[ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE
COL·LEGIATS]
Acta núm. 02/2020
Online, 12 de setembre de 2020

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 2019. Aprovació.
3. Presentació dels comptes 2019. Aprovació.
4. Presentació de la proposta d'activitats 2020. Presentació dels pressupostos 2020.
Aprovació.
5. Precs i preguntes

S'inicia l'assemblea general, a les 11.00h en segona convocatòria, amb un
total de 21 col·legiats connectats.

El President del CoambCV, Pablo Martínez, intervé donant la benvinguda a les persones col·legiades
connectades a la reunió telemàtica i procedeix exposar les circumstàncies que han provocat el retard en
la data prevista de l'assemblea general, així com el canvi de format.
Com a conseqüència de la situació generada per la declaració de la pandèmia per la COVID-19, la data
prevista de l'assemblea va coincidir amb la declaració de l'estat d'alarma i de les mesures de confinament,
per la qual cosa la Junta de Govern va decidir posposar l'assemblea fins que la situació sanitària anara
més favorable. Finalment, valorant l'evolució de la pandèmia, la Junta de Govern va decidir realitzar
l'Assemblea en la modalitat exclusiva online.
Explicat l'anterior, el president procedeix a la lectura de l'ordre del dia de l'Assemblea Ordinària de
Col·legiats.
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 per a la seua consulta per qualsevol col·legiat.
Quant al mètode de votació, en anteriors assemblees es va proposar a les persones assistents que, a fi
d'agilitar les votacions dels diferents punts de l'ordre del dia es realitzaren per assentiment. En les
circumstàncies en què se celebren l'assemblea, donada la modalitat online, es proposa que les votacions
es realitzen a través del xat de la plataforma de videoconferència. No es presenten 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
Pablo Martínez comunica als assistents que s'ha d'establir, si així anara 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 19 de setembre , en el mateix format i horari que la present sessió. Aquesta proposta és
acceptada.

2. PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE 2019. APROVACIÓ.
Idoia Martínez exposa un resum de la memòria d'activitats de 2019 (Documentació annexa a l'acta:
Memòria d'activitats 2019 i presentació PowerPoint exposada en l'assemblea).
Com a novetat respecte a anys anteriors, en l'apartat referent al nombre de persones col·legiades,
s'explica la figura de persona adherida, introduïda amb la modificació dels estatuts aprovada l'any
anterior, de tal forma que persones amb experiència laboral al mig ambient o que acrediten una formació
relacionada, poden sol·licitar l'adhesió al col·legi professional. Això implica l'accés a determinats serveis,
però no el seu reconeixement com a ambientòleg/a o col·legiat/a ..
Una vegada finalitzada la presentació, s'aprova per unanimitat la memòria d'activitats 2019.

3. PRESENTACIÓ DE COMPTES 2019. APROVACIÓ.
Julio Martínez, tresorer del CoambCV, exposa l'informe de comptes explicant que aquesta documentació
es troba allotjada en la web. (Documentació annexa a l'acta: Balanç econòmic 2019).
Es fan alguns aclariments sobre les anotacions d'aquest balanç, posant l'accent en les principals
diferències respecte a l'any anterior.
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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 2019.

4. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA D'ACTIVITATS 2020. PRESENTACIÓ DELS
PRESSUPOSTOS 2020. APROVACIÓ.
LÍNIES D'ACTUACIÓ 2020
Idoia Martínez exposa un resum de les línies d'actuació previstes per a 2020. (Documentació annexa a
l'acta: presentació PowerPoint exposada en l'assemblea). Atés que les circumstàncies derivades de la
pandèmia han retardat la data de l'assemblea , en aquest punt s'explica també el desenvolupament
actual d'algunes de les propostes.
Els OBJECTIUS PER A L'ANY 2020 que es fixa el col·legi professional són:
•

•
•

Fer més accessible la formació per a les persones. Escola Professional: programació
d'aproximadament 30 accions formatives en 2020, sol·licitud de presentació de propostes
formatives als col·legiats, establiment de noves modalitats formatives. Donades les
circumstàncies especials d'enguany, moltes d'elles han sigut anul·lades o canviades de format
(accions formatives telemàtiques).
Promocionar el perfil de l'ambientòleg/a i del CoambCV.
Potenciar i fer costat a l'ambientòleg/a emprenedor /a ..
o Nous serveis a empreses ambientòlogues: gestió d'ofertes d'ocupació, facilitació en la
gestió de convenis de pràctiques universitàries, assegurança professional, difusió de
l'empresa i perfils professionals, RRSS i fòrums d'ocupació, assessoria laboral i
comptable.
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•

