[ASSEMBLEA ORDINÀRIA I
EXTRAORDINÀRIA DE
COL·LEGIATS]
Acta nº 01/2016
València, 12 de març de 2016

ORDRE DEL DIA:

1. Fixació de l’horari de la sessió i determinació de dates per a la seua continuació en
successives sessions, en cas de no esgotar-se l’ordre del dia en l’horari acordat.
2. Presentació de la memòria d’activitats de 2015. Aprovació.
3. Presentació de comptes 2015. Aprovació.
4. Presentació de la proposta d’activitats 2016. Presentació de pressupostos 2016.
Aprovació.
5. Eleccions a Junta de Govern.
6. Modificació d’estatuts.
7. Precs i preguntes.

S'inicia l'assemblea general, a les 11.00h en segona convocatòria, amb un
total de 12 col·legiats assistents.

La coordinadora tècnica del CoambCV, Idoia Martínez intervé donant la benvinguda als presents i
procedeix a la lectura de l'ordre del dia de l'Assemblea Ordinària i Extraordinària de Col·legiats. En
aquest sentit, aclareix que el caràcter extraordinari de l'assemblea està motivat pel punt número 6 de
l'ordre del dia, modificació d'estatuts, que s'explicarà més endavant.
Per a disminuir la generació de residus, la Junta de Govern va acordar no distribuir la documentació de
l'Assemblea General en paper, i es recorda que aquesta documentació es troba disponible en la web del
CoambCV des del mes de febrer per a la seua consulta per qualsevol col·legiat.
Pel que fa al mètode de votació, es proposa als presents que, per tal d'agilitar les votacions dels diferents
punts de l'ordre del dia es realitzen per assentiment. Cap dels col·legiats posa objeccions, per tant
s'aprova el sistema de votació.

1. FIXACIÓ DE L'HORARI DE LA SESSIÓ I DETERMINACIÓ DE DATES PER A LA
SEUA CONTINUACIÓ EN SUCCESSIVES SESSIONS, EN CAS DE NO ESGOTAR-SE
L'ORDRE DEL DIA EN L'HORARI ACORDAT
Idoia Martínez comunica a los asistentes que se debe establecer, si así fuese necesario en caso de no
finalizar los puntos del orden del día en la presente sesión, otra fecha para continuar la Asamblea. Se
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propone el sábado 19 de marzo, en el mismo horario que la presente sesión. Dicha propuesta es aceptada
por los asistentes.
Idoia Martínez comunica als assistents que s'ha d'establir, si així fóra necessari en cas de no finalitzar els
punts de l'ordre del dia en aquesta sessió, una altra data per a continuar l'Assemblea. Es proposa el
dissabte 19 de març, en el mateix horari que la present sessió. Aquesta proposta és acceptada pels
assistents.

2. PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE 2015. APROVACIÓ.
Idoia Martínez exposen un resum de la memòria d'activitats de 2015 (Documentació annexa a l'acta:
Memòria d'activitats 2015 i presentació *PowerPoint exposada en l'assemblea).
Una vegada finalitzada la presentació, s'aprova per unanimitat la memòria d'activitats 2015.

3. PRESENTACIÓ DE COMPTES 2015. APROVACIÓ.
En absència del tresorer, Julio Martínez, la coordinadora tècnica exposa l'informe de comptes explicant
que aquesta documentació es troba allotjada en la web. (Documentació annexa a l'acta: Balanç
econòmic 2015).
Es fan alguns aclariments sobre les anotacions d'aquest balanç, posant l'accent en les principals
diferències respecte a l'any anterior.
BALANÇ DE SITUACIÓ
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Es sotmet a votació els resultats econòmics, sent aprovat per unanimitat el balanç de comptes de
2015.
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4. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA D'ACTIVITATS 2016. PRESENTACIÓ DE
PRESSUPOSTOS 2016. APROVACIÓ.
LÍNIES D'ACTUACIÓ 2016
Idoia Martínez exposa un resum de les línies d'actuació previstes per a 2016. (Documentació annexa a
l'acta: presentació PowerPoint exposada en l'assemblea).
Els OBJECTIUS PER A L'ANY 2016 que es fixa el col·legi professional són:


Fer més accessible la formació per als col·legiats.



