ASSEMBLEA ORDINÀRIA I
EXTRAORDINÀRIA DE
COL·LEGIATS
Acta núm. 01/2017
València, 11 de març de 2017

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 2016. Aprovació.
3. Presentació de comptes 2016. Aprovació.
4. Presentació de la proposta d'activitats 2017. Presentació de pressupostos 2017.
Aprovació.
5. Modificació d'estatuts.
6. Precs i preguntes.

S'inicia l'assemblea general, a les 11.00h en segona convocatòria,
amb un total d'1 5 col·legiats assistents.

El President del CoambCV, José Toledo, 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 5 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.
Quant al mètode de votació, es proposa als presents que, en honor 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.
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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
José Toledo 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 la present sessió, una altra data per a continuar
l'Assemblea. Es proposa el dissabte 18 de març, en el mateix lloc i horari que la present sessió.
Aquesta proposta és acceptada pels assistents.

2. PRESENTACIÓ DEL A MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE 2016. APROVACIÓ.
Idoia Martínez exposa un resum de la memòria d'activitats de 2016 (Documentació annexa a
l'acta: Memòria d'activitats 2016 i presentació PowerPoint exposada en l'assemblea).
En el punt referent a ocupació, es comenta el conveni subscrit amb la Diputació de València, per
a la contractació de tècnics de medi ambient en municipi xicotets, que en l'actualitat es troba
denunciat per part del Ministeri de Treball. Referent a això, s'assenyala que el CoambCV va ser
requerit per la Inspecció de Treball per a remetre informació relativa als col·legiats subscrits a
aquest conveni, documentació que va ser enviada sense rebre més requeriments sobre aquest
tema.
Quant a les accions realitzades en defensa de la professió, es comenta la resolució de la Borsa
de Tècnics de Medi ambient de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural i posteriors convocatòries de borses per a determinat cossos i escales
de determinats col·lectius. Arran d'aquestes convocatòries, es va consultar sobre una possible
convocatòria per a ambientòlegs, sent la resposta negativa per part de Conselleria.
En l'apartat Memòria d'Activitats 2016, una col·legiada comenta l'existència del recentment
creat Consell de Transparència, al qual es pot acudir en cas que les reclamacions interposades
davant les administracions públiques no reben resposta. El vicepresident comenta que el Consell
actua davant la falta de resposta a les sol·licituds d'informació. No obstant això, en el cas de
recursos administratius, aquests han de seguir la via establida pel procediment administratiu.
No obstant això, es tindrà en compte per a altres accions dutes a terme pel CoambCV.
En relació a la interposició de recursos administratius a convocatòries públiques d'ocupació, es
recalca la importància de la col·laboració dels col·legiats a l'hora de detectar aquelles
convocatòries en les quals l'ambientòleg puga optar per la definició del lloc i les seues funcions
però no estiga contemplat en les bases.
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Així mateix, se sol·licita a aquells col·legiats interessats a participar en òrgans de representació,
com poden ser els Consells de Medi Ambient municipals, que es posen en contacte amb el
col·legi.
Una vegada finalitzada la presentació, s'aprova per unanimitat la memòria d'activitats 2016.
3. PRESENTACIÓ DE COMPTES 2016. APROVACIÓ.
En absència del tresorer, Julio Martínez, el vicepresident, Pablo Martínez, exposa l'informe de
comptes explicant que aquesta documentació es troba allotjada en la web. (Documentació
annexa a l'acta: Balanç econòmic 2016).
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

Se sotmet a votació els resultats econòmics, sent aprovat per unanimitat el balanç de comptes
de 2016.
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4. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA D'ACTIVITAT S 2017. PRESENTACIÓ DE
PRESSUPOSTOS 2017. APROVACIÓ.
LÍNIES D'ACTUACIÓ 2017
Idoia Martínez exposa un resum de les línies d'actuació previstes per a 2017. (Documentació
annexa a l'acta: presentació PowerPoint exposada en l'assemblea).
Els OBJECTIUS PER A L'ANY 2017 que es fixa el col·legi professional són:


Fer més accessible la formació per als col·legiats. Escola Professional.



Promocionar el perfil de l'ambientòleg en l'àmbit d'I+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.



Difondre i engegar l'aplicació del Conveni amb la Conselleria amb competències al medi
ambient sobre la verificació documental.

