Acta de la 96a Junta comuna DCGC - AGPC
115a Junta Delegació del Collegi de Geògrafs a Catalunya
17/09/2015
__________________________________________
Assistents del Collegi:
Jaume Busquets (president), Jordi Barot (vicepresident), Maria Bonet (vocal),
Mariona Prat (vocal), Sergi Rasero (vocal), i Victòria Carbonell (suplent).
Han excusat la seva assistència: Néstor Cabañas (secretari) i Carles Donat
(tresorer).
Assistents de l’AGPC:
Sergi Cuadrado (president), Elena Rodríguez (vicepresidenta).
Han excusat la seva assistència: Núria Pérez (secretària), Josep Coma (tresorer) i
Jordi Forcadell (vocal).

Lloc : Seu del Collegi
Hora : 18:30h

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
L’acta de la reunió del passat 17 de juny encara resta pendent d’aprovació.
2. Informació presidències.
Comença la reunió amb la informació que ens dóna en Jaume Busquets sobre la
possibilitat de canviar de local. Aquest tema s’ha reprès després que el Collegi de
Topògrafs hagi tornat a demostrar interès en trobar un local comú. El proper dilluns 21
de setembre es reuniran en Jaume Busquets i en Pere Capdevila amb membres del
Collegi de Topògrafs i del gremi de vidriers (que comparteixen local).
La Pilar Manzanares consultarà amb l’advocat del Colegio, l’Eduardo Díaz, com hauríem
de fer per rescindir el contracte amb el COAMB.
En Jaume Busquets informa que la Junta General del Colegio es renovarà a finals d’any i
que, prèviament, l’Antonio Prieto vol venir a tenir una reunió amb la junta, tal com va fer
l’any passat. En principi té previst venir un dia de la primera quinzena d’octubre.
En relació a les reunions amb les diferents universitats sobre la futura estructuració dels
graus de geografia, encara no es pot decidir res fins les eleccions generals al Congrés
espanyol del mes de desembre. Probablement, l’Antonio Prieto (que té molt d’interès en
promoure una nova versió del Llibre blanc de la geografia) tindrà més dades, al respecte,
quan vingui a Barcelona.
S’informa que en breu començarà a fer les pràctiques a la nostra entitat en Guillem
Tristany, alumne de 4t curs del grau de geografia a la Universitat de Barcelona. Josep
Coma portarà la tutoria d¡aquest alumne a la UB i Jaume Busquets la del Collegi. Està
previst que el Guillem continuï el cens d’empreses i que actualitzi el directori de
collegiats, entre altres possibles treballs, a part, de donar suport en tasques puntuals a
la Pilar Manzanares.
Continua la reunió amb la intervenció de Sergi Cuadrado per plantejar què fem amb el
cens d’empreses que ens va deixar en David Bertran. Planteja que el nou alumne en
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pràctiques pot ampliar el cens amb la resta d’empreses que no van respondre el
questionari. S’acorda que, un cop tinguem el màxim d’informació possible de les
empreses, decidirem la manera de publicar-ho a la web.
Es debat breument sobre els usos del grup de whatsapp de les juntes del Collegi i l’AGPC
i s’acorda que es reserva prioritàriament per a temes propis de la junta.

