraf professional.  
  
b)   Jornades i cursos en col�laboració amb l’administració, universitats i 
altres entitats 
 
“Diàleg dia: La Planificació territorial en temps de crisi” 
 
El 26 de febrer va tenir lloc a l’Institut d’Estudis Catalans el Diàleg Dia número 4 en 
el marc dels actes organitzats del “Fòrum 2012 Catalunya 21: Territori i Urbanisme. 
Estat i alternatives”. L’acte, organitzat conjuntament entre la DCGC, l’AGPC i la 
Societat Catalana d’Ordenació del Territori, va portar per títol “La planificació 
territorial en temps de crisi”.  
 
El debat va ser presentat pel Secretari de l’SCOT, Albert Cortina, i moderat pel 
President de la DCGC, Jaume Busquets, i un cop finalitzades les diferents 
intervencions es va obrir un torn de debat.  Els 6 ponents van ser: Ferran Miralles 
(Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme), Juli Esteban (arquitecte), 
Robert Casadevall (geògraf), Eulàlia Miralles (ambientòloga), Oriol Porcel (geògraf) 
i Miquel Morell (economista). Cadascuna de les ponències va respondre a una 
aspecte concret de la planificació territorial.  
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Presentació dels resultats del 3r Informe dels perfils professionals de la 
geografia 
 
El 26 de març, la DCCG i i l’AGPC, en col�laboració amb el Col�legi de Geògrafs 
estatal, van organitzar una jornada de presentació dels resultats del “3r Informe 
dels perfils professionals de la geografia”, elaborat pels serveis centrals del Col�legi, 
a partir d’una enquesta feta als col�legiats. 
 
David Mongil, vicepresident del Col�legi estatal, va explicar la metodologia emprada 
i els principals resultats de l’Informe que permeten identificar, analitzar i preveure 
l’evolució futura dels perfils professionals de la geografia. Josep Coma, tresorer de 
l’AGPC, va posar el focus als resultats a escala catalana. 
 
8s Jornades de SIG Lliure 
 
El 27 de març es va celebrar la taula rodona sobre dades obertes i SIG en el marc 
de les 8s jornades de SIG lliure a Girona, impulsada pel Grup de treball de 
cartografia i SIG, integrat per diferents col�legiats i/o associats. 
 
La taula rodona va comptar amb la participació de Jordi Guimet (IDEC), Ferran 
Farriol (Consorci AOC), Jesús Romero (Ajuntament de Terrassa) i Marc Garriga 
(DesideDatum Data Company). 
 
 
Jornada “Experiències joves geògrafs” 
 
Acte organitzat conjuntament  pel Col�legi de Geògrafs, l'AGPC i la Societat  
Catalana de Geografia, va tenir lloc el 9 d'abril, a la Sala Pi i Sunyer de l’Institut 
d’Estudis Catalans. Va consistir en la presentació de dues experiències de joves 
geògrafs (Ignasi Ballús i Neus Monllor). L’acte va ser presentat per Josep Oliveras, 
president de la Societat Catalana de Geografia, i per Jaume Busquets, president de 
la DCGC. 
 
Jornada “Noves formes de treballar al segle XXI: el model freelance”  
 
El 6 de novembre va tenir lloc aquesta jornada organitzada en col�laboració amb el 
Col�legi de Geòlegs de Catalunya, en què es van abordar quines són algunes de les 
noves modalitats de treball en el context actual.  
 
Així es va comptar amb l'exposició de Maite Moreno, de Monday Happy Monday, 
que va explicar la seva visió del nou context professional al segle XXI, en relació a 
qüestions com ara les conseqüències de la crisi global, els nous requeriments de les 
empreses, la recerca de nou talent, etc. També es va comptar amb la presentació 
de dues experiències, una d'un geòleg (Ferran Ginette) i una d'un geògraf (Marc 
Serra).  
 