Promocionar el perfil de l'ambientòleg en l'àmbit de R+D+i.



Potenciar i recolzar a l'ambientòleg emprenedor.



Augmentar l'enviament d'ofertes d'ocupació ampliant els àmbits geogràfics de les mateixes.



Potenciar l'atenció a l'orientació acadèmica i professional dels estudiants i recentment titulats.



Vetlar per uns estudis universitaris de qualitat.



Millorar la difusió de les accions empreses.



Impulsar el conveni amb la Conselleria amb competències al mig ambient sobre la verificació
documental.



Elaborar i difondre l'Informe d'inserció laboral de l'ambientòleg a la Comunitat Valenciana.

SERVEI DE FORMACIÓ
Es presenta la proposta de l'Escola Professional del Col·legi, que queda definida de la següent manera:

Jornades
(1-2/mes)

Eficiència
Energètica

Cursos Online

Petjada de Carboni

CoAmbCV

Prevenció calitat i
control d'activitats en
CV

Cursos
presencials

Formació

Universitària

Títol propi

Gestió ENP
UV: SGA. Petjada de
carboni, cicle de vida i
ecodisseny

UMH: Sòls
Contaminats

A més d'aquests cursos, els col·legiats compten amb descomptes en la formació online impartida per la
Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals CECCAA.
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PRESSUPOSTOS 2016
Idoia Martínez exposa els pressupostos per a 2016. (Documentació annexa a l'acta: Pressupost CoambCV
2016)
Com en anys anteriors, aquest pressupost s'ha elaborat prenent com a premissa les dades de l'any
anterior quant als ingressos derivats de quotes col·legials, per projectes visats i per cursos de formació
(adaptada a la planificació de cursos presentada en l'apartat anterior).
En els pressupostos s'inclou un apartat “extraordinaris”, que enguany, a més d'una quantitat reservada
per a fer front a possibles recursos, inclou la renovació de l'ordinador destinat a la tresoreria.
Es procedeix a la votació de les línies d'actuació per a 2016 i dels pressupostos 2016, sent aprovat per
unanimitat.

5. ELECCIONS A JUNTA DE GOVERN
Tal com s'estableix en els estatuts del Col·legi Professional i en compliment de l'acord de la Junta de
Govern de 18 de desembre de 2015, el passat mes de gener es van convocar eleccions a Junta de
Govern.
La secretaria, Olga Pascual, informa als assistents que, transcorreguts tots els terminis establits en els
estatuts, solament s'ha rebut una candidatura, els components de la qual i programa electoral ha sigut
publicat en la web del CoambCV a la disposició de tots els col·legiats.
A continuació, exposa la relació dels components d'aquesta candidatura.
CANDIDATURA 1: CIÈNCIES AMBIENTALS PROFESSIONAL
President:


José Toledo Marqués. NIF 52704255P. Nº de Col·legiat 009. Llicenciat en Ciències Ambientals
per la Universitat Politècnica de València.

Vicepresident 1º de Gestió:


Pablo Martínez Magdaleno. NIF 74225622E. Nº de Col·legiat 001. Llicenciat en Ciències
Ambientals per la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vicepresident 2º de Visats i Verificació:


Carlos Pérez Marín. NIF 21510314R. Nº de Col·legiat 008. Llicenciat en Ciències Ambientals per
la Universitat Politècnica de València.

Tresoreria:
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Olga Pascual Sánchez. NIF 74227956X. Nº de Col·legiada 003. Llicenciada en Ciències
Ambientals per la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Secretari:


Julio Martínez Martínez. NIF 48365451Q. Nº de Col·legiat 004. Llicenciat en Ciències
Ambientals per la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Vocals territorials:


Israel Aracil Gonzàlez. NIF 21674354M. Nº de Col·legiat 005. Llicenciat en Ciències Ambientals
per la Universitat Miguel Hernández d'Elx.