3. Informació jornades previstes.
La pròxima sortida dinamització collegial tindrà lloc a l’Observatori Fabra el proper 17
d’octubre, organitzada per l’Elena Rodríguez. Ja se n’ha començat a fer-ne difusió. La
següent activitat serà la visita a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, organitzada
per Jaume Busquets, de cara a la primavera.
La propera jornada en relació als aspectes més lligats amb l’empresa i l’emprenedoria es
plantejarà com una sessió de treball collaboratiu (“networking”) i durà el títol de 2Les
oportunitats professionals de la geografia en el camp de la mobilitat i el transport”, ja que
se centrarà en aquest àmbit de treball. En Sergi Cuadrado informa dels detalls:
Data i hora: 5 de novembre, de 19:00 a 20:30 hores
Lloc: Pati Llimona.
Ponents: Han confirmat la seva participació la Laura Llavina (consultora tècnica a Lavola),
el Carles García (tècnic de mobilitat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat) i el
Carmelo Rivero (tècnic de mobilitat a la Diputació de Barcelona). Queda pendent per
confirmar l’Adam Bonnín si finalment no pogués, en Jordi Barot s’ofereix a proposa-ho a
en Pau Hosta). Inicialment se li havia proposat a en Pau Avellaneda, però li ha sorgit un
imprevist i no podrà participar, i per tant s’està cercant a una persona del mateix perfil,
un professional que treballi com a freelance.
Format: la jornada es planteja en dos torns de 45 minuts, el primer torn pels ponents i el
segon per la roda de participació amb la collaboració de la Núria Pérez, en Sergi Rasero i
en Marc Vila.
La Pilar Manzanares acabarà de gestionar amb els responsables de la sala la possibilitat
d’oferir un refrigeri o cafè a la sala o lloc adjacent.
Jaume Busquets informa que, finalment, la jornada “El Pla Director Urbanístic de
reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou” -organitzada
conjuntament amb els collegis d’arquitectes, economistes i enginyers a la seu del COAC
a Tarragona- es celebrarà el 10 d’octubre i comptarà amb la participació del Director
general d’urbanisme, el Sr. Agustí Serra. Durant la jornada hi hauran quatre o cinc
ponències i un debat posterior, el ponent que representarà al Collegi de Geògrafs serà
en Josep Oliveras. Es preveu que la jornada sigui gratuïta i no suposi cap despesa. Cada
collegi s’ha d’encarregar de fer la difusió i de les inscripcions.
En relació aquest Pla s’ha obert un període d’aportacions i nosaltres presentarem un
informe, prèviament farem una reunió amb el grup de treball de Territori i Urbanisme.

4. Informació web. Renovació contracte amb Reactiva.
Un cop vistes les diverses ofertes i pressupostos, acorda seguir el contracte de
manteniment del portal web amb Reactiva, tenint present –a més- que el Colegio només
es podria fer càrrec de l’allotjament.
En quant als continguts de la web fa temps es va fer una primera diagnòsi per detectar
què calia actualitzar i què calia modificar. Actualment hi ha apartats de la web que no
s’actualitzen des de fa molt de temps i apartats que potser caldria redisenyar, en aquest
sentit avui s’han reunit l’Elena Rodríguez, en Sergi Cuadrado i la Pilar Manzanares per
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veure què podem fer nosaltres mateixos per millorar-ho. Hi ha coses que les podem anar
fent però d’altres, tot el que té a veure amb el disseny informàtic, ho haurà de fer
Reactiva.
D’altra banda, davant la possibilitat d’haver de canviar el disseny de la web degut a que
el programa informàtic que la gestiona, el Joomla, no es pot actualitzar més fa temps
que estem cercant alguna altra empresa que ho pugui fer.
La Victòria Carbonell ens ha portat una proposta i pressupost de redisseny i millores de la
web per 1.391 €, aquesta empresa també ens podria fer el manteniment. Enviarà el
pressupost per correu electrònic als membres de les juntes per a que ens ho poguem
mirar amb més deteniment. La Mariona Prat també va demanar un pressupost però
encara no el té, l’ha de reclamar i quan el tingui també l’enviarà per correu.

5. Proposta temes Geonotícies.
Aquestes són les notícies proposades pel Geonotícies del mes de setembre.
Destacades:
- Sortida a l’Observatori Fabra.
- Jornada PDU-CRT Vila-seca Salou
- Jornada mobilitat
- Termini presentació de treballs al premi Jordi Amorós.
Breus:
- Començament de l’estudiant en pràctiques.
- Equivalència dels títols de grau.
- Aportacions al PDU-CRT Vila-seca Salou.
- Geodenúncies.
- Nota de la figura del precollegiat.
- Inauguració perllongament de la línia del FGC a Terrassa.

