INFORME D’ACTIVITATS DE LA DELEGACIÓ DEL COLLEGI DE GEÒGRAFS A
CATALUNYA 2012

1. Collaboració amb l’Administració, universitats, i altres entitats.
Durant aquest any la Delegació del Collegi de Geògrafs a Catalunya ha establert
collaboració amb diferents institucions.
Associació de micropobles de Catalunya.
El 28 de febrer una representació del Collegi, formada pel vicepresident i el
tresorer de la junta del Collegi, Robert Casadevall i Carles Donat, va comparèixer a
l'assemblea de l'Associació al municipi de l'Estany a fi de presentar l'informe sobre
la situació dels micropobles a Catalunya, encarregat l'any 2011 per l'Associació. En
aquesta trobada, l'Associació va mostrar la seva satisfacció per la feina del Collegi,
i es va acordar continuar en una segona fase d'aprofundiment.
El febrer de 2012 es va signar un segon conveni amb l’Associació de Micropobles de
Catalunya per a l'ampliació de l'informe, treball que ha estat redactat durant el
2012 pels collegiats Robert Casadevall i Diego Teruel.

Compareixença al Parlament de Catalunya.
A sollicitud del Parlament de Catalunya, el dia 21 de març de 2012 en Jesús
Burgueño i Rivero, doctor en geografia i professor de la Universitat de Lleida, va
comparèixer en representació del Collegi davant de la Comissió d'Afers
Institucionals del Parlament en relació a la proposició de llei de modificació de la
Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (tram. 27000009/09).
Collaboració amb el VII Congreso Español de Biogeografia de la Asociación
de Geógrafos Españoles.
El Collegi de Geògrafs va participar com a entitat collaboradora, tant a nivell
institucional com econònic, al VII Congrés espanyol de biogeografia, organitzat pel
GRAMP -Grup de Recerca en Àrees de Muntanya i paisatge- que va tenir lloc els
dies 3 i 7 de setembre a les Planes de Son- Alt Àneu (Pallars Sobirà). El congrés va
tractar sobre la gestió i la biodiversitat de les zones de muntanya i va comptar amb
ha participació d’una trentena de persones, que van presentar un conjunt de 60
aportacions, entre comunicacions i pòsters.
A la sessió inaugural del congrés a la qual va assistir el president del Collegi,
l’Antoni Francesc Tulla, es va fer la presentació del CD “Las zonas de montaña:
gestión y biodiversidad” que en part ha estat patrocinat pel Collegi.
Collaboració amb el Centro de Sociología y Políticas Locales de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
La Universidad Pablo de Olivade es va posar en contacte amb el Collegi per
demanar la collaboració en el projecte “La Dinámica Cultural de las Ciudades” i
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opinar sobre els canvis en la dinàmica cultural de les ciutats de Madrid, Barcelona i
Bilbao, com a conseqüència de la realització d’esdeveniments culturals de gran
magnitud. El collegiat Oriol Nello és qui va acceptar l’oferiment de collaborar-hi.

Assistència a l’acte de commemoració dels 20 anys de Ciències Ambientals.
El 18 d’octubre de 2012 el president del Collegi, l’Antoni Francesc Tulla, va assistir
a l’acte institucional de commemoració “20 anys de Ciències Ambientals” jornada
organitzada pel Collegi d’Ambientòlegs de Catalunya, l’Associació Catalana de
Ciències Ambientals, la coordinació de Ciències Ambientals de la Universitat
Autònoma de Barcelona i la direcció de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals,
que va tenir lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona. Dins dels actes
commemoratius, el mateix dia, l’Antoni Francesc Tulla va assistir a una sessió
informativa sobre l’ICTA.
Participació en l’organització de la Ia Olimpíada de Geografia de Girona.
El 9 de novembre va tenir lloc a Girona la primera reunió per a l’organització de la
1a Olimpíada de Geografia que es celebrarà en aquesta ciutat el dia 15 de març de
2013. Hi van assistir, les dues secretàries de les juntes de la DCGC, Hermínia Pujol
i Estragués i de l’AGPC, Mariàngels Trèmols i Gironell. Totes dues conjuntament
amb la Rosa Maria Fraguell, del Departament de Geografia de la Universitat de
Girona, són les coordinadores d’aquest esdeveniment. Al comité organitzador
també hi collaboren els collegiats Rafel Llussà Torra, Josep Gordi Serrat i Anna
Bou Fàbregas.
Igualment, s'està treballant amb el Departament de Geografia de la URV per a
l'organització, també al 2013, de l'Olimpiada de Geografia a Tarragona.

