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Acta de la 104a Junta comuna DCGC - AGPC 
123a Junta Delegació del Col�legi de Geògrafs a Catalunya 

23/03/2017 
___________________________________________________ 
 
Assistents del Col�legi:  

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

Assistents de l’AGPC:  
Sergi Cuadrado (president), Elena Rodríguez (vicepresidenta) i Núria Pérez 
(secretària),  
Han excusat la seva assistència: Josep Coma (tresorer).  
 
 

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. 
 
En relació a la edició 2017 del Premio Nueva Cultura del Territorio en Jaume Busquets 
informa que la DCGC va proposar a l’Observatori del Paisatge com a candidat del Colegio 
de Geógrafos. Després d’un termini de presentació de candidatures per part de totes les 
delegacions i d’enviar els vots, el dia 9 de març va ser designat com a candidat oficial del 
Colegio de Geógrafos el programa de TVE El Escarabajo Verde. De les 26 persones amb 
dret a vot (11 membres de la Junta General + 9 presidents de delegacions territorials + 
6 delegats territorials) van votar 17 persones. La candidatura de l’Observatori del 
Paisatge, proposada per la nostra delegació, va quedar en segon lloc. 

Continua la reunió informant que el dia 15 de març en Jaume Busquets va comparèixer 
davant de la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya per exposar el nostre punt 
de vista sobre la Llei d’Arquitectura segons les al�legacions que vam presentar 
conjuntament amb els Col�legis d’Ambientòlegs, Politòlegs i Sociòlegs, i Biòlegs. Cada 
col�legi va tenir aproximadament 10 minuts d’intervenció i en el cas del nostre Col�legi 
els representants del grups parlamentaris ens van preguntar si creiem que aquesta llei és 
necessària, què salvaríem de l’esborrany actual i si finalment hi donaríem suport.  En 
Jaume Busquets va respondre que no la trobàvem necessària, tot i que vam optar per  
presentar al�legacions per millorar-la cas que prosperés.  

Es proposa expressar la nostra queixa pel procediment que s’ha seguit i pel fet que el 
text, a hores d’ara, no recull suficientment les nostres al�legacions.  
 
En Jaume Busquets informa de la participació a la reunió sobre el Concurs Recuperem la 
Rambla, que va tenir lloc el dia 17 de març a les Drassanes de Barcelona. Van ser 
convocats quatre col�legis professionals, geògrafs, sociòlegs, antropòlegs i llicenciats. Les 
bases del concurs preveuen la conformació d’un equip i un enfocament interdisciplinar 
basat en la interseccionalitat i en la coproducció del projecte amb els veïns. L’ajuntament 
anima als col�legis a fer difusió i a que els geògrafs participin en el concurs en equips 
multidisciplinars. El president de la DCGC posa de manifest les dificultats pràctiques i 
operatives d’aquesta participació atès el poc temps que s’ha donat i els requeriments 
associats a les bases. 
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3. Organització de les eleccions i de les assemblees de la DCGC i de l’AGPC. 
 
Es recorda que el 24 de març acaba el termini per presentar candidatures a les Juntes de 
Govern de la DCGC i de l’AGPC. En el supòsit que es rebi una sola candidatura (per a 
cada una de les entitats), un cop passat el període de reclamacions establert als estatuts, 
aquestes serien proclamades com a tal i finalitzaria el període electoral i hauran de ser 
constituïdes en el termini màxim de set dies des de la proclamació.  
 
S’avança que la junta del Col�legi estatal està redactant un refós dels reglaments en 
vigor per adaptar-los als estatuts aprovats el 2015 i millorar alguns aspectes, sobre tot 
els relacionats amb el calendari electoral, per portar-los a la propera assemblea. 
 
Es recorda que s’ha d’avançar en la redacció de les memòries d’activitats i econòmiques.  
 
Es confirma que la celebració de les assemblees tindrà lloc a la sala de formació del 
COAMB a la mateixa seu del Col�legi i l’AGPC. 
 
 
4. Informació d’activitats realitzades i properes. 
 
En aquest punt, més que informar de les properes activitats, en Jaume Busquets explica 
que està fent un escrit per informar dels assumptes que estan oberts o pendents de 
resoldre d’una manera o altra a les Juntes de Govern entrants. Són aquests: 
 

Equip informàtic: El Colegio ha donat el vist i plau a la renovació de l’equip informàtic 
amb què treballa la secretaria dels serveis generals i que actualment compartim amb 
ells. És un tema prioritari i cal decidir si la nostra delegació assumim la nostra part. 
Caldria renovar tant el maquinari com el programari i el sistema de seguretat. Es 
proposen dues opcions segons si la delegació continués utilitzant l’equip que deixaria 
lliure el Colegio i només caldria assumir el 50% de les despeses del programari i del 
sistema de seguretat -uns 361€- o bé comprar un equip nou (aprofitant pantalla i 
teclat) –uns 750€- segons pressupost de principis de març. 
 
Web: Ja s’ha pagat la totalitat de la factura corresponent a la creació del nou portal 
web. Encara en queden algunes coses pendents, retocar alguns apartats, vincular 
automàticament les notícies publicades a les xarxes socials, renovar fotografies i fer 
la sessió de formació per a que alguns membres de les juntes puguin editar a les 
diferents seccions de la web. 
 
