ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE GEÒGRAFS
PROFESSIONALS DE CATALUNYA celebrada el 16 de maig de 2018
Lloc: Seu de l’IW Coworking Barcelona
C/ Pau Claris, 90 de Barcelona
L’assemblea s’inicia a les 18:00 h de la tarda. L’ordre del dia previst va ser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació acta Assemblea anterior
Aprovació Memòria d'Activitats 2017
Aprovació Liquidació Pressupost 2017
Proposta Programa de Treball 2018
Proposta Pressupost preventiu 2018
Precs i Preguntes.

1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior
El president de l’Associació, en Marc Vila, fa una presentació de l’assemblea i de l’ordre
del dia previst. Comenta que les activitats de l’any 2017 s’explicaran amb més
profunditat en l’assemblea de la DCGC.
Explica que després de la dimissió del president de la DCGC (David Mongil), l’Elena
Rodríguez va assumir la presidència en funcions de la DCGC. Per altra banda, la Mariona
Prat que és vicepresidenta de l’Associació, passa a assumir les funcions de vicepresidenta de la DCGC. Recorda el funcionament de les dues entitats en la que els
membres de la Junta de l’AGPC són també membres de la junta de l’AGPC.
S’aprova l’acta de l’assemblea de l’any 2017.
2. Aprovació Memòria d'Activitats 2017
Atesa l’estreta collaboració entre AGPC i DCGC el Marc Vila recorda que s’explicaran les
activitats en l’assemblea de la DCGC. Amb tot, fa esment de la necessitat que l’AGPC
treballi amb més intensitat el suport al geògraf professional. Ha d’estar, per tant, més
present en activitats de tipus formatiu o bé d’orientació laboral.
La memòria que ha estat enviada amb antelació als associats, queda aprovada per
assentiment.
3. Aprovació Liquidació Pressupost 2016
En Josep Coma explica la distribució d’ingressos i despeses de 2017 i les posa en relació
amb el pressupost acordat a l’anterior assemblea.
El pressupost de 2017 ha quedat equilibrat, però com altres anys per a poder fer front a
les despeses, s’ha pogut equilibrar utilitzant part petita part del romanent de l’entitat. Ha
quedat equilibrat amb 921,91 €.
Els ingressos deriven de dues partides. Per una banda, les quotes dels socis que no són
collegiats (892,20 €) i, per altra banda, 29,71 € que s’estira del romanent necessari per
a poder equilibrar el pressupost sense dèficit. No s’han donat despeses en interessos
bancaris i tampoc en formació. La despesa principal correspon a les aportacions de
l’AGCP a la DCGC per a cobrir els serveis (861,89 €) i la resta corresponen a serveis
bancaris. L’aportació a la DGCG correspon al 4,2% del cost de les despeses ordinàries de
la DCGC i que es calcula a partir del percentatge d'associats no collegiats en relació al
total de collegiats.
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En aquests moments la quota de 55 € dels 17 associats no collegiats no arriben a cobrir
el que han d’aportar a la DGCG. És a dir, l’AGCP està donant més serveis que per
ingressos podria arribar a cobrir.
Queda pendent el cobrament d’una bestreta de 2.000€ que l’AGPC va prestar a la DCGC
(material informàtic i renovació de la web que es va fer). Tenint en compte aquest passiu
pendent, el patrimoni net de la l’AGPC és de 7.984,62 €.
La liquidació del pressupost de 2017 queda aprovat.

5. Proposta Pressupost preventiu 2018
En Josep Coma explica el projecte de pressupost de 2018 que es preveu equilibrat amb
1.035 €.
Pel que fa als ingressos es proposa mantenir les quotes a 55 € (per 17 associats que no
són collegiats) arribant als 935 €. També s’inclou una partida oberta d’entrada (i de
sortida) de 100 € de formació. Aquesta partida pot augmentar en funció del nombre
d’inscrits als cursos que es preveu que s’organitzin.
Les despeses d’aportació a la DCGC pel manteniment de serveis bàsics a l’associat estan
previstes en 880 €. Es proposa una canvi en la relació entre l’AGPC i la DCGC per tal de
no haver de retallar serveis als associats. Cal tenir en compte que a mesura que
descendeixen el nombre de collegiats, la proporció que ha d’anar pagant l’AGPC ha
d’anar augmentant gradualment. Això es considera inviable perquè vol dir que caldrà
anar estirant del romanent cada any. La proposta és que l’AGCP aporti a la DCGC tots els
ingressos per quota que té l’AGCP una vegada restades les despeses en serveis bancaris.
D’aquesta manera, garantim no haver d’estirar més d’aquest estalvi.
Es preveuen 55 € previstos per serveis bancaris i 100 € de formació.
Es dona per aprovat el projecte de pressupost de 2017.
Finalment, es comenta que a l’hora d’executar el pressupost, es donaran canvis sobretot
en relació a les partides de formació.

5. Aprovació Programa de Treball nova Junta de Govern
En Marc Vila comenta que s’explicarà el programa de treball a l’assemblea de l’DCCG.
Tanmateix, explica per sobre la proposta d’activitats trimestrals en la que hi hauran
cursos de formació els quals seran cobrats des de l’Associació. Es desenvoluparan també
els Periples, que són jornades de dues-tres hores, en el quals un geògraf professional
explicarà la seva experiència o projecte desenvolupat. També es vol que els Periples
serveixin de contacte entre associats i collegiats. L’objectiu es fer un Periple cada mes i
un curs per trimestre. La següent setmana ja comença un curs sobre cartografia on-line.
De moment es preveu fer les activitats a Indian Webs.
6. Precs i Preguntes.
No hi ha cap pregunta.
Acaba l’assemblea a les 18:30 hores.
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