Carmen Sevilla Toledo. NIF 53605848R. Nº de Col·legiada 459. Llicenciada en Ciències
Ambientals per la Universitat de València



Cristina Miralles Perez. NIF 52786628H. Nº de Col·legiada 554. Llicenciada en Ciències
Ambientals per la Universitat Politècnica de València

Així mateix, la secretaria informa als participants en l'Assemblea que, segons l'Article 51 dels Estatuts del
COAMBCV en el cas que solament es presentara una candidatura, aquesta serà proclamada sense
necessitat d'haver de realitzar el procés electoral.
Així doncs, queda proclamada la candidatura presentada.
Una vegada feta la proclamació pren la paraula José Toledo, president electe del *CoambCV, el qual
realitza una breu exposició del programa electoral i de les línies de treball que es pretén seguir durant la
legislatura que comença.

6. MODIFICACIÓ D'ESTATUTS
Olga Pascual, tresorera electa del CoambCV, informa de la proposta de modificació d'estatuts
proposada per la Junta de Govern. Aquesta modificació ve derivada de la necessitat detectada d'accedir
a la formació de part dels ambientòlegs, en concret aquells professionals que han seguit la branca
docent. Per a açò es proposa ampliar l'Article 4. Finalitats del Col·legi Professional amb la inclusió del
següent punt:
i.

Organitzar activitats formatives per a fomentar la formació contínua i el perfeccionament de
l'activitat professional dels ambientòlegs i ambientòlogues, d'acord amb les necessitats de la
professió. Així mateix, impartir formació per al professorat, formació per a l'ocupació i
formació per al reciclatge professional i laboral, així com la renovació, innovació i elaboració
de recursos educatius en els àmbits de la titulació pròpia dels seus col·legiats i en totes
aquelles matèries que tinguen relació amb les Ciències Ambientals.

Segons l'establit en els Estatuts del CoambCV en el seu Article 32. Assistència i adopció d'acords (…). Fa
falta una majoria qualificada de dos terços dels assistents a l'Assemblea amb la finalitat d'aprovar una
modificació dels Estatuts o per a aprovar la fusió de col·legis.
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Se sotmet a votació el text proposat, sent aprovada per unanimitat la modificació estatutària.

7. PRECS I PREGUNTES
En l'apartat Estat dels Comptes 2015, un col·legiat s'interessa sobre el procediment seguit a l'hora de
realitzar el cobrament de les quotes. La coordinadora tècnica explica aquest procediment, que
consisteix en un avís 15 dies abans de procedir al pas de la domiciliació. Tota domiciliació té associada
una comissió bancària que assumeix el CoambCV. En cas que la quota siga retornada, es procedeix a
tornar a enviar el càrrec, fins a un total de 3 vegades i repercutint, aquesta vegada sí, la corresponent
comissió bancària. En l'hipotètic cas que la quota fóra retornada per tercera vegada, es procedeix a
donar de baixa al col·legiat per impagament de les quotes col·legials.
En l'apartat Línies d'Actuació 2016, una col·legiada s'interessa per les dates d'una de les accions
formatives, en concret pel Curs de Gestió d’ENP. Se li informa que segurament serà a la fi de maig, però
que no obstant açò es remetrà la informació als col·legiats per les vies habituals, a més de publicar-se
en la web del CoambCV. Altres col·legiats comenten la possibilitat d'ampliar la formació incloent
aspectes relatius a l'elaboració de CV, preparació d'entrevistes de treball, etc. de manera que es millore
l’empleabilitat dels ambientòlegs.
No existint més precs ni preguntes, es dóna per conclosa la reunió.

Julio Martínez

José Toledo

El secretari

Vistiplau El President
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