Adaptació del Reglament de la Delegació als Estatuts del Colegio i conseqüent revisió 
del Conveni DCGC-AGPC.  
 
Cal seguir fent el seguiment Tramitacions Llei d’Arquitectura i de la prevista Llei del 
Territori. 
 
Intercol�legial: Fins ara n’hem tret poc profit i no hem pogut participar a cap dels 
òrgans de participació o comissions de treball. Caldria reprendre el contacte per i 
valorar si podem aprofitar més els serveis que ofereix la entitat, ja que la quota no és 
precisament baixa. 
 
Membre d’Honor del Colegio de Geógrafos: encara està pendent fer l’acte oficial de 
nomenament del col�legiat Antoni F. Tulla i Pujol, però ha anat passant el temps i 
encara no s’ha fet. Aquest tema s’ha recordat en tres ocasions al Colegio. De 
moment, no hi ha data fixada. 
 
Col�legi propi: La Mariona Prat enviarà un informe amb l’estat actual dels tràmits per 
a la constitució d'un col�legi de geògrafs propi d'àmbit català.  
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Ens avança que s’ha consultat a la Intercol�legial per saber en quin punt es troben 
tant l’ Avantprojecte de llei estatal de serveis i col�legis professionals com el Projecte 
de llei catalana de l'exercici de les professions titulades i dels col�legis professionals, i 
ens han dit que amb el canvi de legislatura no hi hagut cap progrés i que de moment 
estan aturats. 
 

 
5. Proposta temes Geonotícies.  
 
Destacades: 
- Procés electoral.  
- compareixença al Parlament. 
- Olimpíades. 
 
Breus: 
- Assistència a la sessió informativa del concurs La Rambla. 
- Premi Nova Cultura del Territori. 
 
 
6. Informació Secretaria. 
 
La Pilar Manzanares informa que aquests darrers mesos s’han rebut tres geodenúncies: 
 

Placa de tècnic de medi ambient a l’Ajuntament de Banyoles que s’ha resolt 
favorablement. 
 
Plaça de tècnic en medi ambient a l’Ajuntament del Vendrell. L’advocat del Col�legi, 
Eduardo Díaz, va contactar amb l’ajuntament i els va enviar per mail els documents 
que demostren la competitivitat dels geògrafs en aquest camp. Per la seva banda, 
l’Antonio Prieto també ha presentat la documentació per registre electrònic. 
L’ajuntament s’ha mostrat favorable però encara no hem rebut resposta.  
 
Plaça de tècnic de turisme al Consell Comarcal de La Noguera. El col�legiat que es va 
presentar va ser rebutjat i ara volia reclamar però un cop passada la convocatòria no 
es pot recórrer. L’Eduardo Díaz li ha recomanat que presenti recurs a títol personal i 
per recolzar la reclamació l’hem enviat un informe del Colegio que acredita el Grau de 
Geografia i Ordenació del Territori com hàbil per a la matèria de turisme. 
 
  

D’altra banda es fa saber que darrerament hem rebut varies consultes per a l’assessoria 
que han estat respostes convenientment. 
 
Des del COAMB hem rebut la proposta de participar al Congrés de les Professions, dins 
del marc de la Intercol�legial, prevista pel 7 o 9 de juny. Es tractaria de col�laborar en la 
jornada “La Ciutat del 2050” que vol reflexionar sobre les tendències i previsions de futur 
en la planificació i gestió de l’hàbitat urbà per com s’haurà d’adaptar la ciutat del 2050 al 
Canvi Climàtic. Es vol comptar amb experts ambientòlegs, enginyers, arquitectes i 
geògrafs.  
 
Finalment s’informa de les darreres altes i baixes que hi ha hagut des de la darrera 
reunió de junta. 
 
� Col�legiats: 11 altes i 2 baixes, total 388 col�legiats.    

 
� Precol�legiats: 2 altes i 1 baixa, total 8 precol�legiats.  
 
� L’AGPC es manté amb 16 membres associats. I els membres de l’AGPC que també 

son col�legiats a data d’avui són 347. 
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8. Informació Tresoreria. 
 
� Saldo de la DCGC: 694,64 €. 
� Saldo de l’AGPC: 6.432,00 €. 
 
 
De les 11 altes que hi ha hagut 4 són quotes ordinàries i 7 quotes jove.  
 
En aquest moment la tresoreria de l’AGPC ha passat els rebuts de quota anual als seus 
socis i no hi ha hagut cap devolució.  
S’informa que l’AGPC ha fet dues bestretes per un import total de 2.000 € efectuats a 
favor de la DCGC.  
 
9. Torn obert de paraules. 
 
La Mariona Prat dóna les gràcies a en Jaume Busquets per la seva implicació amb 
l’entitat, per la cordial relació amb gent de fora i de dins de les juntes i sobre tot per la 
feina feta, a la qual cosa s’afegeixen la resta d’assistents a la reunió. Per la seva part 
Jaume Busquets agraeix a tots els vocals la seva col�laboració, que ha permès tirar 
endavant molts projectes durant aquests quatre anys. 
 
En Sergi Cuadrado se suma als agraïments i encoratja a les noves juntes a continuar 
treballant en la defensa dels interessos professionals del geògrafs. 
 
Acaba la reunió a les 20:40 hores. 