2. Participació en actes de caire professional.
Visita a l’exposició de les propostes presentades al Concurs de d'Idees
sobre les 16 portes de Collserola.
El 31 de maig de 2012, Maria Bonet, vocal de la Junta del Collegi, va participar en
la visita guiada que es va organitzar a l’exposició de les propostes presentades al
concurs de les Portes de Collserola, per invitació d’Habitat Urbà de l’Ajuntament de
Barcelona. Durant la visita, Maria Bonet va exposar la importància dels equips
multidisciplinars i de la rellevància dels geògrafs en els plans urbanístics,
d’ordenació territorial i en els processos de participació ciutadana vinculats a
aquests.
Assistència a a la presentació de l’Informe Territorial de la Província de
Barcelona 2012.
El 4 de juliol de 2012, Sergi Cuadrado, vocal de l’Associació de Geògrafs
Professionals de Catalunya, va assistir en representació del Collegi a l’acte de
presentació de l’Informe Territorial de la Província de Barcelona 2012, promogut
per la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i
d’Ocupació de la Diputació de Barcelona, en l’elaboració del qual hi participen
geògrafs. L’informe analitza l’evolució socioeconòmica de la província i de les seves
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comarques, i incorpora monografies per tal d’aprofundir en aspectes concrets de les
economies locals.
Assistència a la presentació de la sèrie de programes de TV3 "D'aquí i
d'allà. Senegal i Gàmbia”
El dia 30 de gener, Xavier Muñoz vocal de la junta, va assistir en representació del
Collegi a l'acte de presentació de la sèrie de programes "D'aquí i d'allà. Senegal i
Gàmbia". L'acte, organitzat per Espai Àfrica-Catalunya, es va celebrar al Centre
UNESCO de Catalunya i va fer referència als programes emesos per TV3 que tenen
com a fil conductor la comunitat senegalesa i gambiana a Catalunya. Hi van assitir
unes 40 persones, la gran majoria membres d'entitats senegaleses i gambianes i/o
amics d'aquelles comunitats a Catalunya. El Col.legi de Geògrafs era l'única entitat
col.legial representada.
Entrevista al vicepresident del Collegi al programa Extraradi de COM
Ràdio.
El dia 17 d’abril tot just després d’engegar-se la campanya “No vull pagar”, i del
debat sobre el peatge a les autopistes, el programa Extraradi de COM Ràdio va
entrevistar a Robert Casadevall, Vicepresident del Collegi per a que hi donés la
seva opinió.

2. Actes de promoció a les universitats.
El dia 19 d’abril dins dels actes del Dia de la Geografia 2012, Hermínia Pujol,
secretària del Collegi de Geògrafs va formar part de la taula rodona sobre les
sortides professionals de la Geografia. Organitzada pel Departament de Geografia
de la Universitat de Girona. A l’acte hi van assistir unes 40 persones.
El dia 16 de maig el vicepresident del Collegi, Robert Casadevall, va fer la
presentació del Collegi a la Universitat de Lleida i va parlar de les sortides
professionals de la Geografia. A l’acte hi van assistir unes 30 persones.

3. Presència en organismes de les administracions públiques
Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya.
Representant: Jesús Burgueño Rivero, collegiat.
L'any 2012 només s'ha celebrat una sessió de la Comissió de Delimitació Territorial
(núm. 77, 20 juny), sense que s'hi tractessin afers de trascendència. Només per
destacar algun aspecte, el delegat del Collegi va proposar (i la Comissió va
acceptar) que es fes un inventari del casos en què part d'un terme municipal resta
incomunicada del seu municipi pel fet de trobar-se a la riba oposada d'un gran riu i
sense pont per passar; en el parell de casos que van ser objecte de debat referits al
Segre aquest fet és degut al canvi de traçat del braç principal com a conseqüència
de riuades; aquest inventari hauria de permetre valorar l'oportunitat de corregir o
no aquestes disfuncions.

