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La memòria anual d’activitats de l’Associació de Geògrafs Professionals de
Catalunya (AGPC) presenta els treballs desenvolupats en coordinació amb la Junta
directiva de la Delegació del Collegi de Geògrafs a Catalunya (DCGC) durant l’any
2016.
El 2016 ve marcat per l’augment de les collaboracions de diferent naturalesa amb
institucions i organitzacions vinculades amb la geografia per tal de millorar els
serveis per als associats, i també, per guanyar major projecció professional i
ciutadana. També cal destacar que des del mes d’octubre la DCGC i l’AGPC compten
amb nou lloc web corporatiu totalment remodelat.

1.

Estructura i instruments de gestió

1.1.

Els associats

L’AGPC compta amb 339 associats, dels quals 16 pertanyen únicament a
l'Associació i 323 pertanyen també al Collegi 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 Collegi 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 2016 l’Associació ha continuant celebrant de manera conjunta amb la
DCGC totes les reunions de la Junta Directiva. La junta ha dut a terme 5 reunions,
a banda dels contactes permanents (presencials, telefònics o via correu electrònic)
per tal de poder desenvolupar les activitats comunes. Com l’any 2015, les reunions
han estat bimestrals i no mensuals, atès es considera oportú mantenir també
reunions periòdiques entre els diferents grups de treball o sessions monogràfiques
sobre un tema en particular, tenint les juntes un caràcter més operatiu.
L’any 2016 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 part pels membres de les dues juntes, estan oberts a la
participació de tots els associats/collegiats. 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, Dinamització collegial i Mobilitat.
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.
El 2016 la DCGC i l’AGPC han comptat amb la collaboració d’un estudiant en
pràctiques del Grau de Geografia (Roberto Rejano de la UB).
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2.

Activitats i actuacions

2.1

Defensa professional

Durant el 2016 ens han arribat 15 sollicituds d’intervenció dels serveis jurídics.
Dues s’han tramitat directament des dels serveis generals del Colegio per tractar-se
de temes vinculats directament amb institucions de caire estatal. Alguns casos no
es tractava de discriminació o bé les places eren per perfils i funcions molt
concretes a les quals els serveis jurídics no van veure clara la defensa, per tant no
es van poder tramitar. I la resta han estat resolts de la següent manera:
•

Plaça de Tècnic superior enginyer. Ajuntament de Manresa. Denegada.

•

Licitació del POUM de Sant Fruitós de Bages. Presentat recurs contenciós
administratiu. Sense resposta.

•

Licitació Estudi d’impacte ambiental. Infraestructures de la Generalitat.
Presentat recurs contenciós administratiu. Denegat.

•

Tècnic medi ambient.
favorablement.

•

Tècnic medi ambient. Ajuntament de Granollers. Resolta favorablement.

2.2

Consell

Comarcal

Conca

de

Barberà.

