ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL COLLEGI
DE GEÒGRAFS A CATALUNYA
6 de març de 2015
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior
Informe d’activitats realitzades el 2014
Liquidació pressupost 2014
Propostes d’actuació 2015
Presentació pressupost 2015
Precs i preguntes

L’Assemblea General de la Delegació Territorial del Collegi de Geògrafs s’inicia a les set
de la tarda al Centre Cívic Ugell del carrer Urgell a Barcelona. Hi participen una vintena
de collegiats i collegiades.
ORDRE DEL DIA
1.Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
El president, Jaume Busquets, resumeix l’acta de l’assemblea ordinària anterior (21 de
març de 2014), que s’ha pogut consultar a la pàgina web i s’inclou en la documentació
que s’entrega a l’inici de l’assemblea. És aprovada per assentiment.

2. Informe d’activitats realitzades el 2014
El president de la Junta, Jaume Busquets, presenta l’informe d’activitats i resultats de
2014, que es lliura, també, a les persones presents i que es pot consultar a l’accés per
als collegiats de la pàgina web de la Delegació. El document recull amb detall les
tasques realitzades des de l’elecció de present.
En la seva intervenció el president exposa, entre d’altres aspectes, que durant l’any 2014
la metodologia de treball en xarxa mitjançant grups de treball (Professió, empresa i
emprenedoria, Cartografia i SIG, Polítiques territorials o Collegi propi) ha començat a
consolidar-se propiciant el desenvolupament d’activitats sorgides dintre d’aquests grups.
Destaca en aquest sentit, la Jornada “Les noves tendències professionals dels geògrafs”,
els convenis amb el LIGIT i UOC per tal d’oferir als collegiats/es cursos de GIS adaptats
a la demanda o el treball del grup de polítiques territorials en el marc de les aportacions
a la futura “Llei del Territori” en discussió actualment al Departament de Territori i
Sostenibilitat (DTES).
Al marge dels grups de treball, el president destaca, també la celebració del l’Assemblea
General del Colegio de Geógrafos a Barcelona, l’acte “Territori i identitat” al Born Centre
Cultural com a aportació des de la Geografia al conjunt d’actes de commemoració del
Tricentenari, la participació activa al Fòrum Territori i Urbanisme de la SCOT, la millora
dels serveis de comunicació i atenció als Collegiats amb el nou servei d’assessorament
fiscal-laboral o la incorporació dels serveis de la l’Associació Intercollegial de Collegis
Professionals de Catalunya.
Com a altres aspectes destacables de 2014 el president esmenta, el nombre i la
diversitat d’activitats realitzades, la millora dels serveis als collegiats, l’enfortiment de la
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presència collegial en els òrgans de l’administració o l’important treball realitzat per la
comissió ad hoc per a la constitució d’un collegi propi.
3. Liquidació del pressupost de 2014
El tresorer de la Junta, Carles Donat, explica les principals línies d’ingressos i de
despeses del pressupost liquidat de 2014, el qual s’entrega també als assistents i és
consultable a la part restringida de la web de la Delegació.
Carles Donat, esmenta que l’exercici comptable de l’any 2014 de la Delegació del Collegi
de Geògrafs a Catalunya s’ha tancat amb uns ingressos de 22.222,7€ i unes despeses de
21.238,0€, el que dóna un balanç positiu de 984,7€ amb un romanent a final d’exercici
de 1.212,9 €, un 5,5%.
El tresorer detalla el pressupost a partir de l’anàlisi dels capítols, pel que fa als ingressos,
es comenta que la principal partida correspon a les quotes de collegiació 18.186 €, un
81,8% amb uns ingressos no corrents de 2.984,7 €, un 13,4 % del total.
Pel que fa a les despeses el 68% correspon a personal (14.514,0€), també es destaca
que les despeses no corrents hi ha tres capítols principals: cursos i formació (626,2 €, un
2,9%), les Olimpíades de Geografia (384,6 €, un 1,8%) i la quota a la intercollegial de
Collegis professionals de Catalunya (301,0 €, un 1,4%).
Sense més intervencions, l’informe d’activitat i els pressupostos són aprovats per
assentiment.
4. Programa d’actuacions per a l’any 2015
El president Jaume Busquets explica el programa d’actuacions previstes pel 2015
destacant la millora dels instruments de gestió del Collegi, el programa d’activitats
formatives, la comunicació de l’entitat, l’atenció als collegiats i les relacions professionals
i institucionals.
En aquest sentit el president esmenta, entre d’altres activitats, el proper “Cicle formatiu
Canvi climàtic i riscos territorials a Catalunya” organitzat conjuntament amb el Collegi
d’Ambientòlegs i de Geòlegs o la realització de les d’Olimpíades de Geografia a tres
universitats (UB; UdG i URV) durant el març i abril. El president també destaca, l’oferta
formativa de SIG, amb condicions especials per a collegiats i associats o la segona edició
de la jornada de experiències de joves geògrafs.
A nivell de gestió, el president destaca l’aprofundiment en el serveis comuns i en especial
els que ofereixen a través de la Intercollegial com la Borsa de treball.
5. Proposta de pressupost per al 2015
El tresorer Carles Donat explica que la proposta de pressupost per l’any 2015 de la
Delegació del Collegi de Geògrafs de Catalunya, és de 25.224,8 €, el que representa un
13,5 % més d’ingressos que en l’exercici anterior i un 18,8% més de despeses.
El tresorer justifica aquest increment per l’augment del capítol de cursos i formació amb
la realització d’activitats formatives posposades pel 2015.En canvi, pel que fa a la resta
de partides, el tresorer comenta que el pressupost manté una línia molt continuista amb
la liquidació de l’exercici 2014.
6. Precs i preguntes.
Sense més comentaris acaba la reunió a les 21 hores.
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