Consell Rector de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.
Representant: Sònia Moreno Osuna.
Suplent: Maria Àngels Trèmols i Gironell, secretària de l’AGPC.
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24 de gener de 2012. Va assistir la Mariàngels Trèmols i Gironell, secretària de
l’AGPC.
El Consell Rector de l’Observatori del Paisatge de Catalunya es va reunir per
aprovar definitivament el pressupost del 2011, i entre altres assumptes, valorar el
projecte de pressupost i Pla de treball pel 2012.
14 de maig de 2012. Va assistir la Mariàngels Trèmols i Gironell, secretària de
l’AGPC.
En aquesta reunió es va aprovar definitivament la memòria de gestió i l’informe de
l’auditoria de l’exercici comptable del 2011, es va informar de la presentació al
Departament de Territori i Sostenibilitat dels catàlegs de paisatge de l’Alt Pirineu i
Aran i de la regió Metropolitana de Barcelona, per tal que comencessin els
procediments de tramitació i aprovació. A més es va notificar que s'havia signat un
conveni de collaboració entre l’Universitat Internacional de Catalunya i
l’Observatori.
19 de desembre. Sònia Moreno Osuna.
Reunió anual del Consell Rector de l'Observatori de Paisatge de Catalunya. Els
temes que es varen tractar bàsicament van ser la presentació i aprovació del Pla de
treball de l'Observatori del Paisatge per a l'any 2013 en què s'enunciaven en les
principals línies de treball. Aquestes línies reculllen una nova etapa que inicia
l'Observatori on es marca un nou full de ruta amb el nom de CATPAISATGE 2020.
Aquesta nova estratègia té com a lema "País, Paisatge, Futur".
Consell de la Mobilitat de la ciutat de Tarragona.
Representant: Xavier Comabella.
Aquesta comissió ha estat força inactiva l’any 2012. A les reunions que s’han
celebrat només s’ha fet el seguiment del funcionament del Pla.
Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya.
Representant: Robert Casadevall, vicepresident de la DCGC.
La Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya ha celebrat tres
sessions durant l'any 2012 (13 d'abril, 24 de juliol, i 9 de novembre). La primera de
les sessions va ser, a la vegada, de constitució de la Comissió, com a continuació
de l'antiga Comissió d'Urbanisme de Catalunya, i en desplegament de la darrera
modificació de la llei d'Urbanisme de Catalunya. En aquestes tres sessions s'hi ha
tractat un total de 62 expedients, d'entre els quals 7 plans directors urbanístics. A
més, s'ha anat donant informació diversa de propostes de nous plans i documents
de treball.
Mesa de la Mobilitat de Sabadell.
Representant: Pau Avellaneda, collegiat.
El Collegi de Geògrafs ha participat en l’única sessió plenària de la Taula de
mobilitat celebrada el 2012 (21 febrer) i en l’única sessió de la Comissió de
Vianants, barreres i accessibilitat (11 gener). En ambdós casos es perceben pocs
avenços des de les darreres sessions. La Comissió de Transport públic no s’ha
reunit en tot l’any.
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Consell Assessor d’Urbanisme de Reus.
Representant: Antoni Larrull Chiminasas, vocal de l’AGPC.
El representant del Collegi va anar a les dues reunions que es van celebrar, una a
la primavera i una altra al setembre, on es va explicar l’avanç del Pla. No s’ha
demanat cap informe. L’Ajuntament de Reus va fer arribar al Collegi el
reconeixement per la implicació i l’assessorament en la persona de l’Antoni Larrull
al llarg del procés de redacció de l’Avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal.
Carta del Paisatge del Priorat. Consell Comarcal del Priorat.
Representant: Josep Antoni Bàguena Latorre.
Adhesió a la Carta del Paisatge del Priorat.
El Collegi de Geògrafs i l’Associació de Geògrafs Professionals a Catalunya van
formalitzar la seva adhesió a la Carta del Paisatge del Priorat, impulsada pel Consell
Comarcal del Priorat, mitjançant la signatura de la Carta per part del president de
la Delegació del Collegi a Catalunya, l’Antoni Francesc Tulla. Prèviament a la
signatura, el Collegi va participar en els tallers i debats que es van organitzar arran
de la redacció de la Carta, a través d’en Josep Antoni Báguena.

4. Dictàmens i Consultes.
Al llarg de 2012 el Collegi ha emès informes sobre els següents plans:
Sobre l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar del Pla de
Determinació de les Zones de Desenvolupament Prioritari (ZDP) per a la
implantació de parcs eòlics a Catalunya.
Gener de 2012. A petició del departament de Territori i Sosteniblitat. L’informe va
tenir en consideració les aportacions rebudes per part dels collegiats a través del
correu electrònic.
Enllaç al document:
http://www.geografs.org/portal/images/stories/geografs/pdfs/2012.05.02_informe
_collegi_pla_determinacio_parcs_eolics_catalunya.pdf

Sobre l’Informe del Pla de Mobilitat Urbana de Reus.
Juny de 2012. A petició de l’Ajuntament de Reus.
El 2011 el Collegi ja va presentar un primer informe sobre l’Informe preliminar de
sostenibilitat ambiental del mateix document.
Enllaç al document:
www.geografs.org/portal/images/stories/geografs/pdfs/2012.06.28_informe_collegi
_pmu_reus.pdf

Sobre l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar del Pla de Mobilitat
Urbana de Tarragona.
Juliol de 2012. A requeriment del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Enllaç al document:
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serveis/documentacio/doc_download/101-informe-del-colmlegi-de-geografs-a-lisapreliminar-del-pla-de-mobilitat-urbana-de-tarragona.html
En tots els casos, després d’entregar els anteriors informes , el Collegi va difondre
notes de premsa entre els mitjans de comunicació habituals.