Resolta

Formació i dinamització

Durant el 2016 s’han realitzat diverses jornades de reflexió i debat, així com
activitats de formació organitzades conjuntament entre la DCGC i l’AGPC i, també
en collaboració amb altres entitats.
a) Jornades organitzades per la DCGC i l’AGPC
“Les oportunitats professionals de la geografia en el camp dels SIG i la
geoinformació”: el 20 d’octubre la DCGC i l’AGPC van organitzar una nova sessió
de networking relacionada amb l’empresa i l’emprenedoria, en aquest cas vinculada
al món dels Sistemes d’Informació Geogràfica. Com ja va succeir amb la sessió
sobre mobilitat i transport de l’any anterior, l'activitat va comptar a la participació
de tres geògrafs especialitzats en el sector, els quals van donar a conèixer la seva
visió sobre l'estat actual en el camp del SIG, el posicionament dels professionals de
la geografia i les perspectives de futur. A continuació, es va iniciar l’espai de
networking entre els professionals que hi van assistir, on es van intercanviar
experiències, projectes personals i reflexions, generant un debat enriquidor entre
tots els assistents.
Jornades Instamaps bàsic i Instamaps avançat per als membres del
Collegi i l’AGPC: Durant els mesos de juny i juliol van tenir lloc a la seu del
Collegi i l'AGPC les dues sessions organitzades sobre la plataforma web Instamaps,
impartides per Marc Torres, geògraf tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya (ICGC). Dividides segons un enfocament de caire més bàsic o avançat,
les sessions van comptar amb una quinzena d’assistents i s’hi van explicar les
diferents funcions i possibilitats de la plataforma, alhora que es van resoldre alguns
dubtes sobre el seu ús.
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b) Jornades i cursos en collaboració amb l’administració, universitats i
altres entitats
Jornada: Què se n'ha fet de la Nova Cultura del Territori?
El 2016 es va complir una dècada des de la signatura del “Manifest per una nova
cultura del territori”, promogut l’any 2006 a iniciativa d’entitats i persones
vinculades al món acadèmic i professional. En aquest context, el Collegi de
Geògrafs, la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) i la Societat
Catalana de Geografia (SCG) van organitzar dues taules rodones amb la finalitat de
debatre sobre els principis establerts al Manifest, en el context d’un cicle econòmic
molt diferent al del moment de la seva signatura.
En la primera taula rodona, celebrada el novembre i coordinada pel Collegi de
Geògrafs, es va fer balanç de la nova cultura del territori (NCT) i es van plantejar
les perspectives de futur. Hi van participar Josep Oliveras, (president de la Societat
Catalana de Geografia), Antonio Prieto (president del Colegio de Geógrafos), Oriol
Nello (Departament de Geografia de la UAB) i Helena Cruz (IERMB, UAB). El debat
va estar moderat per Jaume Busquets, president de la Delegació del Collegi de
Geògrafs a Catalunya. El desembre es va celebrar la segona taula rodona
coordinada per la SCOT on es va plantejar la vigència actual de la NCT. El debat,
moderat per Joan Subirats (Departament de Ciència Política i Dret Públic de la
UAB), va comptar amb Àlex Casademunt (Centre per la Sostenibilitat Territorial),
Leandre Romeu (La Conca 5.1) i Vanesa Freixa, (Montanyanes, de l'Escola de
pastors de Catalunya) i Xavier Matilla (Terrassa en Comú).

2.3

Comunicació

a) Web
Durant el 2016 s’ha estrenat la nova web de la DCGC i l’AGPC. El disseny del web
respon a un doble objectiu; l’adaptació als estàndards d’accessibilitat actuals, que
promouen una interfície clara i una organització de les dades basada en una
jerarquia coherent facilitadora de la navegació; i la voluntat de millorar els serveis
als collegiats i associats i d’arribar a un nombre més gran de professionals de la
geografia.
Formalment, el nou lloc web presenta una composició disposada en tres franges o
àmbits informatius, de dalt a baix:
La capçalera del lloc presenta la icona identificativa, les finestres d’accés a la part
privada i a les xarxes socials i la barra de navegació amb quatre botons d’accés a
les pàgines principals (DCGC/AGPC; serveis; transparència; contacte), cadascun
dels quals obre el menú amb les seves respectives seccions.
L’espai central presenta una imatge canviant que dóna accés als principals àmbits
professionals de la geografia i a altre informació rellevant i, immediatament a sota,
tres imatges estables que permeten accedir a tres seccions fixes (activitats del
collegi; també recomanem; Geonotícies) amb informació destacada i actual.
La franja destinada als patrocinadors ens mostra els diversos logos, cadascun dels
quals permet l’accés directe al seu lloc web. I el peu de pàgina inclou una línia amb
les dades de contacte i una altra amb informació d’interès pràctic.
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Després d’un període de rodatge prudent, el nou lloc web permetrà la incorporació
d’altres utilitats que permetin complementar les prestacions i oportunitats a les
persones usuàries.
El web de la DCGC continua comptant amb el patrocini dels departaments de
geografia de la URV i la UAB, CETT-UB de l’Institut Geogràfic i Geològic de
Catalunya i el nou de l’empresa Georama.
b) Geonotícies i xarxes socials
Durant el 2016 han aparegut 3 Geonotícies i s’ha reforçat la presència a les xarxes
socials. A finals d’any la DCGC amb 1.890 seguidors a Twitter, 747 fans a Facebook
i 283 membres a Linkedin.
d) Altres
L’any 2016 amb l’objectiu de documentar i posar en valor la feina desenvolupada
durant els actes de commemoració dels 25 anys de l’AGPC, es van elaborar dos
articles que es van presentar a la revista Treballs de la Societat Catalana de
Geografia. El primer d’aquests articles feia referència a la taula rodona que es va
dedicar a la gènesi i la trajectòria de l’Associació, mentre que el segon va servir per
a reflexionar sobre l’exercici professional de la geografia a l’actualitat i les seves
perspectives de futur.