2.3. Comunicació 
 
El web conjunt de l’AGPC i la DCGC continua comptant amb el patrocini dels 
departaments de geografia de la URV i la UAB, de l’Institut Geogràfic i Geològic de 
Catalunya i de l’empresa Reactiva. Durant el 2014 s’ha incorporat un nou conveni 
de col�laboració amb el CETT-UB pel al patrocini de la web. Durant el 2014 hi ha 
hagut 26.817 visites al web (usuaris únics), suposant un increment del 75,5% 
respecte el 2013. 
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Durant el 2014 han aparegut 6 Geonotícies, complint així els objectius de fer-ne un 
butlletí bimestral que resumeix breument les activitats relacionades amb l’AGPC i la 
DCGC. Durant el 2014 s’ha reforçat la presència a les xarxes socials. A finals d’any 
la DCGC comptava amb 1.354 seguidors a Twitter, 513 fans a Facebook i 271 
membres a Linkedin. 
 
2.4. Borsa de treball 
 
La borsa de treball es nodreix amb les ofertes de treball que arriben des de les 
diferents institucions i/o empreses privades, i en la mesura del possible de la pròpia 
recerca i gestió per part  de la DCGC  i l’AGPC.  
 
El 2014 han incrementat el nombre d’ofertes publicades, malgrat que una bona part 
d’aquestes, en sintonia amb el context de crisi del nostre país, provenen de 
l’estranger. Així, han aparegut 83 ofertes de les quals 53 són de l’estranger. 
 
2.5. Fases locals a Catalunya de l'Olimpíada de Geografia 
 
El 7 de març de 2014 es van celebrar diferents fases locals de les Olimpíades de 
Geografia, entre les quals les corresponents a les universitats de Girona, Rovira i 
Virgili i de Barcelona. Aquesta activitat fou organitzada pels departaments de 
geografia i consells d'estudis dels diferents graus de Geografia de les tres 
universitats catalanes, amb el suport de la DCGC i l'AGPC i la col�laboració de 
l'ICGC. 
  
Hi van participar un total de 250 alumnes de segon de batxillerat de diferents 
centres educatius de Catalunya i, a part de realitzar la prova de coneixements 
geogràfics, van poder conèixer el pla d'estudis del Grau de Geografia, el centre 
universitari on s'imparteix i les sortides professionals d'aquesta titulació.  
 
La fase final de la V Olimpíada de Geografia va tenir lloc a principis d’abril a Jaca. 
En el lliurament de premis a l’Ajuntament de Jaca, la vocal de l’AGPC i coordinadora 
del grup de treball de relacions amb els joves geògrafs, Mireia Garcia, va 
acompanyar els 9 alumnes de batxillerat catalans en representació dels districtes 
universitaris de Barcelona, Girona i Tarragona. 
 
2.6. Atenció als col�legiats i associats 
 
a) Assessorament fiscal i laboral 
 
Des del mes de maig de 2014 la DCGC i l’AGPC ofereixen un nou servei 
professionalitzat i especialitzat per a l’atenció dels col�legiats i associats, en relació 
a l’orientació sobre qüestions fiscals i laborals per a l’exercici de la professió. En els 
darrers anys  les dues entitats han donat resposta als col�legiats i associats que 
sol�licitaven informació o plantejaven dubtes, però s’ha cregut convenient potenciar 
aquest servei per tal d’atendre amb millor eficiència les qüestions plantejades.  
 
La DCGC i l’Assessoria Codina, (SUCC. A. CODINA ASSESSORS S.L.L) han signat un 
conveni de col�laboració en el què s’han acordat les condicions per a la prestació 
d’aquest servei. Els col�legiats i associats poden rebre assessorament personalitzat, 
via correu electrònic sobre qüestions fiscals i informació sobre les figures 
impositives i contractuals vigents. 
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Enguany des de l’assessoria Codina s’han atès a tres persones, si bé la secretaria 
comuna de la DCGC i de l’AGPC també ha continuat resolent altres consultes 
relacionades amb les competències dels geògrafs, els honoraris, els peritatges, el 
visat i sobre l'assegurança professional i de responsabilitat civil. Finalment, també 
s’han atès consultes sobre les quotes d'aturats i sobre cursos propis i de les 
universitats.  
 
b) Assessorament personalitzat d’orientació professional 
 
L’any 2014 els serveis centrals del Col�legi, en col�laboració amb la DCGC i l’AGPC 
han ofert un servei d’assessorament gratuït als col�legiats associats pel que fa a 
l’orientació professional en situacions d’atur o bé per a redefinir la trajectòria 
professional. S’ha atès a 4 persones. 
 