5. Defensa professional.
Les intervencions del Collegi en la defensa de la professió durant el 2012 han estat
a conseqüència dels avisos realitzats per collegiats i collegiades que ens han
informat dels següents casos:
-

Recurs presentat a la Diputació de Tarragona en relació al procés selectiu
per a la constitució d’una borsa de treball d’enginyer agrònom pel servei de
medi ambient, salut pública i territori de l'àrea del servei d'assistència al
municipi. Abril de 2012. Denegada.

-

Recurs presentat a la Generalitat de Catalunya en relació a les Beques
convocades pel Departament de Presidència, mitjançant la Secretaria d'Afers
Exteriors i gestionades per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de
Recerca (AGAUR). Maig de 2012. Acceptada. De fet, la redacció de les
bases, tot i no mencionar explícitament als i les geògrafs/es, requeria
llicenciatura de segon cicle sense especificar cap disciplina. Per tant els/les
geògrafs/es no havien estat exclosos i podien concórrer al programa de
beques.

-

Recurs presentat a la Direcció de Serveis d'Urbanísme de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona per una plaça de topògraf. Maig de 2012.
Denegada. Les bases demanaven explícitament títol d'Enginyer Tècnic en
Topografia.

6. Formació.
Durant l’any 2012 la DCGC i l’AGPC han realitzat dos cursos relacionats amb
l’exercici de la geografia en la vessant organitzativa i de l’autoocupació.
Curs “Redacció de Projectes” 1a i 2a edició.
Novembre i desembre de 2012.
Curs que va donar les eines necessàries per realitzar un projecte tenint en compte
els aspectes formals, per a la presentació a una convocatòria pública o per un
encàrrec. El curs va ser impartit per l’Ariadna García, tècnica del Departament
de Geografia de la UAB. Donada la bona acollida de la primera edició del curs es
va tornar a programar una segona edició quedant totes les places ocupades. A cada
una de les edicions van assistir 20 alumnes.
Curs “Com obrir i gestionar un despatx professional”.
Desembre de 2012.
Aquest curs, continuació del de redacció de projectes, va voler donar suport a
persones emprenedores interessades en obrir un despatx professional o
l’autoocupció donant a conèixer l’estructura bàsica del pla d’empresa i els seus
apartats essencials. Impartit per l’Albert Torruella, tècnic de Creació i Consolidació
d’Empreses i professor associat de Creació d’Empreses a la Universitat de
Barcelona. Al curs van assistir 8 alumnes i es va realitzar al Centre Cívic Urgell de
Barcelona.
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7. Documents.
Renovació del conveni entre l’Associació de Geògrafs Profesionals de
Catalunya i la Delegació del Collegi de Geògrafs.
Després que l’AGPC renovés els seus estatuts a l’assemblea extraordinària de
novembre de 2011 i que la DCGC aprovés el nou reglament de règim intern a
l’assemblea general de 2012, va portar a ambdues institucions a la renovació del
conveni de collaboració entre elles. El primer conveni havia estat signat el 2003,
pel què el transcurs dels anys, l'experiència en la gestió i el funcionament han
comportat també un replantejament dels termes de la collaboració.

Posicionament del Collegi sobre el projecte d’Eurovegas.
El 27 de març de 2012 i amb una assistència de més d’un centenar de persones, va
tenir lloc un debat, organitzar per la Delegació, sobre la possible implantació -en
aquell moment- de l’Eurovegas. El debat va aportar dades i arguments sobre quin
model territorial es generaria a la regió metropolitana des de diferents vessants
implicades al territori: les repercussions en el teixit i morfologia urbana, el medi
ambient i l’agricultura, el turisme i el patrimoni i la mobilitat.
La presentació de l’acte la va fer el vicepresident del Collegi, en Robert Casadevall
i la taula rodona va ser moderada per Helena Cruz Gallach, professora d'ordenació
del territori de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’acte va comptar amb la
participació de Pere Suau Sánchez, membre del Collegi i tresorer de l’AGPC i
membre del collectiu “La Trama Urbana”; José Antonio Donaire Benito, geògraf i
director de l’Institut Superior d’Estudis Turístics; José Antonio Garcia Moreno, sotspresident de DEPANA (Lliga per a la defensa del patrimoni natural); i Lluís Parés
Ramoneda, responsable de política territorial de la Unió de Pagesos de Catalunya al
Baix Llobregat.
Per altra banda, al mes de juliol, el El Collegi de Geògrafs a Catalunya i l’Associació
de Geògrafs Professionals de Catalunya van publicar un comunicat donant la seva
opinió sobre el projecte Eurovegas -tal com es coneixia- i el procés que s’estava
seguint per a conèixer, debatre, i decidir sobre la qüestió. Ambdues entitats van
expressar serioses reserves sobre la idoneïtat de la proposta. El comunicat es va fer
arribar a totes les entitats implicades en aquests projecte així com a tots els partits
representants al Parlament de Catalunya. En conseqüència es van rebre algunes
respostes de collegiats i associats, i també la resposta del Departament de
Presidència de la Generalitat agraint l’interès mostrat pel tema.
Finalment, i després de saber-se que el projecte Eurovegas no s’implantarà a
Catalunya i de fer-se públic el projecte Barcelona World, la DCGC i l’AGPC van
acordar continuar mantenir-se alerta atesa l’envergadura del nou projecte, tot i que
les seves característiques siguin diferents a les d’Eurovegas. En aquest sentit el
mes de novembre la DCGC i l’AGPC es van adherir al Manifest pel desenvolupament
sostenible del delta i el parc agrari del Baix Llobregat promogut per Unió de
pagesos.
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Conveni amb el Departament d’Ensenyament.
El passat 19 d’octubre el Collegi de Geògrafs a Catalunya va signar un conveni de
collaboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
per a la formació pràctica en centres de treball. Es va acordar establir un marc de
concertació en el qual s'hauran de materialitzar els corresponents convenis
específics de collaboració per a la realització de la formació pràctica en centres de
treball per part d’alumnat de Batxillerat, de Formació Professional o d'altres
programes formatius organitzats o autoritzats pel Departament d'Ensenyament i
aquelles actuacions que comportin accions conjuntes del sistema educatiu i del món
productiu envers la millora dels ensenyaments professionalitzadors.

