
 

L’assemblea  s’inicia  a  les  18:05  hores,  amb  14  col·legiats

assistents.

1. Procés i estat de la modificació dels Estatuts.

El  Degà  explica  el  procés  que  s’ha  seguit  fins  al  moment,  amb

l’elaboració  d’una  proposta  que  es  va  sotmetre  a  consulta  pública,

l’arribada i assumpció de dues esmenes de persones col·legiades, i els

contactes tinguts amb el Departament de Justícia de la Generalitat –que

té  algunes  reserves  sobre  determinats  punts  referents  a  quines

titulacions podrien donar peu a col·legiar-se al Colpis-. 

Es comenta també que s’ha fet arribat a Justícia una comparativa dels

plans d’estudi de les titulacions que aspirem a col·legiar, i  que estem

actualment  a  l’espera  de  conèixer  la  resposta  de  la  Generalitat.  La

voluntat  de  l’equip  deganal  és  aprobar  a  l’assemblea  ordinària  de

principis del 2020 uns Estatuts modificats que després siguin acceptats

pel Departament de Justícia. 



2. Proposta i modificació, si s’escau, dels Estatuts.

El  Degà  explica  que  urgeix  adequar  el  nom del  col·legi  als  principis

d’igualtat  de  gènere,  i  per  aquesta  raó  (després  de  recordar  les

orientacions  que  també  se’ns  havien  donat  des  del  Departament  de

Justícia) proposa adoptar un nou nom: “Col·legi de Professionals de la

Ciència Política i de la Sociologia”.

S’obre un debat en què Albert Trullols s’interessa per les possibilitats de

col·legiar politòlegs/ues i sociòlegs/gues que no tingun una d’aquestes

dues  llicenciatures  o  graus  (per  exemple,  màsters),  i  en  què  Sònia

Pereda intervé per comentar que ella hagués volgut que l’expressió “i de

l’Administració” també formés part del nom i demana que s’insisteixi a

Justícia per a què s’hi pugui afegir; el Degà s’hi avé..

Es posa a votació la proposta del Degà (que rep 13 vots a favor i  1

abstenció),  i  s’acorda  utilitzar  el  nou  nom  des  d’ara  mateix,  sense

perjudici que en els documents que hagin de tenir caràcter legal es faci

servir  l’encara  estatutari  (“Col·legi  de  Politòlegs  i  Sociòlegs  de

Catalunya”),  fins  que  els  Nous  estatuts  del  Colpìs  siguin  aprovats,

validats per Justícia i publicats al Diari Oficial. 

En qualsevol cas, es conservaran també les sigles “Colpis”.

3. Canvis en la Junta de Govern.

El Degà informa que el membre de la Junta Josep M.Ribot fa temps que

sol·licita el relleu i que ha demanat que se’l substitueixi a la Junta, atès

que  el  fet  de  residir  a  Brussel·les  dificulta  que  pugui  participar-ne

activament. El Degà proposa com a nou membre de la Junta a en Josep

Oller (fins ara comissionat de gestió i administració pública), el qual es

presenta. S’aprova el seu nomenament amb 13 vots a favor i 1 abstenció

(la del mateix Oller).

La col·legiada Anna Parés demana que consti en acta el reconeixement

del Col·legi per la tasca feta per en JMRibot, petició que té l’assentiment

general. Al seu torn, Jeroni Sureda suggereix fer ‘propaganda’ del Colpis

a Brussel·les,  ja que en aquesta ciutat i  regió hi  treballen nombrosos

politòlegs/gues i sociòlegs/gues catalans.  

4. Torn obert de paraules.

No havent-hi més intervencions, s’aixeca la sessió a les 18:50 hores.
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