ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA ANUAL DEL COLPIS 2021
L’Assemblea General anual ordinària del Col·legi – AGO ha tingut lloc el dijous 15 de juliol a les
18:00 hores i s’ha celebrat en streaming, finalitzant a les 19:20.
Hi ha pres part (en la seva totalitat o en part) les següents persones col·legiades:
Joan Botella
Antoni Biarnés
Jordi Pacheco
Alba Sancho
María del Rocío Navarro
Xavi Crehuet
Jordi Miró
Ignasi Centelles
Josep Oller
Eugènia Bretones
Rita Giménez
Joan Trias
Marta Martorell
Sonia Pereda
Débora Miralles
Francesc Núñez
Lídia Arroyo
Albert Balada
María José Calvo
Sílvia Castillo
Jaume Vendrell

S’hi ha seguit el següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les Assemblees anteriors (ordinària i
extraordinària)
No es llegeixen les actes anteriors i no hi ha comentaris al respecte.
Es voten i s’aproven les actes (88% de vots a favor, 6% en contra i 6% d’abstencions).

2. Presentació per part del degà i aprovació, si s’escau, de l’informe sobre la gestió de la
Junta de Govern en el darrer exercici
El Degà Jordi Pacheco presenta el nou logotip del Col·legi que es va votar el desembre passat.
Es presenta també la junta de govern i l’equip de treball que han estat actuant durant l’any
2020. A continuació s’exposa un gràfic amb l’evolució del nombre total de col·legiats/des i

l’evolució de les altes i les baixes col·legials dels últims 5 anys. Durant aquest període es
registren més baixes que altes cada any i el Degà manifesta certa preocupació.
També es revisa com va ser la transició del Colpis al món digital degut a la situació de la
pandèmia de la Covid19, i el resultat es valora com a satisfactori.

A continuació es repassen les dades de la borsa de treball i també s’exposen xifres
relacionades amb la formació realitzada des del Col·legi, en tant que serveis importants que
s’ofereixen. El Degà insisteix que l’eix central de l’activitat operativa hauria de ser cursos que
supleixin les mancances dels estudis universitaris. En aquest sentit, es vol posar èmfasi en
l’àmbit tecnològic pel que fa a formació per estar a l’alçada de les problemàtiques emergents
relacionades amb les noves tecnologies.
En relació a la comunitat col·legial es planteja ampliar la base col·legial amb graduats de
diferents estudis que han anat apareixent als darrers anys relacionats amb la Sociologia i la
Ciència Política. En aquest sentit, s’està negociant amb el Departament de Justícia de la
Generalitat per a fer-ho possible, però de moment es troben obstacles.
En un altre ordre de coses, el degà destaca la importància de fer servir el nom nou del Col·legi,
ja que incorpora llenguatge inclusiu.
Seguidament, es fa la presentació de l’activitat de l’últim any de la Comissió de Gènere, el
Fòrum de Debat, la Comissió de Relacions Internacionals, la Comissió de Gestió Pública, la
Comissió de Mediació, cadascuna presentada pel comissionat/da corresponent, excepte
l’activitat de la Comissió de Gènere que va ser exposada pel mateix Degà Jordi Pacheco i per la
col·legiada Lídia Arroyo. També es van presentar les noves comissions: Comissió Societat
Digital i Comissió Política i Eleccions. Per últim, el responsable de cada comissió territorial va
fer una breu presentació del seu balanç anual. Primer la de Girona, seguit de la de les Terres de
l’Ebre i finalment la de Lleida i la de la Catalunya Central.
Sobre els posicionaments del Col·legi, s’indica que es dóna suport a aquells temes i
reivindicacions que reuneixen un ampli consens social.
Encara, es fa una presentació de la comunicació del Col·legi i de l’impacte de les diferents
xarxes socials en xifres.
Finalment, es posa de manifest la importància de la gent jove quant a nombre i percentatge de
col·legiats/des (una quarta part).
Es posa a votació aquest informe. S’aprova l’informe sobre la gestió de la Junta de Govern en
el darrer exercici amb un 89% dels vots a favor, 0% en contra i 11% d’abstencions.

3. Lectura, debat i aprovació, si s’escau, del compte general de despeses i ingressos de l’any
2020
Presentació d’una síntesi del compte general de despeses i ingressos de l’any 2020. Es fa una
lectura positiva de l’any tenint en compte les complicacions que podien derivar-se de la
pandèmia provocada per la Covid19.
Votació i aprovació del compte general 2020: 83% dels vots a favor, 6% en contra i 11%
d’abstencions.

4. Lectura, debat i aprovació, si s’escau, del pressupost anual d’ingressos i despeses per a
l’exercici 2021
Es presenta el pressupost del 2021. Es destaca el caràcter realista i prudent del pressupost.
Ignasi Centelles pregunta com hi apareix l’amortització de la pàgina web, i se li respon que les
amortitzacions corresponen al compte anual, ja que els pressupostos es fan amb criteris de
tresoreria.
Votació i aprovació dels pressupostos del 2021: 83% dels vots a favor, 6% en contra i 11%
d’abstencions.

5. Proposicions de les persones col·legiades – si s’escau
No se n’han presentat.

6. Torn obert de paraules
Ningú agafa el torn de paraula i finalitza l’assemblea.

**