8. Comunicació.
El mes d’octubre es va acordar demanar al Colegio de Geográfos que les trameses
habituals als collegiats catalans (butlletí i cobrament de la quota trimestral, així
com els comunicats d’altes i baixes) siguin en català.

Consultes per correu electrònic.
Les consultes rebudes han estat majoritàriament a traves del correu electrònic tot i
que a través del servei de finestreta única també es poden fer consultes.
Les consultes rebudes han estat sobre els temes següents:
-

Informació del tràmit per a collegiar-se.
Informació del tràmit per donar-se de baixa.
Quotes collegials.
Claus d’accés a la web
Competència professional.
Exercici de la professió.
Equivalència de titulació.
Honoraris.
Consultes laborals i fiscals.
Informació gestió de visats.
Consultes llistat de pèrits.
Carnet collegial.
Segell de certificació collegial.
Informació cursos i descomptes.

Esponsorització de la web.
El Collegi continua comptant amb el suport de quatre organismes públics i
empreses privades per la esponsorització de la web. Són els següents:
-

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia.
Universitat Rovira i Virgili. Departament de Geografia.
Institut Cartogràfic de Catalunya.
Reactiva.
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Tramesa del Butlletí informatiu: Geonotícies.
El Geonotícies, el butlletí d’informació de la DCGC i l’AGPC, s’edita cada dos mesos i
s'envia mitjançant el correu electrònic a tots els collegiats i associats i a entitats o
departaments que ho hagin demanat. L’any 2012 es van editar 6 Geonotícies i van
ser enviats a un llistat de 516 persones. Els arxius dels butlletins també es poden
descarregar directament des de la web.
Borsa de treball.
L’any 2012 es van publicar a la web un total de 36 ofertes laborals, 14 d’elles a
l’estranger.
La DCGC i l’AGPC estan treballant en l’elaboració d’un cens d’empreses,
relacionades en major o menor mesura amb la geografia, o amb presència de
geògrafs/es, i que són susceptibles de necessitar dels serveis d’un professional del
nostre camp. L’objectiu d’aquest cens és doble: que els collegiats s’hi puguin
adreçar quan cerquin feina i que les empreses sàpiguen que ens poden remetre les
seves ofertes laborals quan hagin de cobrir una vacant o necessitin una
collaboració i que nosaltres en farem difusió a la nostra web.
La borsa de treball es nodreix de les ofertes de treball que ens arriben des de les
diferents institucions i/o empreses privades, i en la mesura del possible de la pròpia
recerca i gestió del Collegi.

9. Secretaria i serveis.
Evolució anual de collegiats i pre-collegiats.
L’any 2012 hi va haver un total de 21 altes collegials i 46 baixes. Quant als
precollegiats hi va haver 4 altes de precollegiats i 5 baixes, 2 d’aquestes baixes
han estat precollegiats que han passat a collegiar-se. L’any va finalitzar amb 411
collegiats i 50 precollegiats.

