Acta de la 103a Junta comuna DCGC - AGPC
122a Junta Delegació del Collegi de Geògrafs a Catalunya
19/01/2017
___________________________________________________
Assistents del Collegi:
Jaume Busquets (president), Carles Donat (tresorer), Mariona Prat (vocal), Sergi
Rasero (vocal), Victòria Carbonell (suplent).
Han excusat la seva assistència: Néstor Cabañas (secretari), Maria Bonet (vocal).
Mariona Prat (vocal).
Assistents de l’AGPC:
Elena Rodríguez (vicepresidenta) i Núria Pérez (secretària),
Han excusat la seva assistència: Sergi Cuadrado (president) 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.
S’aprova l’acta.
2. Informació presidències.
En relació al Pla director urbanístic del CRT de Vila-seca i Salou, en Jaume Busquets
informa que els representants del Collegi a la Comissió d’Urbanisme del Camp de
Tarragona (Josep Oliveras) i a la Comissió d’Urbanisme de Catalunya (Robert Casadevall),
es van abstenir, els dies 27 i 29 de desembre respectivament, després de constatar que
les millores introduïdes a rel de les allegacions presentades no ofereixen suficients
garanties en aspectes importants com els procediments de tramitació del projecte i el seu
encaix en el planejament territorial, les solucions de mobilitat en l’àmbit extern del
projecte i la compatibilitat amb els valors paisatgístics identificats en el Catàleg del Camp
de Tarragona.
En relació a la Llei d’Arquitectura, en Jaume Busquets informa que, a rel de la tramesa a
tots els grups parlamentaris del document d’esmenes al projecte de Llei (document
elaborat conjuntament pel Collegis de Geògrafs, el COAMB, el CBC i el COLPIS), és
possible que la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya, demani la
compareixença dels collegis per escoltar els nostres punts de vista i respondre les
preguntes que els parlamentaris ens vulguin formular.
També s’informa l’Associació de Municipis Eòlics de Catalunya (AMEC) ha demanat el
suport del nostre Collegi a la proposta de creació d’un cànon compensatori de les
externalitats negatives que parteixen aquells municipis de Catalunya que tenen una gran
concentració de parcs eòlics, com la normativa que ja s’aplica a altres comunitats
autònomes. S’acorda passar la proposta de cànon a tots els membres de les juntes per
recollir aportacions que es puguin fer.

3. Organització de les eleccions de renovació de juntes de la DCGC i de l’AGPC.
El passat 13 de desembre es van reunir en Jaume Busquets i l’Elena Rodríguez per
preparar un esborrany de calendari electoral. Aquest preveu que les eleccions tinguin lloc
el dia 21 d’abril de 2017 i que la convocatòria d’eleccions sigui el 23 de febrer. S’enviarà
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l’esborrany de calendari electoral a tots els membres de les juntes i es comprovarà que
caldrà s’adapti als nous estatuts del Colegio. Probablement s’hagi d’avançar la data de les
eleccions i per tant també avançar la convocatòria i, tot seguit, s’enviarà el calendari
definitiu detallat amb totes les dates importants a tenir en compte.

4. Organització de les assemblees de la DCGC i de l’AGPC.
Està previst que les assemblees es celebrin el dia 21 d’abril de 2017. Tal i com s’ha
avançat al punt anterior és possible que s’hagi de moure la data per adaptar-la al
calendari electoral definitiu, ja que sempre hem fet coincidir en el mateix dia les
assemblees i les eleccions.
La Núria Pérez s’encarregarà de redactar l’esborrany de la Memòria d’activitats de l’AGPC
i a partir d’aquesta en Néstor Cabañas redactarà l’esborrany de la memòria de la DCGC.
Es passaran els esborranys a cada una de les juntes per a revisar-les abans de portar les
memòries a les assemblees per a ser aprovades.
Per a les eleccions, la Pilar Manzanares ha fet la sollicitud de sala a diversos centres
cívics de la ciutat, i també ha sollicitat la sala de formació del COAMB que -per
proximitat i organització- ens aniria molt bé. S’acorda que, si es possible, utilitzarem la
sala de formació del COAMB per les assemblees i la sala der reunions petita per les
votacions.

