ACTA DE L’ASSEMPLEA GENERAL DE LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL
COLLEGI DE GEÒGRAFS A CATALUNYA
12 d’abril de 2013

L’Assemblea General de la Delegació Territorial del Collegi de Geògrafs s’inicia a les
set de la tarda al Centre Cívic Teresa Pàmies del carrer Urgell a Barcelona. Hi
participen trenta-set collegiats i collegiades.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
La secretària de la Junta, Hermínia Pujol, resumeix l’acta de l’assemblea ordinària
anterior (16 de març de 2012), 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 anual d’activitats realitzades el 2012.
El president de la Junta, Antoni F. Tulla, presenta l’informe d’activitats i resultats de
2012, que es lliura, també, a les persones presents i que es pot consultar a la part
restringida de la pàgina web de la Delegació. El document recull amb detall les
tasques realitzades en el darrer any: la defensa de la professió, les activitats
formatives portades a terme juntament amb l’AGPC, les relacions institucionals
(amb l’Associació de Micropobles de Catalunya, respecte a la compareixença al
Parlament en relació a la proposició de llei de modificació de la Llei orgànica
5/1985, les collaboracions en el Congreso Español de Biogeografía de l’AGE, amb
la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, entre altres), la representació collegial
amb la presència a diferents comissions (Comissió de Delimitació Territorial de
Catalunya, Consell Rector de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, Consell de la
Mobilitat de la ciutat de Tarragona, Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de
Catalunya, Mesa de la Mobilitat de Sabadell, Consell Assessor d’Urbanisme de Reus)
o l’adhesió a la Carta del Paisatge del Priorat o la participació en l’organització de
les Olimpíades de Geografia de sengles Departaments de les universitats de Girona
i Rovira i Virgili.
S’exposa també la participació en textos legals com els Dictàmens emesos sobre
l’ISA (Informe de Sostenibilitat Ambiental) preliminar del Pla de mobilitat de Reus,
també sobre el de Tarragona, sobre el del Pla de les Zones de Desenvolupament
Prioritari per a la implantació de parcs eòlics a Catalunya.
Es continua amb la relació dels serveis oferts (borsa de treball, peritatges judicials,
butlletí informatiu, finestreta única, convenis amb institucions per obtenir
avantatges econòmics per als membres collegiats...), tot fent un esment especial
al tema dels visats, atès que actualment han deixat de ser obligatoris i, en canvi,
ha pres un major protagonisme el Segell de Certificació Collegial, disponible de
forma gratuïta.
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3. Informe i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de 2012 i la del
proposta de pressupost per al 2013.
El tresorer de la Junta, Carles Donat, explica les principals línies d’ingressos i de
despeses del pressupost liquidat de 2012, el qual s’entrega també als assistents i
és consultable a la part restringida de la web de la Delegació.
Pel que fa als ingressos, la principal partida correspon a les quotes de collegiació
(20.592,5 €, el 69%). Entre les despeses corrents del pressupost, poc més del 54%
corresponen a personal, aquestes, per altra banda representen el 82% del total del
pressupost.
L’exercici comptable es tanca amb un balanç positiu de 4.351,7 euros, proper al
romanent de l’any anterior, pel que es pot dir que s’ha donat un equilibri entre
ingressos i despeses. El tresorer destaca que aquest romanent és molt convenient
per fer front a la liquiditat en tresoreria del primer trimestre de l’any abans no
arriben les trameses des del Colegio de Geógrafos.
Atès que enguany hi ha eleccions per a la renovació de la Junta de Govern, el
tresorer vigent presenta una previsió orientativa de pressupost per a 2013. Es
tracta d’una previsió que contempla els compromisos actuals i que podria ser
modificada o modulada segons les actuacions i nous compromisos de la futura
Junta.
En el torn de paraules un dels assistents s’interessa pels percentatges de les quotes
que van al Colegio i els que retornen a la Delegació Territorial. El President informe
que, una vegada s’ha tret la part corresponent a l’assegurança de responsabilitat
civil (la partida més cara del pressupost general), el repartiment es fa al 50%.
Sense més intervencions, l’informe d’activitat i els pressupostos són aprovats per
assentiment.

4. Procés electoral.
El passat 12 de febrer es va iniciar el procés de renovació de la Junta de Govern de
la Delegació del Collegi de Geògrafs a Catalunya, que preveia la presentació de
candidatures fins el 12 de març. En aquesta data havia arribat la documentació de
dues candidatures: per una banda l’encapçalada per la Sra. Sònia Moreno Osuna i
per l’altra l’encapçalada pel Sr. Jaume Busquets Fàbregas (segons ordre de data de
presentació). Ambdues candidatures foren revisades i acceptades per la Junta de
Govern per a concórrer a les eleccions que, després d’una breu presentació –d’uns
deu minuts- per part de les dues persones que les encapçalen i per alguns dels
membres dels seus equips, tenen lloc a continuació.
En primer lloc es porta a terme la votació presencial de les persones que han
assistit a l’Assemblea i posteriorment es procedeix a l’obertura dels vots emesos
per correu. La mesa electoral és integrada per tres membres de la Junta de Govern
encara vigent que no es presenten en cap de les noves candidatures. És el cas de la
secretària, Sra. Hermínia Pujol, el vicepresident, Sr. Robert Casadavall i del
president, Sr. Antoni F. Tulla. Un membre de cadascuna de les candidatures actua
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com a interventor, és el cas del Sr. Xavier Muñoz per part de la Candidatura
presentada en primer lloc, i del Sr. Néstor Cabañas per part de la candidatura
presentada en segon lloc.

Finalment, té lloc l’escrutini amb el següent resultat:
Dels 341 collegiats i collegiades amb dret a vot, s’emeten 75 vots, dels quals 36
són presencials i 39 per correu. Hi ha hagut 1 vot nul i cap vot en blanc. Dels 75
vots emesos 11 són favorables a la candidatura encapçalada per la Sra. Sònia
Moreno Osuna i 63 per a la candidatura encapçalada pel Sr. Jaume Busquets
Fàbregas.
Es proclama doncs, com a Junta guanyadora, l’encapçalada pel Sr. Jaume Busquets
Fàbregas com a President, el Sr. Jordi Barot Arqued com a vicepresident, el Sr.
Néstor Cabañas López com a secretari, el Sr. Carles Donat Muñoz com a tresorer, la
Sra. Maria Bonet Esteve, la Sra. Mariona Prat Vandellós i el Sr. Sergi Rasero García,
com a vocals, així com la Sra. Victòria Carbonell Martínez com a suplent.

5. Precs i preguntes.

Sense més comentaris acaba la reunió a les 21 hores.
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