Segell de certificació collegial.
Des del mes de setembre el Collegi ofereix a tots els collegiat i collegiades la
possibilitat d’obtenir un segell d'identificació collegial per a incorporar en aquells
projectes, estudis, informes, plans i/o programes per als quals els geògrafs/es en
són competents. L’adquisició del segell és gratuïta i la seva utilització està
supeditada a unes normes d’ús. Trobareu la informació completa a la pàgina web
del Collegi.
Quotes.
Les quotes collegials es cobren trimestralment. Els preus , que es mantenen des de
2011, són els següents:
-

-

Quota collegiació: 120 €/any, en quotes trimestrals de 30 €.
Quota de collegiació per a acabats de llicenciats/graduar: 60 €/any, en
quatre pagaments trimestrals de 15 € durant els dos primers anys de
collegiació.
Quota precollegiació: 20 €/any, en un únic pagament.
Quota per a jubilats: 20 €/any, en un únic pagament.
Quota per a associats de l'AGPC: deixen de pagar la quota de l'Associació i
paguen únicament la quota del Collegi.
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Servei de visats.
Aquest any s’ha demanat el servei de visat només en una ocasió. La petició de visat
va ser d’una collegiada aragonesa que en no tenir delegació pròpia va optar per la
delegació catalana per tramitar el visat.

Llistat de pèrits.
Al desembre de 2012 es va obrir el procés de renovació del llistat de pèrits judicials
del Collegi de Geògrafs. En aquesta ocasió es va voler donar la màxima informació
als collegiats sobre els deures i obligacions dels pèrits ressaltant la responsabilitat
que comporta formar-ne part. Es van presentar 37 sollicituds i després de
comprovar que totes complíen amb els requisits demanats es va aprovar la llista i
es va enviar al Departament de Justícia de la Generalitat.
Aquest any el Tribunal Superior de Justícia va convocar un pèrit del Collegi per a
intervenir en dos casos pericials d'origen bens diferents. Un d’ells per a un conflicte
sobirà sobre els límits administratius entre dos municipis de la Província de Lleida
en el que finalment les parts afectades van arribar a un acord, de manera que la
tasca del pèrit va quedar anullada. L’altre cas es tractava d'una demanda feta per
un conjunt de veïns sobre el POUM del municipi de Roses relacionat amb temes
d'especulació urbanística, social i econòmica. En aquest cas el procés és va dur a
terme de forma complerta, ja que l'informe pericial es va realitzar i es va entregar,
formalitzant-se el peritatge.
Actualització del catàleg dels avantatges collegials.
Durant el mes de juliol es va procedir a l’actualització del catàleg d’avantatges
collegials. Aquest catàleg conté un llistat d’empreses i institucions que ofereixen
descomptes sobre productes i serveis o condicions especials als geògrafs i les
geògrafes collegiats/des. Es tracta d’assessorament legal, serveis de salut,
alimentació ecològica, llibreries i publicacions, lleure, hostaleria i turisme, teatres i
espectacles. El catàleg es pot consultar a la web i per gaudir dels avantatges
collegials només cal identificar-se amb el carnet collegial, o amb un certificat de
collegiació.

10. Reunions del Collegi.
Reunions de les juntes de la DCGC/AGPC
Durant l’any s’han dut a terme deu reunions conjuntes entre la DCGC i l´AGPC:
•

66a Junta comuna DCGC-AGPC i 87a Junta de la Delegació del Collegi de
Geògrafs a Catalunya el dia 19 de gener.

•

67a Junta comuna DCGC-AGPC i 88a Junta Delegació del Collegi de
Geògrafs a Catalunya el dia 17 de febrer.

•

68a Junta comuna DCGC-AGPC i 89a Junta de la Delegació del Collegi de
Geògrafs a Catalunya el dia 16 d’abril.

•

69a Junta comuna DCGC-AGPC i 90a Junta de la Delegació del Collegi de
Geògrafs a Catalunya el dia 17 de miag.
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•

70a Junta comuna DCGC-AGPC i 91a Junta de la Delegació del Collegi de
Geògrafs a Catalunya el dia 21 de juny.

•

71a Junta comuna DCGC-AGPC i 92a Junta de la Delegació del Collegi de
Geògrafs a Catalunya el dia 19 de juliol.

•

72a Junta comuna DCGC-AGPC i 93a Junta de la Delegació del Collegi de
Geògrafs a Catalunya el dia 20 de setembre.

•

73a Junta comuna DCGC-AGPC i 94a Junta de la Delegació del Collegi de
Geògrafs a Catalunya el dia 19 d’octubre.

•

74a Junta comuna DCGC-AGPC i 95a Junta de la Delegació del Collegi de
Geògrafs a Catalunya el dia 23 de novembre.

•

75a Junta comuna DCGC-AGPC i 96a Junta de la Delegació del Collegi de
Geògrafs a Catalunya el dia 19 de desembre.

Reunions de les Juntes estatals del Collegi de Geògrafs i de la Comissió de
Gestió Territorial.
25 de febrer de 2012. Madrid. Reunió de la Junta de Delegaciones Territoriales,
Junta Directiva Ampliada i Junta Directiva Estatal del Colegio de Geógrafos. Es van
celebrar les tres el mateix dia. Va assistir en Robert Casadevall, Vicepresident de la
DCGC.
23 i 24 de març de 2012. Múrcia. Asamblea General del Colegio de Geógrafos i
Reunión de la Comisión de Gestión Territorial. Va assistir en Carles Donat, Tresorer
de la DCGC.