•

•
•
•

Augmentar l'enviament d'ofertes d'ocupació ampliant els àmbits geogràfics d'aquestes.
o Oposicions: jornades d'orientació, legislació específica, convocatòries.
o Grups de treball d'oposicions. Com a novetat enguany, s'han creat grups participatius
per a l'elaboració de temaris d'oposició d'algunes convocatòries de Conselleria.
Estimular la participació de les persones col·legiades en les activitats organitzades o
promogudes pel Col·legi.
o Millorar l'atenció als nous membres: certificat de col·legiació, RRSS, dossier de serveis,
recomanacions personalitzades, millora de presa de dades en noves altes (i
actualització de dades per a col·legiats veterans)
o Comissions col·legials. Promocionar la participació de les persones col·legiades en
processos participatius, en relació amb consells sectorials (taula forestal, etc.) i
participació en els processos d'elaboració de normes en l'administració pública.
Potenciar l'atenció a l'orientació acadèmica i professional dels estudiants i acabats de titular:
xarrades 2.0, orientació en l'elaboració del CV, perfils professionals.
Vetlar per uns estudis universitaris de qualitat.
Millorar i promocionar la imatge del COAMBCV: millora de la web, implantació del TPV virtual,
creació de continguts propis, difusió de l'agenda d'activitats, increment de la presència en
mitjans de comunicació i RRSS. En aquest sentit es comenta que, en col·laboració amb la UMH,
s'ha creat una secretaria tècnica per a la celebració d'un congrés, en el qual el Col·legi
Professional col·labora en la gestió d'inscripcions i quotes d'inscripció. Així doncs, s'ha gestionat
la contractació del TPV virtual, que mentre dure el congrés estarà operatiu per a aqueixes
gestions. Una vegada finalitzat el congrés aquest servei passarà a formar part de l'operativa del
Col·legi Professional.

Per part seua, Julio Martínez exposa els PRESSUPOSTOS PER A 2020. (Documentació annexa a l'acta:
Pressupost CoambCV 2020)
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). No obstant això, es fa constar que
aquestes previsions es van realitzar prèvies a la declaració d'emergència sanitària, per la qual cosa no
s'ajustaran a la situació real de l'any 2020.
Es procedeix a la votació de la proposta d'activitats i els pressupostos per a 2020, sent aprovat per
unanimitat.

5. PRECS I PREGUNTES
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Macarena Segarra, en primer lloc, mostra la seua acceptació sobre la creació de les comissions col·legials
i així com la proposta del correu electrònic corporatiu per a les persones col·legiades. En segon lloc,
realitza les següents qüestions:
-

-

-

Sobre la figura de persona adherida. Fins a quin punt interessa promocionar la figura d'adherit?
Idoia Martínez comenta que no s'ha donat molta difusió a aquesta figura, atés que l'interés
principal del Col·legi és proporcionar la figura dels ambientòlegs/as i proporcionals serveis. No
obstant això, es considera interessant aquesta figura i per això es va decidir incloure-la en els
estatuts, ja que existeix un potencial públic objectiu d'aquesta figura, com pot ser funcionaris
d'ajuntament en els departaments de medi ambient, que no tenen la formació en ambientals
(per no existir el grau quan van estudiar) i poden estar interessats a formar part del Col·legi (amb
les limitacions establides en el reglament que regula la figura d'adherit).
Comenta que existeix des de fa uns mesos un excés de notificacions relatives als cursos en el
correu electrònic. Plante que el seu cas concret pot ser degut a estar en les llistes de correu de la
CECCAA i CoambCV. Idoia Martínez explica que revisarà els enviaments i consultarà amb la
CECCA aquesta circumstància.
Suggereix que s'ha d'augmentar l'esforç del Col·legi Professional, que li consta que es realitza ja
des de la Junta, d'estar presents en els diferents àmbits de la societat, especialment en els
òrgans participatius.

Núria Felis, expressa un dubte sobre la figura d'adherits, especialment en el sector de l'administració
pública local, perquè els tècnics municipals no solen estar col·legiats. Planteja la possibilitat d'oferir un
servei d'assessorament o de suport a la realització de projectes. (Això desenvolupeu-ho vosaltres més
perquè he hagut d'alçar-me i no m'he assabentat del que heu dit)
No existint més precs ni preguntes, es dóna per conclosa la reunió.

Olga Pascual

Pablo Martínez

Secretària

VºBº President
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