Acta de la 100a Junta comuna DCGC - AGPC
119a Junta Delegació del Collegi de Geògrafs a Catalunya
21/06/2016
___________________________________________________
Assistents del Collegi:
Jaume Busquets (president), Mariona Prat (vocal), Sergi Rasero (vocal) i Victòria
Carbonell (suplent).
Han excusat la seva assistència: Jordi Barot (vicepresident), Néstor Cabañas
(secretaria).
Assistents de l’AGPC:
Sergi Cuadrado (president).
Han excusat la seva assistència: Núria Pérez (secretària) i Josep Coma (tresorer).
Lloc : Seu del Collegi
Hora : 18:30h

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
Es fa una esmena a l’acta del 29 de març.
On diu: Els articles van ser redactats per l’Elena Rodríguez i en Sergi Cuadrado a partir
de les transcripcions de les dues conferències.
Ha de dir: Els articles van ser redactats per l’Elena Rodríguez, en Sergi Cuadrado i en
Jaume Busquets a partir de les transcripcions de les dues conferències.
Un cop feta l’esmena es dona per aprovada l’acta de la reunió del dia 29 de març.
2. Informació presidències.
En Jaume Busquets informa que va anar a la reunió de delegacions del Colegio celebrada
a Madrid el passat 18 de juny. La delegació andalusa ha començat el procés de
segregació, la posició del Colegio és no oposar-se que segueixi amb normalitat el procés.
D’altra banda, el Ministerio de Fomento exigeix el compliment d’una sèrie de requisits,
entre ells l’econòmic perquè la segregació sigui viable. Es dona el cas que 150 collegiats
de la delegació andalusa estan al corrent de la quota collegial i, tanmateix es va aprovar
endegar el procés la constitució d’un collegi propi en una assemblea extraordinària. Com
ja es va informar al seu moment, el president recorda que en el cas que es constituïssin
altres collegis propis està prevista reglamentàriament la creació d’un Consell de
Collegis.
A la mateixa reunió es va demanar a totes les delegacions que s’ha de tancar
definitivament amb els impagats per tal de poder fer la comptabilitat amb números reals
ja que dels 1.600 collegiats actuals hi ha 288 que no estan al corrent del pagament. En
aquest sentit, es torna a posar de manifest la necessitats d’aconseguir augmentar el
nombre de collegiats.
El Colegio està fent una base de dades d’empreses disposades a contractar a geògrafs i
ens demanen el nostre cens d’empreses. Els serveis jurídics del Colegio constaten
l’augment de geodenúncies rebudes aquest darrer any. Hi ha el projecte de fer un mapa
amb la localització de les intervencions jurídiques que s’han fet.
El Colegio ha contractat un nou servei d’assessoria per als serveis generals del Colegio,
servei amb seu a Barcelona.
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Finalment, a la reunió de delegacions, es va acordar obrir un procés per proposar un nou
model per millorar el funcionament i la gestió del Colegio. Es va decidir crea una comissió
de quatre persones i es recomana que siguin els tresorers. S’acorda que li proposarem a
en Carles Donat.
3. Informacions de les comissions de treball
La Mariona Prat explica que, en la reunió mantinguda amb la Funció Públic de la
Generalitat de Catalunya es van demanar la RLT, els noms dels geògrafs i la plaça que
ocupen. Aquestes RLT es poden modificar i nosaltres ho volem fer però cal inscriure’s
prèviament al registre d’entitats tràmit encara el tenim pendent de fer. Un cop registrats,
la delegació reclamarà formalment a Funció Pública el llistat del cos de geògrafs i del cos
general.
En Sergi Cuadrado està estudiant la possibilitat de realitzar dues jornades sobre
emprenedoria. Una sobre el procés de fer-se autònom i una altra sobre el model certificat
de competències professionals dels geògrafs, sobre les tasques específiques que poden
fer els professionals de la geografia.
Es suggereixen altres possibilitats, com una jornada sobre bases de dades per a
especialistes en bases de dades geogràfiques, i jornades o sessions sobre diverses
modificacions de lleis.
D’altra banda, el president informa que el Collegio contempla que les delegacions
organitzin cursos, per iniciativa i càrrec de collegiats, sempre i quan comptin amb el
vistiplau de les juntes respectives i que hi hagi l’aportació a la delegació corresponent
d’un 20% dels beneficis.
Altres temes
3. Projecte de Llei d’Arquitectura
En relació al Projecte de Llei d’Arquitectura Jaume Busquets informa es va enviar el text
amb la proposta d’esmenes als departaments de Geografia de les universitats de
Catalunya, i es va fer sengles trucades, sense que tinguem cap resposta ni comentari al
respecte. Es valora la proposta d’esmenes tindria més pes si anés signada per altres
collegis professionals i s’acorda proposar que signin els Collegi d'Ambientòlegs, el
Collegi de Biòlegs i el Collegi de Politòlegs i Sociòlegs.
4. Finalització contracte de lloguer del local de la seu de la DCGC i l’AGPC.
S’informa que la propietat del pis de la delegació ha comunicat al COAMB que el
contracte de lloguer venç el dia 1 d’agost. Ens ha agafat desprevinguts perquè pensàvem
que exhauria el mes de novembre. Al renovar el contracte augmenten el lloguer a 900
€/mes i afegeixen les despeses comunitàries, 292 € que mai ens les havien cobrat. Ens
semblen molts diners de cop i el COAMB està negociant una contraoferta amb la
propietat per a que ens facin una rebaixa. En principi volem conservar el mateix preu del
lloguer i que ens rebaixin a la meitat les despeses comunitàries, a data d’avui encara no
tenim la resposta de la gestoria. Si no accepten les nostres condicions haurem de cercar
un local nou a un preu inferior.
5. Informació i posada en marxa de la nova pàgina web.
Prèviament a aquest reunió s’han reunit uns quants membres de la junta amb l’Anna
Berruezo per tractar aspectes del disseny i del nou format de la web. S’han fet diverses
aportacions i s’han acordat alguns canvis i acabar d’omplir continguts. També s’ha
d’acabar de decidir els apartats que han de ser d’accés restringit als membres del
Collegi.
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Es farà una altra reunió el dia 18 de juliol per acabar de polir coses abans d’obrir la web
al públic en general abans de les vacances.