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.
L’any 2016 s’ha notat una pujada considerable de les ofertes de treball publicades a
la web, destacant que s’han publicat més ofertes de treball a nivell de Catalunya i
Espanya que a l’estranger, fet que contrasta amb els darrers anys.

2.5

Olimpíades de Geografia

L'Olimpíada de Geografia és un concurs d’àmbit estatal entre estudiants de segon
de batxillerat, amb l’objectiu d’estimular l'estudi de la Geografia i donar a conèixer
la vessant professional d'aquesta disciplina. A Catalunya el 2016, es van celebrar
Olimpíades a les universitats de Girona (UdG) i Rovira i Virgili (URV) durant el mes
de març organitzades pels departaments de geografia d’aquestes universitats i en
collaboració amb el Collegi de Geògrafs a Catalunya.
A Girona es va registrar un important augment de l'interès per participar en les
Olimpíades. Dels 111 inscrits de l’any 2015, es va arribar als 156 alumnes. A
Tarragona en aquesta ocasió es va comptar amb 138 alumnes de batxillerat,
provinents de 24 centres de la província, xifra que va suposar un rècord de
participació en aquest esdeveniment.
El primer premi a Girona fou per Guillem Martínez Roura, de l'Escola Vedruna, i a
Tarragona per Carla de la Fuente Rua, de l'Institut Jaume Huguet, de Valls. Els
guanyadors d’aquesta primera fase local van participar a la fase final, d’àmbit
estatal, que va tenir lloc a l’Abril a Salamanca.
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2.6

Premi Jordi Amorós

La tardor de 2015 la DCGC i l’AGPC van convocar la 2a edició del Premi Jordi
Amorós que consisteix en un diploma i una dotació de cinc-cents euros per al
treball guanyador. Aquest premi biennal vol fomentar l'estudi i la recerca en
Geografia i contribuir a augmentar l'interès per aquesta disciplina entre els
estudiants universitaris de Catalunya. Poden optar al premi, en la seva segona
edició, els estudiants que hagin defensat el seu Treball de Final de Grau en
Geografia en alguna de les universitats catalanes durant els dos darrers cursos
acadèmics. El premi porta el nom de Jordi Amorós, impulsor del Collegi i un
aferrissat defensor del geògraf com a tècnic professional.
En aquesta segona edició s’hi van presentar vuit treballs els quals van ser valorats
pel Jurat del Premi Jordi Amorós. L’acte d’entrega va ser el mes de maig a la
Facultat de Geografia i Història de la UB. El guanyador del premi va ser Antoni
Domènech, de la URV, amb el treball "Ús dels SIG en l'avaluació de l'eficàcia i
l'equitat espacial de la xarxa de transport públic en una destinació turística madura:
el cas de Cambrils"; tutoritzat pel Dr. Aaron Gutiérrez. El Jurat va concedir un
accèssit a Susanna Rius, de la UAB, pel treball: "Urbanitzacions i incendis forestals:
exposició, vulnerabilitat i possibles mesures del risc. Estudis: Can Puigdemir"
tutoritzat pel Dr. David Saurí. L'acte va comptar amb la participació d'Albert Arias,
geògraf i director del Pla Estratègic de Turisme de Barcelona, que va pronunciar la
conferència: "El futur del turisme a Barcelona i les aportacions des de la Geografia."