Diferents membres de les juntes de la DCGC  i de l’AGPC en funció del seu perfil 
professional i d’acord amb les necessitats dels sol�licitants, han realitzat aquest 
assessorament. A més, quan ha estat necessari aquestes persones se’ls ha redirigit 
a altres geògrafs externs a la junta, però amb un millor coneixement de la realitat 
de l’exercici professional de la geografia fora d’Espanya. 
 
2.7. Assemblea general del Col�legi de Geògrafs a nivell estatal a Barcelona 
 
El 15 de març es va celebrar a Barcelona l’assemblea general del Col�legi i va 
comptar amb la presència de la junta directiva estatal y representants de les juntes 
de la majoria de delegacions territorials així com alguns col�legiats. 

A l’assemblea es va aprovar la memòria d’activitats i la liquidació del pressupost del  
2013 així com el programa de treball i pressupost pel 2014. A la tarda, des de la 
DCCG es va organitzar una visita guiada pel barri de la Ribera, un àmbit 
d’importància històrica i cultural i de rellevant transformació urbanística. 

2.8. Incorporació de la DCGC a l’Associació Intercol�legial de Col�legis 
Professionals de Catalunya 
 

L’any 2011 es va constituir l’Associació Intercol�legial de Col�legis Professionals de 
Catalunya amb la voluntat de potenciar la projecció social dels col�legis 
professionals, promoure iniciatives d’interès comú i actuar com a interlocutora amb 
les Administracions en els temes que afecten al col�lectiu, sigui quin sigui el sector 
al que pertanyin.  

Amb la incorporació a la Intercol�legial, la DCGC vol millorar la seva integració en el 
teixit associatiu i professional així com la prestació de serveis als col�legiats en 
aspectes importants com són la comunicació, l’emprenedoria o la borsa de treball. 

3. Relacions institucionals 
 
En el seu afany per ser coneguts i reconeguts en els àmbits que els són propis per 
tal que els associats i col�legiats tinguin suport i reconeixement professional, l'AGPC 
i la DCGC participen en organismes de l'administració, on la seva veu és escoltada; 
col�laboren en la formulació de textos legals aportant opinions fonamentades; i es 
relacionen amb les institucions que poden contribuir al desenvolupament 
professional de la Geografia. 
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3.1. Convenis 
 
La DCGC ha formalitzat tres nous convenis de col�laboració:  
 

• Conveni amb la UOC: té per finalitat nomenar la DCGC com a “empresa 
associada UOC”, de manera que aquest vincle permeti emprendre noves 
línies de col�laboració entre les dues institucions en matèria de formació 
contínua, recerca i innovació. 

• Conveni amb el Laboratori d'Informació Geogràfica i de Teledetecció 
la UAB (LIGIT): té l’objectiu d’enfortir la relació d’aquest organisme amb la 
DCGC i l’AGPC. Particularment, es vol donar, accés als col�legiats i associats 
als programes de postgrau i formació continuada organitzats periòdicament 
pel LIGIT, així com al disseny i desenvolupament de formació a mida, entre 
altres qüestions. 

• També s’ha de fer esment la signatura del conveni entre la DCGC i el Col�legi 
de Geòlegs. Si bé l’AGPC no l’ha signat, els avantatges que se’n derivin 
també podran ser gaudits pels associats, en virtut del conveni DCGC/AGPC. 

 
3.2. Presència en comissions 
 
L’AGPC i la DCGC participen en:  
 

• Comitè d’Experts per a la reforma de les polítiques d'ordenació territorial i 
d'urbanisme a Catalunya. Representant: Elena Rodríguez. 

• Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya. Representant: 
Robert Casadevall i suplent Elena Rodríguez. 

o Participació en les Comissions Territorials d’Urbanisme (CTU): 
� Barcelona: Elena Rodríguez, suplent Victòria Carbonell 
� Comarques centrals: Jordi Barot, suplent Jaume Busquets. 
� Lleida: Representant: Carme Bellet, suplent Jaume Busquets. 
� Camp de Tarragona: Josep Oliveras, suplent Jordi Barot. 
� Terres de l’Ebre: Jordi Duch, suplent Jaume Busquets. 
� Alt Pirineu: Marta Pallarès, suplent Elena Rodríguez. 
� Girona: Josep Bassó, suplent Ana Bou. 

