ACTA DE L’ASSEMBLEA DE DELEGACIÓ DEL COL.LEGI DE
GEOGRAFS A 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 19:00 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
La presidència en funcions de la DCGC, l’Elena Rodríguez, informa dels punts de l’ordre
del dia de l’Assemblea general. També explica que l’anterior president, el David Mongil va
deixar la presidència per raons professionals i personals. Ella com a vicepresidència (tal i
com es preveu en el reglament) va assumir la presidència en funcions fins a l’abril de
2019, ja que també per raons professionals i personals no té clar que ho pugui assumir
més temps. Demana als assistents que en cas de tenir alguna objecció ho poden
comunicar.
Es dóna per aprovada l’acta de l’assemblea anterior celebrada el 5 de maig de 2017 i que
va ser enviada a tots els collegiats el 30 d’abril de 2018.
2. Aprovació Memòria d'Activitats 2017
L’Elena Rodríguez recorda que el treball es fa en collaboració amb l’AGPC de manera que
la presentació de les activitats es farà de manera conjunta amb el Marc Vila, president de
l’AGPC.
Comenta que la Junta actual està formada per 14 persones i que l’organització es fa per
Grups de Treball, mentre que si venen urgències es fan reunions per grup ad-hoc. Pel que
fa a l’assistència d’actes de representació, s’ha anat repartit amb tots els membres de la
Junta.
El mes d’abril de l’any 2017 es va presentar la nova Junta renovada després de 4 anys de
la presidència d’en Jaume Busquets. El programa de treball de la nova Junta presentat en
l’anterior assemblea era molt ambiciós i s’ha vist que es complicat poder-ho dur a terme.
No s’ha renunciat a aquest programa, però s’ha volgut posar el fre per tal de poder
desenvolupar les iniciatives que considerem més estratègiques aconseguint una base
més sòlida.
L’Elena Rodríguez i el Marc Vila fan repàs de les activitats i assenyalen els punts que
considera més rellevants:
•

Mapa de la geografia professional de Catalunya: es tracta d’una com a eina per a
caracteritzar els geògrafs i geògrafes de Catalunya a partir d’lnstamaps. Durant el
2017 s’ha iniciat la primera fase dels treballs amb l’ajut d’un estudiant en
pràctiques, si bé, cal desenvolupar una segona fase per integrar les bases de
dades al mapa. Degut als problemes de la web no s’ha pogut avançar. Es recorda
que es tracta d’una eina que pot ser útil per a identificar diferents perfils
professionals dels geògrafs i orientar millor les iniciatives del collegi.
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•

Pla Estratègic de la Geografia Professional: de forma parallela es volia impulsar
un document que diagnostiqués la salut de la professió i establís els reptes a mig i
a llarg termini. No s’han pogut impulsar aquests treballs. En Marc Vila recorda que
els serveis generals han impulsat l’enquesta dels perfils professionals de la
geografia i que es creu que considera que te uns resultats de molt interès.
Aquesta informació pot servir de base per a elaborar el Pla Estratègic.

•

Defensa de la professió: els serveis jurídics del serveis centrals han donat suport a
reclamacions de diferents sollicituds d’intervenció en diferents processos de
l’administració. S’han fet 5 recursos relatius a places de tècnic, 4 dels quals van
ser acceptats. En Marc Vila recorda que és important que les persones que
reclamen al Collegi que cal fer una reclamació, finalment es presentin a la plaça.
Hi ha hagut algun cas que s’ha fet reclamació però no s’hi ha presentat cap
geògraf.

•

Assessorament personalitzat d’orientació professional: s’han atès 5 collegiats
mitjançant reunions personalitzades. De cara a la programació dels Periples, la
idea és dissenyar cursos d’orientació professional.

•

Grups de treball: s’han acotat els grups de treball. Principalment s’ha treballat
grups sobre: plana web, sortides professionals/formació, atenció al collegiat,
comissió territorial d’urbanisme, emprenedoria i empresa. Els grups han quedat
més reduïts perquè el dia a dia no ens dona per a més. També s’ha fet un grup de
treball ad-hoc per a les Olimpíades de geografia de la URV.

•

Relacions institucionals:
o

o

o

Es participa en les Comissions territorials d’urbanisme a excepció de l’AMB
(en la qual no accepten cap collectiu professional), a la Comissió de
Delimitació Territorial de Catalunya i a la Intercol.legial de Collegis
professionals de Catalunya. S’informa que es requereix un geògraf que
pugui ser vocal a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre
i que estigui especialitzat en mobilitat i urbanisme.
S’informa d’una reunió amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
(ICGC) amb la idea de poder fer un conveni de collaboració per acordar
línies d’actuació conjuntes. Hi va haver molt bona sintonia.
Assistència a actes: es destaquen la Jornada Feina i Futur URV, Jornada
Ciutat de 2050 i Tertúlia debat sobre la Llei de Territori.