2.7

Atenció als collegiats i associats

a) Assessorament fiscal i laboral
Des l’any 2014 la DCGC i l’AGPC ofereixen un servei professionalitzat i especialitzat
per a l’atenció dels collegiats i associats, en relació a l’orientació sobre qüestions
fiscals i laborals per a l’exercici de la professió. El 2016 des de l’assessoria Codina
s’han atès a 6 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, sobre l'assegurança professional i
de responsabilitat civil, sobre la creació de societats professionals i sobre
l’homologació de títols estrangers. 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
Des de l’any 2015 els serveis centrals del Collegi, en collaboració amb la DCGC i
l’AGPC van oferir un servei d’assessorament gratuït als collegiats associats pel que
fa a l’orientació professional en situacions d’atur o bé per a redefinir la trajectòria
professional. S’ha atès a 1 persona de forma presencial i a altres persones de forma
virtual. 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 sollicitants, han realitzat
aquest assessorament. A més, quan ha estat necessari, aquestes persones han
estat redirigides a altres geògrafs externs a la junta, quan les demandes es referien
a temes molt específics o bé les demandes tenien a veure amb la realitat
professional de la geografia fora d’Espanya.
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c) Altres
Taller: Simulació de l’entrevista de feina: Amb aquest taller pràctic es simulava
fer una entrevista de feina a través de tres rols diferents: observador, entrevistador
i entrevistat. Es tracta d’un taller gratuït organitzat conjuntament pel Collegi
d'Ambientòlegs, Collegi de Geòlegs, Collegi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques
de Catalunya, Collegi de Biòlegs i Barcelona Activa. Aquest taller és el fou el primer
un cicle de tallers per a la recerca de feina.

2.8

Actualització del llistat de pèrits

Com cada any, s’ha obert la convocatòria per incorporar-se o actualitzar les llistes
de pèrits judicials geògrafs per al 2016. La inclusió a les llistes és voluntària i ha de
ser feta amb total responsabilitat professional, per poder respondre degudament a
les demandes que els òrgans judicials plantegin. El llistat provisional de pèrits es va
publicar a finals d’any obrint-se un període d'allegacions i/o reclamacions abans de
fer la publicació del llistat definitiu. El llistat definitiu consta de 15 pèrits geògrafs.

3.

Relacions institucionals

3.1

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.

•

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 Elena
Rodríguez; Terres de l’Ebre: Jordi Duch, suplent Jaume Busquets; Alt
Pirineu: Marta Pallarès, suplent Jordi Barot. Girona: Josep Bassó, suplent
Ana Bou.

•

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

•

Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya: Jesús Burgueño.

•

Consell Rector de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: el president
del la DCGC, Jaume Busquets, és vocal d’aquest consell des de 2014.