VERIFICACIÓ DOCUMENTAL
Fins a la celebració de la present assemblea, el CoambCV ha desenvolupat les següents
actuacions en relació a la signatura del Conveni amb la Conselleria sobre la verificació
documental:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elaboració i desenvolupament de l'esborrany del Conveni.
Sol·licitud de tècnics voluntaris per a conformar l'Equip de Verificació.
Selecció de l'Equip de Verificadors.
Definició del protocol/procediment de treball i remissió a Conselleria.
Signatura “formal” del Conveni (1 d'abril de 2016).
Reunió amb l'equip tècnic d'IPPC – Conselleria (10 de maig de 2016).
Reunions informatives amb l'equip de verificadors.
Accions comercials per a donar a conéixer el servei.

El president José Toledo explica les finalitats de la verificació documental i el procés a seguir una
vegada rebut per part del Col·legi d'un projecte d'Autorització Ambiental Integrada o Llicència
Ambiental a verificar.
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S'informa que respecte a les accions comercials realitzades pel Col·legi, s'ha remès un tríptic
informatiu a enginyeries i consultores que realitzen aquest tipus de projectes, així com a tots els
col·legiats. Alguns col·legiats assistents comenten que seria interessant remetre aquesta
documentació a Mancomunitats de Municipis i Diputacions, com a via de difusió del conveni als
ajuntaments.
PRESSUPOSTOS 2017
Pablo Martínez exposa els pressuposts per a 2017. (Documentació annexa a l'acta: Pressupost
CoambCV 2017)
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).
Es procedeix a la votació de les línies d'actuació per a 2017 i dels pressupostos 2017, sent aprovat
per unanimitat.

5. MODIFICACIÓ D'ESTATUTS
Olga Pascual, tresorera del CoambCV, informa de la proposta de modificació d'estatuts
proposada per la Junta de Govern, que es detallen a continuació:
1º MODIFICACIÓ - ARTICLE 5 FUNCIONS. (Afegir els següents apartats)
ff) Visar els treballs professionals de les persones col·legiades en els termes establits en
l'article 13 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals.
gg) Promoure la creació un sistema de reconeixement d'aquells treballs professionals
d'excel·lent qualitat.
hh) Intervindre com a mediador i en procediments d'arbitratge en els conflictes que per
motius professionals se susciten entre les persones col·legiades, entre les persones
col·legiades i els ciutadans, i entre aquests, quan ho decidisquen lliurement; tot això d'acord
amb la normativa estatal vigent en matèria d'arbitratge.
ii) Atendre les sol·licituds d'informació sobre les seues persones col·legiades i sobre les
sancions fermes a elles imposades, així com les peticions d'inspecció o recerca que els
formule qualsevol autoritat competent d'un Estat membre de la Unió Europea, en els termes
previstos en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis
i el seu exercici, en particular pel que fa a que les sol·licituds d'informació i de realització de
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controls, inspeccions i recerques estiguen degudament motivades i que la informació
obtinguda s'utilitze únicament per a la finalitat per a la qual es va sol·licitar, tot això d'acord
amb l’establert en l'article 5.u) de la Llei 2/1974, de 13 de febrer