•

Actualització del llistat de pèrits judicials: es comenta la idea de poder fer algun
tipus de formació sobre perits judicials.

•

Posicionament davant de lleis, plans i projectes:
o

o

o

Es destaca el paper molt actiu i crític de la DCGC en relació a la Llei
d’arquitectura aprovada recentment. Es van fer allegacions bona part de
les quals van quedar acceptades.
Es va fer un treball molt intens per tal de conèixer i transmetre la opinió
davant de l’Avantprojecte de la Llei de Territori. Es va redactar un
document d’observacions i suggeriments que es va fer arribar a la
Generalitat de Catalunya.
La Mariona Prat que en collaboració amb el David Mongil va participar en
el concurs de la Rambla de Barcelona licitat per l’Ajuntament de Barcelona,
explica l’experiència en relació a aquest concurs. El paper de la DCGC va
ser valorar els aspectes sotmesos a judici de valor de les propostes
presentades pels equips que van presentar ofertes al contracte. Es valora
l’experiència com a molt positiva.
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•

Olimpíades de Geografia: l’any 2017 la UDG i la URV van participar en les fases
locals. A més, la URV va presentar en collaboració i suport de la nostra delegació
la seva candidatura a organitzar la IX edició de la Olimpíada de Geografia
d’Espanya de l’any 2018. Es comenta que és dubtós que des d’aquesta olimpíada
es captin nous estudiants del grau, ja que el concurs es fa per estudiants de 2on
de Batxillerat, quan ja s’ha fet la preinscripció universitària.

•

Premi Jordi Amorós: l’any 2017 es va convocar la 3a edició d’aquest premi el qual
s’ha d’atorgar properament.

•

Tallers: s’explica la collaboració recent amb Metges sense Fronteres i que es vol
fer un taller en les properes setmanes.

•

Atenció al collegiat:
o

o

Borsa de treball: ha quedat limitada degut a l’estat de la web. Amb tot, es
van posant ofertes per les xarxes socials i a la web dels serveis centrals del
Collegi de Geògrafs. Un dels assistents a l’assemblea comenta que
recentment estan apareixent més ofertes i que s’està activant
lleugerament el mercat.
Assessorament fiscal i laboral: el 2017 s’han atès 6 persones.

•

Web: actualment està fora de servei per problemes tècnics i està previst que
abans de l’estiu ja estigui en funcionament. La idea és fer-ne una de nova, si bé hi
ha certa dificultat ja que els pressupost està molt ajustat.

•

Xarxes socials i mailings: el butlletí Geonotícies s’ha deixat de fer ja que tota la
informació es va afegint a la web i a les xarxes socials. Les noves generacions
utilitzen més les xarxes socials que no pas un butlletí o una web. És important
treballar bé la difusió per aquests canals.

•

S’explica breument el procés electoral de febrer de 2017. Com s’ha dit, l’Elena
Rodríguez ha assumit la presidència i la Mariona Prat ha assumit la vicepresidència. Es comenta que és important que hi hagi la figura del vice-president
ja que sovint cal cobrir diferents actes quan el president no hi pot assistir.

•

Actualment hi ha 373 collegiats amb un descens del 3,4% respecte 2016. Es
tracta d’una quota que no és elevada però a persones en situació d’atur pot
comportar una despesa important. Per altra banda, quan s’ha trobat feina hi ha
persones que creuen que el collegi no ofereix serveis que els pugui interessar.
Animem a que els geògrafs es collegiïn per a fer comunitat. També es recorda
que el Collegi redacta esmenes i allegacions a projectes de lleis, redacta
reclamacions a llocs de treball i representa el collectiu en diferents òrgans de
l’administració. És a dir, a més de la borsa de treball assumeix funcions
importants per al collectiu.

•

Reunions de la Junta: es fan reunions cada 2 mesos si bé, també fan reunions
sobre temes específics de manera continuada. S’han començat a fer reunions
virtuals.

•

Model territorial: actualment estem debatent amb els serveis centrals del Collegi
una proposta d’organització del Collegi de Geògrafs a Espanya. Es vol canviar el
model de distribució de beneficis i càrregues econòmiques entre delegacions i
serveis centrals per tal de mirar de trobar una operació més eficaç. A nivell de tot
Espanya també s’estan donant moltes baixes i, fins i tot s’ha donat el cas que la
Delegació de Balears no s’ha presentat ningú en el procés electoral. És probable
que això també pugui passar a Madrid.
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S’aprova la memòria d’activitats de l’any 2017.