• Observatori del Paisatge de Catalunya: representant Jordi Barot i suplent 
Mariàngels Trèmols.  

• Consell de Mobilitat de l’ATM ampliat sobre el Pla director de mobilitat de la 
RMB 2013-2018: Pau Avellaneda. 

• Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya: Jesús Burgueño. 
• Consell Rector de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: el president 

del Col�legi de Geògrafs, Jaume Busquets, ha estat nomenat el 2014  vocal 
del Consell. Aquest Consell, que és l’òrgan col�legiat superior de govern, 
direcció i control de l’ens, està integrat per catorze vocalies que inclouen 
representants de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ens locals, 
universitats i professionals d’acreditada competència en l’àmbit de les 
funcions de l’ICGC. 
 

3.3. Elaboració d’informes sobre textos legals 
 
Al llarg de 2014 l’AGPC i la DCGC va posar en coneixement dels col�legiats i els 
associats les informacions públiques de diferents anvantprojectes de llei, plans i 
programes per a poder fer-hi aportacions. 
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La majoria es van correspondre amb l’Avanç del Pla i l’adjunt Informe de 
Sostenibilitat preliminar que el Departament Territori i Sostenibilitat posa a 
disposició a diferents agents socials per tal d’emetre el Document de Referència 
(que orienta al promotor en l’elaboració de les fases següents dels plans i 
programes). Bona part d’aquests es van correspondre a plans de mobilitat urbana i 
a plans directors urbanístics. 
 
3.4. Participació institucional 
 
Com en altres anys, l'AGPC i la DCGC han participat i/o assistir  en diverses 
jornades i reunions que han estat sol�licitades per tal de poder expressar el punt de 
vista dels geògrafs en algunes qüestions rellevants. D'aquestes en volem destacar: 
 

• Participació en el “Fòrum Obert” dins el Fòrum Territori i Urbanisme: 
Els dies 4 i 5 de juliol van tenir lloc aquestes jornades organitzades per la 
Societat Catalana d'Ordenació del Territori (SCOT). Els diversos grups 
temàtics de diàleg en què està organitzat el Fòrum van presentar durant les 
jornades els resultats del seu treball, després d'un any i mig de reflexions, i 
van obrir un debat amb el públic assistent. 

 
El president de la DCGC, Jaume Busquets, coordinador del grup de diàleg 
“Paisatge, urbanisme i desenvolupament territorial en temps de crisi: reptes 
i oportunitats” va presentar les propostes elaborades pel grup.  

 
• Jornada "Ordenació del territori, urbanisme i transició nacional”: en 

el marc del cicle "Diàlegs pel #NouPaís" organitzat per Esquerra Republicana 
de Catalunya, el 5 de juliol es va organitzar aquesta jornada amb l’objectiu 
de debatre sobre quina hauria de ser la legislació catalana en matèria 
d'urbanisme i de política territorial, partint de la hipòtesi d'independència 
política i tenint com a únic condicionant la legislació europea. 

 
Les entitats participants a més de la DCGC i l’AGPC van ser el Col�legi 
d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, la Societat Catalana d'Ordenació del 
Territori i el Col�legi d'Arquitectes de Catalunya. Elena Rodríguez, 
vicepresidenta de l’AGPC va participar en representació del Col�legi i l'AGPC. 
 

• Adhesió a l’acte “El món professional pel dret a decidir”: el 21 de juliol 
la DCGC i l’AGPC van participar en aquest acte organitzat per Òmnium 
Cultural, on es presentava l’adhesió de diversos col�legis i associacions 
professionals al dret a decidir. 
 
 Hi va assistir, en representació de les dues entitats, Jaume Busquets, 
president de la DCGC. L’acte va comptar també amb el suport de l’Associació 
Intercol�legial de Col�legis Professionals de Catalunya, que representa la 
majoria de col�legis professionals del país i compta amb uns 200.000 
col�legiats. 
 