2º MODIFICACIÓ - ARTICLE 18
A fi de poder incloure persones que compartisquen les finalitats del COAMBCV, es proposa la
següent modificació de l'article 18 relatiu a Membres d'Honor que passaria a tindre la següent
redacció:
Article 18. Membres d'honor i adherits (modificació íntegra de l'article 18)
1. A proposta de la Junta de Govern, l'Assemblea General podrà atorgar el nomenament
de membres d'honor del COAMBCV a aquelles persones que, pels seus mèrits científics,
tècnics o professionals, qualsevol que siga la seua titulació acadèmica, hagen contribuït
notòriament al desenvolupament de les Ciències Ambientals o de la professió. La
designació de membres d'honor tindrà les següents especificacions mínimes:
a) El nomenament tindrà un estricte caràcter honorífic, sense perjudici de la
participació en la vida col·legial i en els serveis del Col·legi, amb excepció del que
fa referència a la participació en els òrgans de govern col·legials.
b) Els membres de la Junta de Govern no poden presentar-se, ni ser proposats, per
a ser nomenats membres d'honor mentre ocupen el càrrec per al qual han sigut
triats.
2. D'altra banda, podran integrar-se en el Col·legi Professional en qualitat de persones
adherides al col·legi aquelles persones jurídiques relacionades amb el medi ambient i
aquelles persones físiques que no hagen obtingut ni la llicenciatura ni el grau en Ciències
Ambientals. Les persones adherides al Col·legi en cap cas tindran la consideració de
persones col·legiades d'acord amb el que estableixen els presents estatuts i la legislació
vigent, i per tant, no podran exercir els drets reservats als col·legiats i tots aquells
establits en la normativa vigent. En aquest sentit, podran gaudir dels serveis que
específicament s'establisquen mitjançant les normes específiques d'adhesió aprovades
per la Junta de Govern. En tot cas, es regiran per les següents normes bàsiques:
a) Les persones, físiques o jurídiques, adherides ho seran sempre que siguen
admeses com a tals per la Junta de Govern o bé per la comissió especialment
creada per a tal fi de conformitat amb el que s'establisca per reglament.
b) Les normes específiques contindran els requisits d'incorporació com a persona
adherida al Col·legi i la pèrdua d'aquesta condició, el règim jurídic i econòmic,
els seus drets i deures i totes aquelles altres qüestions que tinguen relació.
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c) Les persones adherides al Col·legi contribuiran a les càrregues econòmiques en
la forma que s'establisca en les normes específiques.
d) La Junta de Govern presentarà, com a mínim anualment, en l'assemblea
ordinària informació sobre les adhesions i les normes específiques d'adhesió,
podent-se aprovar un reglament per part de l'assemblea general de col·legiats
si així s'acorda.

3º MODIFICACIÓ - ARTICLE 34
Amb l'objectiu de concretar els aspectes retributius de la junta de govern, es proposa la
modificació de l'article 34, donant-li la següent redacció:
Article 34. Composició de la Junta de Govern. Transparència i retribucions. (modificació íntegra
de l'article 34 i de la seua denominació)
1. La Junta de Govern, òrgan rector del COAMBCV, estarà constituïda per: president,
vicepresident, secretari i tresorer un vocal per secció, grup o comissió permanent i tres
vocals territorials. Els membres de la Junta de Govern seran triats pel procediment que
estableixen aquests Estatuts.
2. Els membres de la Junta de Govern exerciran les seues funcions de forma no remunerada
i no tindran relació laboral amb el Col·legi Professional.
3. Els aspectes sobre la retribució econòmica dels càrrecs electes, es regirà conforme als
següents preceptes:
a) Les despeses, degudament justificats, que s'ocasionen als membres de la Junta
de Govern per l'assistència a les reunions dels òrgans de govern i participació i
per l'acompliment de les seues funcions seran satisfets per la tresoreria del
Col·legi.
b) Els membres de Junta de Govern en cessar en el seu càrrec cessaran, així mateix,
en els altres càrrecs que li hagen sigut atribuïts pel fet de ser membres de Junta
de Govern.
c) Només es podrà indemnitzar per hores dedicades a les seues funcions a
assistència a reunions en representació del Col·legi Professional que no siguen
dels seus òrgans interns, i sempre en les següents condicions:
i. Ha d'haver-hi habilitació pressupostària.
ii. El cost/hora correspondrà com a màxim al cost brut/hora del
Salari Mínim Interprofessional.
FI DE LES MODIFICACIONS.
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Addicionalment l'assemblea General acorda otorgar a la Junta de govern la capacitat d'atendre
i respondre quantes modificacions de forma siguen precises en cas d'haver-hi requeriments
d'esmena per part de l'administració competent.
Segons l’establert 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.
Se sotmet a votació el text proposat, sent aprovada per unanimitat la modificació estatutària.
7. PRECS I PREGUNTES
Durant el desenvolupament de l'assemblea s'han anat resolent aquells dubtes plantejats pels
assistents. No obstant això, es pregunta si existeix alguna altra qüestió.
Un col·legiat informa de la pròxima publicació d'una oferta d'ocupació de gerent del Consorci
del Pla Zonal de Residus 5, per la qual cosa prega al col·legi estiga pendent de les bases, per a
assegurar que els ambientòlegs puguen optar al lloc.
No existint més precs ni preguntes, es dóna per conclosa la reunió.
A València a 11 de març de 2017

Julio Martínez

José Toledo

Secretari

VºBº President
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