3. Aprovació Liquidació Pressupost 2017
En Josep Coma, tresorer de la DCGC, explica la liquidació del pressupost de l’exercici
2017.
Fent un resum de la liquidació, es veu que respecte el pressupost inicial no hi ha hagut
divergències. La desviació dels ingressos ha estat de només -0,10% i les despeses de 1,36%. El balanç ha estat positiu de 277,72 €, després de diversos anys que s’havia
tancat en negatiu. S’afegirà al pressupost de 2018.
Pel que fa als ingressos corrents (19.846,89 €), la delegació rep la meitat de les quotes
dels collegiats ja que l’altra meitat queda a mans dels serveis centrals. L’ingrés per
quotes ha estat de 18.985 €. L’aportació ordinària de l’AGPC ha estat de 861,89 € (pels
serveis que reben els associats no collegiats).
Els ingressos no corrents (1.682,79 €) estan integrats per l’esponsorització i la formació.
Respecte el pressupost preventiu hi havia previst l’ingrés de l’esponsorització de la UAB
el qual s’ha acabant efectuant durant el 2018 i, per tant, quedarà reflectit en l’exercici de
2018. No s’han donat ingressos de formació. S’ha hagut 118,21 € del romanent de per
tal de fer front a les despeses.
Les despeses ordinàries o corrents (20.485,91 €) principals corresponen al salari de
l’administrativa (15.629,36 €) i a la despesa del lloguer de la seu (3.579,91 €) ocupant el
80% del pressupost. La resta de les depeses corresponen a material d’oficina,
manteniment de la pàgina web, comissions bancàries, depeses d’assemblea i eleccions,
despeses de la gestoria per l’assessorament fiscal i laboral i les despeses del servei de
nòmines.
Les despeses no corrents (766,05 €), la principal despresa correspon al pagament de la
Intercol.legial de collegis professionals de Catalunya. La resta de despeses corresponen
al pagament de dietes per l’assistència a actes pels membres de la Junta. Hi ha hagut
una petita despesa per a la millora de la pàgina web.
Es recorda que la Delegació, té un passiu (un préstec) que li va fer l’AGPC de 2.000 € per
a renovar la pàgina web i per a comprar un ordinador portàtil.
Es coment que les despeses de representació no estan sempre cobertes. En particular, les
necessàries per a fer els desplaçaments per a assistir a les Comissions Territorials
d’Urbanisme, les quals les ha d’assumir la persona que hi assisteix.
La liquidació del pressupost de 2017 queda aprovada.
5. Proposta Pressupost preventiu 2018
En Josep Coma explica el pressupost preventiu de 2018 que es presenta equilibrat.
Els ingressos previstos són de 23.862,72 € que vindran sobretot dels ingressos corrents
(19.735,00 €). Es preveu que es seguirà amb la tendència dels darrers anys pel que fa
als collegiats, de forma que programem una disminució dels ingressos derivats de les
quotes. L’aportació de l’AGPC es preveu en 880€ que correspon als ingressos derivats de
les quotes dels associats no collegiats restant les despeses bancàries. Preveiem que els
ingressos no corrents derivats dels patrocinis incrementin una mica, ja que com s’ha dit,
la UAB pagarà durant el 2018, el patrocini de 2017 i de 2018. Sobre formació i jornades
es preveuen uns 250€ però que pot ser variable segons si s’acaben organitzant curos de
formació. S’afegeix una partida nova de 1.200 € d’ingrés, derivat del Concurs de la
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Rambla de Barcelona. S’afegeixen els beneficis del superàvit de la liquidació de l’exercici
de 2017.
Les despeses previstes són de 23.862,72 €. Les despeses principals corrents, seran el
salari de l’administrativa, amb un increment del 1,5% d’acord amb l’IPC. Les despeses de
la seu també es preveu que augmentin en relació a l’IPC. Pel que fa a les despeses no
corrents destaca una nova partia de millores a la pàgina web de 1.500 €. També s’ha
previst una partida d’imprevistos de 313 €.
Es comenta l’interès de ser membres de la Intercol.legial de collegis professionals de
Catalunya. L’Elena Rodríguez i en Josep Coma expliquen que cal valorar si ens donem de
baixa perquè és complicat poder participar en les comissions (per horaris i dedicació que
implica) i el retorn no està sent l’esperat.
La proposta de pressupost queda aprovada per unanimitat.

4. Aprovació Programa de Treball
Tant l’Elena Rodríguez com el Marc Vila comenten que tal i com s’ha comentat es
desenvoluparà un programa d’activitats trimestral.
Els Periples consistiran en trobades mensuals en les què un geògraf explicarà la seva
activitat professional. Es demana als collegiats que qualsevol proposta de Periple serà
benvinguda. Seran trobades gratuïtes. A més, es programarà un curs de formació per
trimestre. La setmana vinent ja s’inicia un curs de cartografia on-line, el qual tindrà un
cost de 100€ pels collegiats.
És important que durant el mes de juny es tanqui la programació del tercer trimestre de
2018. La idea és programar una nova Visita de l’Observatori Fabra.
Es recorda que el tema més estratègic que cal portar a terme és el de solucionar el tema
de la pàgina web. Un cop estigui enllestida, es vol avançar amb el mapa dels geògrafs.
Finalment, es comenta que a continuació hi haurà un aperitiu obert a tots els assistents.

6. Precs i Preguntes
No hi ha preguntes.
S’acaba la sessió a les 20:10 hores.
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