11. Consideracions finals.
A petició del Colegio de Geógrafos, en relació a la informació agregada i estadística
relativa a procediments sancionadors, hem d’informar que no hi ha hagut cap
expedient sancionador.
A petició del Colegio de Geógrafos, en relació a la informació agregada i estadística
relativa a queixes i reclamacions presentades pels consumidors o usuaris, hem
d’informar que no hi ha hagut cap reclamació en aquest sentit.
A petició del Colegio de Geógrafos, en relació al contingut dels Codis de conducta,
informem que es pot consultar a la web del Collegi de Geògrafs al següent enllaç:
http://www.geografs.com/portal/component/docman/doc_download/4-codietic.html
i al DOGC 11/04/2008 EDICTE del Collegi de Geògrafs a Catalunya, sobre
publicació del codi ètic de l'exercici professional, que es pot cosultar al següent
enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5109/982612.pdf
A petició del Colegio de Geógrafos, en relació a les situacions d’interessos en que es
trobin els membres de la Junta de Govern,hem d’informar que no s’ha donat cap
d’aquestes situacions.
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LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012 DELEGACIÓ DEL COLLEGI DE GEÒGRAFS A
CATALUNYA.

L’exercici comptable de l’any 2012 de la Delegació del Collegi de Geògrafs a
Catalunya (en endavant DCGC) s’ha tancat amb uns ingressos de 28.174,1 € i unes
despeses de 24.132,3 €, el que dona un balanç positiu de 4.041,8 €. Cal fer notar
que aquest saldo resultant coincideix aproximadament amb el romanent de
l’exercici anterior, que ve arrossegant-se dels darrers anys. Tot plegat serveix per
no tenir problemes de liquiditat per a l’exercici següent.

Estat dels comptes de l'exercici 2012.
Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya.
Executat 2012 (€)

Previst
2012 (€)

Variació
executatprevist

Ingressos corrents
Quotes
Visats
Aportació AGPC a les despeses corrents
Total ingressos corrents

20.592,5
10,0
1.493,2
22.095,7

73,1%
0,0%
5,3%
78,4%

20.761,1
30,0
1.493,2
22.284,3

-0,8%
-66,7%
0,0%
-0,8%

1.235,0
550,0

4,4%
2,0%

1.172,0
3.020,0

5,4%
-81,8%

Ingressos no corrents
Esponsorització nova pàgina web
Cursos i formacio
Projecte Associació Micropobles (2º part)

1.089,0

3,9%

1.062,0

2,5%

Romanent
Total ingresos no corrents

3.204,4
6.078,4

11,4%
21,6%

3.204,4
8.458,4

0,0%
-28,1%

Total ingresos

28.174,1 100,0%

30.742,6

-8,4%

Despeses corrents
Despeses de personal
Despeses corrents de la seu
Material fungible d'oficina (papereria, correus, fotocopies…)
Pàgina web (hostatge, dominis, manteniment, geonotícies)
Despeses assessoria (documents personal, tramitacio impostos…)
Comisions i despeses bancàries
Assegurança Responsabilitat Civil
Assemblea
Total despeses corrents

13.845,1
2.837,0
224,9
1.918,7
0,0
36,3
1.819,7
144,0
20.825,8

57,4%
11,8%
0,9%
8,0%
0,0%
0,2%
7,5%
86,3%

13.479,9
3.100,0
822,7
1.899,8
287,2
41,2
1.771,7
340,2
21.742,8

2,7%
-8,5%
-72,7%
1,0%
-100,0%
-11,9%
2,7%
-57,7%
-4,2%

0,0
143,5
0,0
0,0
0,0
1.348,3
599,0

0,0%
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
5,6%
2,5%

1.200,0
575,0
200,0
150,0
1.900,0
3.158,0
0,0

-100,0%
-75,0%
-100,0%
-100,0%
-100,0%
-57,3%
-

Projecte Associació Micropobles (1º part)

246,9

1,0%

0,0

-

Projecte Associació Micropobles (2º part)

968,9

4,0%

1.062,0

-8,8%

0,0
3.306,5

0,0%
13,7%

754,8
8.999,8

-100,0%
-63,3%

Despeses no corrents
Despeses no corrents de la seu (establiment nova seu)
Dietes
Mobiliari
Col·laboració joves geografs
Pàgina web (millores)
Cursos i formacio
Esponsorització VII congres biogeografia

Imprevist
Total despeses no corrents

Total despeses
Resultat exercici

24.132,3 100,0%
4.041,8

30.742,6

-21,5%

0,0
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Pel que fa als ingressos, la principal partida correspon a les quotes de collegiació
(20.592,5€, el 73,1%). Les aportacions de l’AGPC1 han estat de 1.493,2 € (el
5,3%). Totes dues partides constitueixen el gruix dels ingressos corrents, que en
total han estat de 22.095,7 €. Pel que fa als ingressos no corrents, el més
important ha estat el romanent de l’exercici anterior (3.204,4 €, l’11,4%), seguit de
l’esponsorització de la pàgina web (1.235 €, el 4,4%), la segona part del projecte
amb l’Associació de Micropobles de Catalunya (1.089 €, el 3,9%) i la partida de
cursos i formació (550 €, el 2%). En total els ingressos no corrents han estat de
6.078,4 €.