5. Informació d’activitats realitzades i properes.
S’acorda que, després dels bons resultats de la sessió de networking sobre SIG i
Geoinformació del 15 de desembre de 2016, es seguiran programant més de jornades
amb el mateix format sobre altres temes d’interès. L’informe de conclusions de la sessió
del dia 15 encara no s’ha acabat de redactar. Quan estigui enllestit s’enviarà a les
persones que van assistir a la sessió i se’n farà difusió.
S’informa que el més de novembre de 2016 van tenir lloc, a la seu de de l’Institut
d’Estudis Catalans, les dues taules rodones commemoratives dels deu anys del “Manifest
per una Nova Cultura del Territori”, organitzades conjuntament amb la Societat Catalana
d’Ordenació del Territori i la Societat Catalana de Geografia. A la primera taula rodona,
celebrada el 30 de novembre i moderada per Jaume Busquets, hi van participar Josep
Oliveras, president de la Societat Catalana de Geografia; Antonio Prieto, president del
Colegio de Geógrafos; Oriol Nello, del Departament de Geografia de la UAB i Helena
Cruz, de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP). La segona taula rodona,
celebrada el 15 de desembre de 2016 i moderada per Joan Subirats, va comptar amb la
participació de d’Àlex Casademunt, del Centre per la Sostenibilitat Territorial; Leandre
Romeu, de La Conca 5.1; Vanesa Freixa, representant de l'Escola de Pastors de
Catalunya, i Xavier Matilla, de Terrassa en Comú. Ambdós debats van posar de manifest
la conveniència de seguir difonent i promovent els valors de la nova cultura del territori,
després de rellegir el text en clau dels canvis que ha sofert la societat durant aquests deu
anys.
Es decideix que l’organització d’unes jornades formatives sobre planejament urbanístic
s’ajorna fins que no es disposi de la nova “Llei de territori”, actualment en procés de
tramitació per a la seva presentació al parlament de Catalunya.
De cara a la primavera, entre les possibles activitats formatives s’apunta la possibilitat
d’organitzar una nova sessió de Networking sobre mobilitat i una altra sobre xarxes.
Entre les possibles activitats de dinamització collegial es proposen dues sortides; una al
“Parc agrari del Baix Llobregat” (Jaume Busquets) i una altra al “Parc fluvial del Besòs”
(Núria Pérez). Així mateix, es pot organitzar una segona visita a l’Observatori Fabra
(Elena Rodríguez).
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6 Proposta temes Geonotícies.
Durant els propers dies s’enviaran per correu les propostes de notícies destacades i
notícies breus.
7. Informació Secretaria.
La Pilar Manzanares informa que hem rebut dues geodenúncies, una per una plaça de
tècnic en medi ambient a l’Ajuntament de Granollers i una altra per una plaça de tècnic
de medi ambient a l’ajuntament de Banyoles. Ambdues es van passar als serveis jurídics
del Collegi i es van resoldre favorablement. En tots dos casos no va caldre presentar
recurs perquè es van resoldre telefònicament parlant amb els responsables de recursos
humans d’ambdós ajuntaments. En farem notícia a la web.
S’informa que, després del període reglamentari d’inscripcions, a la convocatòria de
pèrits s’han inscrit 15 collegiats. El llistat es lliurarà al Departament de Justícia en els
propers dies.
Finalment s’informa de les darreres altes i baixes que hi ha hagut des de la darrera
reunió de junta.


Collegiats: 3 altres i 9 baixes, total 380 collegiats.



Precollegiats: sense cap alta ni baixa, total 7 precollegiats.



L’AGPC es manté amb 16 membres associats. I els membres de l’AGPC que també
son collegiats són 337.

8. Informació Tresoreria.



Saldo de la DCGC: 397,53 €.
Saldo de l’AGPC: 6.563,62 €.

De les 9 altes que hi ha hagut 5 són quotes ordinàries, 2 quotes jove, 1 quota aturat i
l’altre era un impagat que tenia pendents de pagament els rebuts corresponents al 3r i 4t
trimestres de 2016.
S’informa que l’AGPC ha fet l’aportació ordinària del primer semestre de 2017 a la DCGC.
La tresoreria de l’AGPC enviarà en breu als seus associats l’avís de pagament de la quota
anual corresponent a 2017 i es procedirà a fer el cobrament a principis de febrer.

9. Torn obert de paraules.
Sense cap intervenció acaba la reunió a les 21:00 hores.
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