
Sessió informativa sobre el nou Model Territorial 
 
Dimecres 19 de desembre de 2018 
Horari: de 19 a 20,30h 
Lloc:  Seu del Col·legi  de Geògrafs 
 



ANTECEDENTS GENERALS: 
 
L’actual junta del Colegio de Geógrafos es va constituir a l’assemblea 
general celebrada el febrer de 2016 a Madrid. 
 
Entre altres punts es planteja una revisió del model econòmic vigent 
des dels inicis de la creació del colegio ja fa més de 19 anys. 
 
El model actual consisteix en un repartiment dels ingressos per quotes  
dels col·legiats: 50% pels serveis generals 
  50% per les Delegacions Territorials 
 
Això sempre i quan el creixement de persones col·legiades sigui positiu 
i en creixement constant, cosa que no està succeint en l’actualitat.  
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ANTECEDENTS AL COLEGIO DE GEÒGRAFOS: 
 
El nombre de persones col·legiades s’ha estabilitzat o reduït, tan en 
territorio amb delegació pròpia com en aquells on no en tenen.  
 
El repartiment actual fa que els Serveis Generals del Colegio i algunes 
delegacions amb molts col·legiats no disposin dels recursos econòmics 
adequats per fer front als serveis que han de donar. 
 
El 2017 es crea la Comisión de Modelo Territorial per a tractar de 
buscar noves maneres de treballar: 
 A finals de juny comença a funcionar. 
 Formada per 4 representants serveis generals + 1 representant 
de cada delegació territorial.  
 Hi ha hagut diverses reunions fins arribar al 22 de setembre de 
2018 on s’aprova a l’assemblea el model finalment proposat .  
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ANTECEDENTS A LA DELEGACIÓ DE CATALUNYA : 
 
L’abril de 2017 hi ha eleccions a la delegació de Catalunya. 
 
Entra una nova junta de continuïtat amb la ja existent, pren el lideratge 
a Catalunya amb un nou president: el Sr. David Mongil. 
 
El mes de gener de 2018, el Sr. David Mongil presenta la seva dimissió 
per motius personals i professionals. 
 
A l’assemblea del mes de 2018, la Sra. Elena Rodríguez, fins llavors 
vicepresidenta del Col·legi, assumeix el càrrec tal com especifiquen els 
estatuts i amb la ratificació de tots els membres de la junta.  
 
A partir del mes de maig de 2018 la junta del Col·legi comença  a 
redistribuir tasques i replantejar les línies de treball d’acord amb el 
programa electoral i amb la nova composició de la junta. 
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ANTECEDENTS DEL MODELO TERRITORIAL: 
 
Junta de DT a Saragossa el 21 de abril de 2018:  
 Es decideix per votació la proposta de model territorial 
  No es possible l’assistència de cap representant D.Catalunya 
 Caldrà sotmetre’l a votació dels col·legiats a assemblea general 
  
El 16 de juliol es celebra reunió a Barcelona amb representants de la 
junta de Catalunya i del Colegio per a exposar les dificultats 
sobrevingudes i demanar temps. 
 

La junta exposa que la decisió sobre el nou model territorial mereix un 
esforç addicional de comunicació i de foment de participació dels 
col·legiats. Es proposa endarreriment de l’assemblea prevista per el mes 
de setembre. Es debat conjuntament el model de gestió econòmica del 
colegio però la petició no es acceptada pel Colegio. Queda fixada 
l’Assemblea pel mes de setembre de 2018.   
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EL MODELO TERRITORIAL: 
 
Finalment el mes de setembre del 2018 se celebra a Saragossa 
l’Assemblea General on hi són cridats tots els col·legiats de l’Estat a 
títol individual.  
 
Hi van assistir 35 persones, cap d’ells col·legiat de Catalunya, dels 
1370 col·legiats convocats. 
 
El model territorial finalment proposat es va aprovar amb 18 vots a 
favor  i 12 en contra.  
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CONSIDERACIONS A TRASLLADAR ALS COL·LEGIATS: 
 
La junta del Col·legi agraeix, valora i recolza la gestió duta a terme per 
la junta del Colegio de Geógrafos. 
 
Els tempos seguits en la gestació i aprovació del nou model no han 
sigut els més adequats pel Col·legi. 
 
En tot moment hem pogut establir contacte amb els representants de la 
junta central, que ens han visitat fins en dues ocasions per a comentar 
i debatre el modelo territorial. 
 
Creiem que una decisió de tant abast, hauria hagut de cercar més 
proactivament i un major consens i participació de les juntes i dels 
col·legiats. 
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SOBRE LA QÜESTIÓ ECONÒMICA: 
 
El nou model proposat suposa una reducció aproximada dels ingressos 
corrents del Col·legi del 80% i una reducció de la despesa corrent de 
l’ordre del 95%, donada pel fet que els Serveis Generals assumiran 
serveis estructurals que anteriorment es prestaven des del Col·legi.   
 
 
Com a resultat, els imports que el Col·legi rebrà per ingrés directe de 
quota, sumats als ingressos no ordinaris, podran destinar-se 
íntegrament a donar servei directe als col·legiats, incrementant la 
capacitat de generar despesa i, per tant, les possibilitats de generar 
activitat al Territori de Catalunya. En definitiva, creiem que el nou model 
resulta econòmicament beneficiós. 
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QUÈ IMPLICA LA IMPLANTACIÓ D’AQUEST NOU MODEL? 
 
Suposarà una concentració de la gestió ordinària estructural en els 
serveis generals del Colegio millorant-ne l’eficiència i evitant duplicitats. 
 
No s’ha resolt suficientment quines tasques vinculades al dia dia de les 
delegacions seran assumides pels serveis generals, ni quins recursos 
d’aquests serveis es destinaran a aquesta finalitat. 
 
El nou model limita la autonomia de les delegacions territorials, en molts 
aspectes suposa una major subordinació respecte de la junta central.  
 
El nou model territorial no compromet la possibilitat de les DT de crear 
un col·legi propi, atès que és un dret reconegut estatutàriament. La junta 
del Col·legi no renuncia a les aspiracions d’un Col·legi propi a 
Catalunya, tal com explica al 2on punt del seu programa electoral. 
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CONSIDERACIONS FINALS:  
 
 
El pes del Col·legi en el sí del Colegio, quant a nombre de col·legiats, 
obliga a la junta Catalana a actuar amb responsabilitat.  
 
Un procés de segregació ha de garantir la viabilitat de les de les 
institucions resultants coordinades a partir del consejo colegial.  
 
La junta del Col·legi manté el compromís d’avançar cap a un procés de 
segregació que respongui a la nostra aspiració d’autonomia funcional i 
pressupostària i que no comprometi la viabilitat i els interessos del 
Colegio a nivell estatal, la majoria d’ells compartits per tots. 
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     MOLTES GRÀCIES 
 




	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12