INGRESSOS 2012
Cursos i
formacio
2%
Esponsorització
nova pàgina web
5%
Aportació
AGPC a les
despeses
corrents
5%

Projecte
Associació
Micropobles (2º
part)
4%

Romanent
11%

Quotes
73%

Pel que fa a les despeses, entre les corrents el capítol més important ha estat el
de personal (13.845,1€, el 57,4%), seguit de les de la seu (2.837 €, l’11,8%) que
inclou el lloguer i els subministraments. Les despeses de manteniment de la pàgina
web (1.918,7 €, el 8,0%) i de l’Assegurança de Responsabilitat Civil2 (1.819,7 €, el
7,5%) són les altres partides més importants entre les despeses corrents, que en
total comptabilitzen 20.825,8 €. En el capítol de despeses no corrents la despesa
1

L’AGPC aporta un 7,5% d’algunes de les despeses corrents de la DCGC (local, personal i pàgina web).
El percentatge es recalcula anualment en funció del nombre d’Associats que no són Collegiats. Amb
aquesta aportació els geògrafs i geògrafes que només són membres de l’Associació poden fer ús del
local, de les gestions que requereixin el suport del personal tècnic i de l’accés a la part protegida de la
pàgina web.
2
El cost total de l’Assegurança de Responsabilitat Civil del Collegi té un preu fix. El cost total es divideix
entre el nombre de collegiats de tot l’Estat. En l’exercici 2012 s’ha destinat un 8,84% de la quota de
cada collegiat a pagar l’assegurança. En el cas dels collegiats catalans l’import total ha estat de
3.639,4€. La meitat de l’import corre a càrrec de la Tresoreria central i l’altra meitat de les Delegacions.
Així, doncs, la despesa de la DCGC en l’exercici 2012 en concepte d’Assegurança ha estat de
3.639,4€/2=1.819,7 €.
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més important ha estat la de cursos i formació (1.348,3 €, el 5,6%) i les
relacionades amb el projecte amb l’Associació de Micropobles (968,9 € de la segona
part i 246,9€ de la primera part del projecte realitzat en l’exercici anterior però que
s’han facturat en aquest). Segueix l’esponsorització del VII congrés de biogeografia
(599 €, el 2,5%), i les dietes (143,5 €, el 0,6%). En total les despeses no corrents
han estat de 3.306,5 €.

DESPESES 2012
Projecte
Cursos i
Esponsorització VII
Associació
formacio
congres
6% Dietes biogeografia Micropobles (1º
Assemblea
part)
2%
1%
1%
1%

Projecte
Associació
Micropobles (2º
part)
4%

Assegurança
Responsabilitat
Civil
7%

Despeses de
personal
57%

Pàgina web
8%

Material
fungible
d'oficina
1%
Despeses corrents
de la seu
12%

Anàlisi de l’execució pressupostària de l’exercici 2012

El balanç comptable de l’exercici 2012 presenta el 8,4% menys d’ingressos dels que
s’havien pressupostat (30.742,6 €) i aprovat per l’Assemblea general ordinària de
la DCGC de 25 de febrer de 2011. El principal motiu de la variació es troba en la
partida destinada a formació, principalment perquè el curs de sig amb programari
lliure s’ha posposat per a l’exercici següent.

Pel que fa a les despeses, en el tancament del 2012 han estat un 21,5% inferiors
que el que s’havia pressupostat (30.742,6 €). Aquesta diferència es deu
principalment a tres partides. En primer lloc, al retard en la realització del curs de
sig amb programari lliure, com s’acaba de comentar. En segon lloc, a que les
despeses no corrents que s’havien pressupostat per a la nova seu, finalment no
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s’han executat ja que no han hagut problemes que hagin donat lloc a reparacions i
inversions significatives. En tercer lloc, tampoc s’han executat millores en la pàgina
web.

Cal fer notar que el balanç resultant (4.041,8 €) coincideix aproximadament amb el
romanent de l’exercici anterior (3.173,3€), la qual cosa, com s’ha comentat, permet
que la DCGC tingui liquiditat per assumir les despeses necessàries durant l’any. En
darrer lloc, però no per això menys important, cal destacar l’assoliment d’un dels
objectius pressupostaris dels darrers anys: els ingressos corrents (22.095,7€) han
estat superiors a les despeses corrents (20.825,8€).
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