3.2

Elaboració d’informes sobre textos legals

Al llarg de 2015 l’AGPC i la DCGC va posar en coneixement dels collegiats i els
associats les informacions públiques de diferents anvantprojectes de llei, plans i
programes per a poder fer-hi aportacions en relació amb els aspectes ambientals,
així com d'altres suggeriments relatius a diferents plans i programes.
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A més, durant el 2016 la DCGC i l’AGPC ha participat més activament en els
següents projectes de llei i plans, considerats d’especial interès:
Esmenes al Projecte de Llei d'Arquitectura
La possible aprovació d'una Llei d'Arquitectura, quan hi ha endegat un procés de
reforma legislativa en matèria d'urbanisme i d'ordenació del territori és, al nostre
parer, contradictòria amb la coherència necessària que han de tenir, jurídicament i
en la seva materialització, aquestes disciplines. Així mateix, l'esmentada llei pot
lesionar els drets dels geògrafs i d'altres professionals en l'exercici de la seva
activitat. Per ambdues raons, aquest ha estat un tema objecte de màxima prioritat i
que serà seguit amb molta atenció per part del Collegi i l'AGPC.
El 20 de setembre la DCGC, el Collegi d'Ambientòlegs (COAMB), Collegi de Biòlegs
(CBC) i el Collegi de Politòlegs i Sociòlegs (COLPIS) va dirigir un document
elaborat conjuntament a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, per tal
que en poguessin disposar amb anterioritat a la presentació de l’esmentat projecte
de Llei per part del Govern. El document expressa l’opinió i els motius de
preocupació dels quatre collegis professionals envers el darrer text del Projecte de
Llei d’Arquitectura, donat a conèixer mes de juliol pel Departament de Territori i
Sostenibilitat, després que el mes de maig el projecte de llei no va reeixir per
manca de consens.
El document conjunt dels quatre collegis consta de dos escrits. Un de
consideracions generals i, un altre, amb una proposta d’esmenes que formula, amb
voluntat positiva, un seguit de modificacions a continguts concrets del preàmbul,
articulat i disposicions del Projecte de Llei.
Allegacions i aprovació inicial del Pla Director Urbanístic del CRT de Vilaseca i Salou
En coherència amb el seguiment que la DCGC i l’AGPC va estar fent a la tramitació
del Pla Director Urbanístic (PDU) del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou i
amb les consideracions generals en què es qüestionaven els beneficis hipotètics i
s'advertia d’alguns dels perills d’aquest PDU -i amb les esmenes concretes
presentades a la primera aprovació inicial d’aquest pla-, el 27 de setembre es va
presentar un escrit d’allegacions al text de la segona aprovació inicial.
Aquest segon escrit reconeixia el caràcter positiu de les modificacions introduïdes al
PDU del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou (aprovat inicialment per
segona vegada el mes de juny) especialment d’aquelles relatives a la reducció de
superfície destinada a hotels i casinos i a l’afavoriment de la connectivitat ecològica.
Tanmateix, constata mancances importants relatives a diferents qüestions i es
formulen propostes específiques.
Més endavant, el 27 de desembre de 2016 la Comissió territorial d'urbanisme de
Tarragona va aprovar provisionalment el Pla, mentre que dos dies més tard, el 29
de desembre, la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya va
procedir a aprovar-lo definitivament. La DCGC es va abstenir en les votacions
d’ambdues comissions d’urbanisme, en coherència amb l'escrit d'allegacions
presentades en a segona aprovació inicial, i en constatar que el projecte no resolia
amb suficients garanties aspectes importants com l’ordenació de les parcelles on
s’ha de situar els ressorts, l’encaix de les solucions de mobilitat en la xarxa viària
de la zona i la compatibilitat del projecte amb els objectius de qualitat paisatgística
del Catàlegs de paisatge del Camp de Tarragona.
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3.3

Participació institucional

•

Acte de record a Albert Serratosa i Palet: assistència de Mariona Prat a
una sessió el 5 d’abril en record d’Albert Serratosa i Palet enginyer de
camins, canals i ports, catedràtic d’Ordenació del Territori i Urbanisme a la
UPC i professional destacat com a planificador territorial; traspassat el mes
de setembre de 2015. La sessió va ser organitzada per l’SCOT i amb la
collaboració de la Societat Catalana de Geografia (SCG).

•

Constitució de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció: l’Observatori
Ciutadà contra la Corrupció neix amb l’objectiu de formar un espai ciutadà
que vetlli per l’aplicació parlamentària de les propostes assenyalades com a
prioritàries en el Decàleg del Pacte Social contra la Corrupció. L’Observatori
compta amb una vintena d’entitats adherides, entre les quals el Collegi de
Geògrafs a Catalunya. Hi va assistir Mariona Prat.