• Presentació del debats preliminars per a la nova Llei de Territori de 
la Generalitat de Catalunya: en el marc del procés participatiu sobre 
l’elaboració de la nova Llei de territori, la DCGC ha estat convidada a la 
presentació d'aquests debats i a la participació activa en tots els tallers i/o 
sessions de treball que es duen a terme durant els mesos de novembre i 
desembre de 2014, en diferents punts de Catalunya. El 27 d’octubre es dóna 
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el tret de sortida al procés amb la primera sessió on es van exposar els 
aspectes claus que hauria d’abordar aquest nou marc legal.  
  
Des de la DCGC i l’AGPC s’està participant activament en aquest procés a 
través de diferents grups de treball, com ara el Comitè d'Experts en 
Urbanisme, a través de la seva representant, l'Elena Rodríguez, 
Vicepresidenta de l'AGPC, i coordinadora, juntament amb Jaume Busquets, 
del Grup de treball sobre territori i urbanisme. 
 

4. Tresoreria 
 
L'exercici comptable 2014 de l'AGPC s'ha tancat amb uns ingressos totals de 
1.105,49€. Els ingressos vénen donats per la suma de les quotes dels associats que 
ascendeixen a 935,00€ (85,6%) i a 170,49€ corresponents a la incorporació de 
romanents d’anys anteriors (un 15,4% dels ingressos). Aquesta incorporació de 
romanents s’ha hagut de fer per tal d’equilibrar el pressupost entre els ingressos i 
les despeses. Així doncs, i com l’any passat, s'ha hagut de fer ús de part del 
romanent acumulat en anys anteriors, ja que la poca quantitats d’associats que no 
són col�legiats, i que paguen exclusivament la quota de l’AGPC, no permetria 
mantenir els actuals serveis si no fos pel romanent acumulat. 
 
Pel què fa a les despeses, aquestes han estat de 1.105,49€. La majoria de la 
despesa (95,2%) s’ha destinat a pagar l'aportació que realitza l'AGPC a la DCGC 
(1.052,04€) per fer front a part de les despeses de la seu (lloguer, neteja, 
secretaria, telèfon i web) de l’AGPC i la Delegació del Col�legi de Geògrafs a 
Catalunya. L’associació s’ha fet càrrec del 5,4% de les despeses de la seu, que es 
correspon amb el percentatge d’associats en relació als col�legiats. Finalment, 
53,45€ es corresponen a serveis bancaris (4,8% de les despeses). 
 
Pel què fa al balanç econòmic en data 31 de desembre de 2014, l'AGPC té un actiu 
de 8.036,11€, que prové exclusivament de dipòsits bancaris, i no tenia cap passiu 
(no hi ha endeutament ni pendents de pagament). A aquest actiu caldrà afegir els 
1.000,00€ de bestreta a la DCGC, que es va realitzar l’any 2013 i que encara no ha 
estat retornada. Així doncs, el patrimoni net de l'AGPC al final de l'exercici 2014 és 
de 9.036,11€, quantitat que permet afrontar els compromisos futurs. 



Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya
Liquidació del Pressupost 2014

Import %

Ingressos

Quotes (a) 935,00 € 84,58%

Interessos bancaris 0,00 € 0,00%

Formació (b) 0,00 € 0,00%

Incorporació de romanents (c) 170,49 € 15,42%

Total ingressos 1.105,49 € 100,00%

Despeses

Aportacions a la DCGC (d) 1.052,04 € 95,17%

Serveis bancaris 53,45 € 4,83%

Formació 0,00 € 0,00%

Imprevistos 0,00 € 0,00%

Total despeses 1.105,49 € 100,00%

Resultat exercici 0,00 €

(b) Enguany els cursos/jornades realitzats per DCGC/AGPC han estat gratuïts

(c) S'incorpora part del romament acumulat de l'AGPC per fer front a despeses extraordinàries

(a) Correspon a 17 quotes de 55 euros (els associats no col·legiats)

(d) Correspon al 5,4% del total de les despeses de local, neteja, secretaria, telèfon, i web

* En data 18 de desembre de 2013, a petició de la DCGC, es va concedir bestreta de 1.000 euros,
que a data de 31 de desembre de 2014 no havia estat retornada
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