6. Activitats realitzades i previstes.
En Sergi explica que s’està acabant de concretar la jornada d’emprenedoria, en format
networking, per al mes d’octubre.
La Mariona Prat proposa fer una sessió sobre les professions que fan els geògrafs però
que no són pròpiament ad hoc.
En Jaume Busquets ha d’assistir a dos actes el mateix dia. El dia 6 de juliol a les 10 del
matí ha d’assistir a la reunió del Consell Rector de l’ICGC i a les 11 a la signatura del
Manifest de la Sagrera, a la reunió de l’ICGC no pot assistir cap suplent per tant algú
l’haurà de substituir a la signatura del manifest. Hi assistirà la Mariona Prat o bé la Núria
Pérez.
S’informa que a finals d’octubre
està prevista la Celebració d’una taula rodona
commemorativa dels deu anys del premi Nova cultura del territori.

7. Informació Secretaria.
Informació de les altes i baixes que hi ha hagut des de la darrera reunió de junta.


Collegiats: 13 altes i 8 baixes, total 385 collegiats.



Precollegiats: 3 altes, total 6 precollegiats.



L’AGPC ha tingut 1 baixa, total 16 membres associats. I els membres de l’AGPC que
també son collegiats són 332.

S’acorda la data de la propera reunió de junta que serà el 22 de setembre.

8. Informació Tresoreria.



Saldo de la DCGC: 3.220,12 €.
Saldo de l’AGPC: 7.502,83 €.

A partir d’ara a l’apartat de tresoreria s’informarà de les modalitats de pagament de les
altes i baixes hagudes per tal de facilitat a la tresoreria el càlcul de tancament anual i
previsió del pressupost del següent. Per tant es fa saber que de les 13 altres, 2 són quota
ordinària i 11 són quota jove. I de les 8 baixes, 5 eren quota ordinària i 3 quota jove.

9. Torn obert de paraules.
Sense cap intervenció acaba la reunió a les 21.15 hores.
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