•

Adhesió del Collegi de Geògrafs a la Plataforma en Defensa de
l'Ebre: el 7 de febrer es va realitzar a Amposta una manifestació convocada
per la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) en defensa dels cabals del riu.
El Collegi de Geògrafs es va adherir a aquesta convocatòria per a deixar
palès el seu suport a les mesures per a garantir els cabals ambientals de
l’Ebre, així com una gestió integral del Delta.

•

Commemoració dels 50 anys de la publicació del primer volum de la
Geografia de Catalunya: el 10 de febrer va tenir lloc la tercera sessió
commemorativa en record dels 50 anys de la publicació del primer volum de
la Geografia de Catalunya de l’editorial AEDOS (1964-1974), organitzat per
la SCG. L’acte va comptar amb la participació d’Enric Mendizàbal i Riera,
professor de la UAB, Isabel Pujadas i Rúbies, professora de la UB i Albert
Esteve i Palós, director del Centre d’Estudis Demogràfics. Com a
representant de la DCGC hi va assistir la Mariona Prat.

•

1a i 2a Sessió tècnica informativa sobre el Pla Especial Urbanístic
d'Allotjments Turístics (PEUAT): el 26 d’abril la DCGC i l’AGPC va assistir
a la presentació del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT)
per part de l’Ajuntament de Barcelona. El PEUAT conforma el marc normatiu
entorn al qual es regulen els criteris urbanístics i de gestió dels allotjaments
turístics de Barcelona. En representació de la DCGC hi van assistir Mariona
Prat i Victòria Carbonell.

•

Declaracions de la Sagrera: el mes de juliol la DCGC es va adherir a les
Declaracions en relació a l’estació de la Sagrera i la licitació del projecte
corresponent. Promogudes per quatre collegis professionals de Catalunya
(Arquitectes, Economistes, Enginyers de Camins Canals i Ports i Enginyers
Industrials) posen de relleu, entre d’altres aspectes, la necessitat de que
sigui Barcelona Sagrera Alta Velocitat la societat encarregada de licitar els
projectes vinculats a l’estació. L’adhesió posterior del Collegi de Geògrafs va
permetre emfatitzar-hi la necessitat de potenciar al màxim la intermodalitat
entre l’alta velocitat i la resta de xarxes urbanes i metropolitanes de
transport i, per tant, contribuir a la reducció dels impactes socioambientals
de la mobilitat. A l’acte de presentació hi va assistir Núria Pérez.
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4.

Tresoreria

L'exercici comptable 2016 de l'AGPC s'ha tancat amb uns ingressos totals de
955,63€. Els ingressos vénen donats per la suma de les quotes dels associats que
ascendeixen a 880,00€ (92,09%) i a 75,63€ corresponents a la incorporació de
romanents d’anys anteriors (un 7,91% 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 en els tres darrers exercicis, s'ha hagut de fer ús de
part del romanent acumulat en anys anteriors, ja que la poca quantitat d’associats
que no són collegiats, i que paguen exclusivament la quota de l’AGPC, no
permetria mantenir els actuals serveis si no fos pel romanent acumulat. Si no es
disposés d'aquest romanent caldria reduir les despeses i per tan els serveis que es
vénen prestant als associats es veurien reduïts.
Pel què fa a les despeses, aquestes han estat de 955,63€. La majoria de la despesa
(94,48%) s’ha destinat a pagar l'aportació que realitza l'AGPC a la DCGC per fer
front a part de les despeses de la seu (lloguer, neteja, secretaria, telèfon i web) de
l’AGPC i la Delegació del Collegi de Geògrafs a Catalunya. L’associació s’ha fet
càrrec del 4,17% de les despeses de la seu, que es correspon amb el percentatge
d'associats no collegiats en relació als collegiats. Finalment, 52,72€ es
corresponen a serveis bancaris (5,52% de les despeses).
Pel què fa al balanç econòmic en data 31 de desembre de 2016, l'AGPC té un actiu
de 7.015,06€, 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 2016 és
de 8.015,06€.
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