6. Informació Secretaria.
La Pilar Manazanares informa de les darreres Geodenúncies que s’estan tramitant:
Ajuntament del Masnou: plaça de Tècnic d’habitatge. Vam enviar carta amb recurs i ens
van contestar denegant-lo. Tant l’Antonio Prieto com l’Eduardo Díaz han cregut
convenient no continuar endavant amb el recurs contenciós, perquè podríem tenir una
sentència contrària al cap del procés.
Ajuntament d’Arenys de Munt: plaça de tècnic en medi ambient. Vam enviar carta amb
recurs i ens van contestar que suspenen el termini de resolució durant deu dies però ens
han demanat que demostrem que els geògrafs poden signar els expedients que tramitin
a l’ajuntament i que s’admetria en un procés judicial. Els hem respost dins del termini
ara restem a l’espera de la resolució.
POUM d'Alcanar: l’Eduardo Díaz està preparant la resposta al contenciós per tal que es
reconegui la capacitació dels geògrafs com a directors d'equip redactor. Però encara no
en sabem res.
Generalitat de Catalunya: plaça d’arquitecte. No hem fet res perquè es tracta d’una
convocatòria interna en la que és molt difícil poder treure un resultat favorable. Estaria
bé adreçar-nos per carta o sollicitar una reunió formal informativa.
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Consell Comarcal del Montsià: Rebutjat en el procés de selecció "Treball i emprenedoria".
L’advocat considera que s’hauria d’haver recorregut les bases quan es va convocar, que
ara un cop passada és difícil.
Ajuntament de Salt: plaça de tècnic en medi ambient. Ens la va comunicar una persona
no collegiada i també el director del Departament de Geografia de la Universitat de
Girona Jaume Feliu. L’Eduardo Díaz està preparant el recurs que és gairebé el mateix que
el que vam presentar a Arenys de Munt, aquesta setmana l’enviarem per correu
certificat. En aquest darrer cas, tant l’Antonio Prieto com l’Eduardo Díaz consideren que
tot i no ser collegiada s’ha de donar resposta però que no estaria de més fer-los saber
que la tramitació de les geodenúncies té un cost i animar-los a collegiar-se, tant a la
persona no collegiada com a en Jaume Feliu.
Continua la informació de secretaria fent saber que l’asseguradora del COAMB ens
retorna 137,67 € pel robatori. Tot i que el contracte de l’assegurança està a nom del
COAMB el nostre collegi consta com assegurat, fins ara mai havíem pagat la part
proporcional que ens tocava perquè mai ens l’havien passat així que ara ens la reclamen.
Aquest any l’import de l’assegurança puja a 271,22€, del qual el 33% que ens toca pagar
89,5€ es reparteix entre Serveis generals i la nostra delegació, 44,8€ cada entitat.
Tot seguit informa de les altes i baixes que hi ha hagut des de la darrera reunió de junta.


Collegiats: 10 altes i 2 baixes, total 373 collegiats. Encara resten per fer les
baixes d’ofici per impagament de 16 collegiats.



Precollegiats: Cap alta i 1 baixa, total 10 precollegiats.



L’AGPC es manté amb 17 membres associats no collegiats. I els membres de
l’AGPC que també son collegiats són 315.

7. Informació Tresoreria.



Saldo de la DCGC: 721,61 €.
Saldo de l’AGPC: 7.581,55 €.

8. Torn obert de paraules.
En Jaume Busquets ens diu que té pendent concertar una reunió amb el COAMB i el
Collegi de Geòlegs per fer una jornada conjunta sobre mobilitat i contaminació
atmosfèrica.
No hi ha cap altra intervenció i acaba la reunió a les 20:15 hores.
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