ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
Dilluns, 14 de juny. Plataforma zoom

DATA: Dilluns, 14 de juny
HORA: De les 18:00 a les 19:57
LLOC: Plataforma zom
ASSISTENTS: Jordi Pacheco, Sònia Pereda, Josep Oller,
Eugènia Bretones, Jordi Grané, Rocío Navarro, Hermínia
Delgado, Albert Balada, Eduard Robert, Aran Palau, Alba
Espílez i Antoni Biarnés. La col·legiada Anna Parés delega
el seu vot en Jordi Pacheco.

Ordre del dia:
* Aprovació -si s’escau- de les modificacions indicades
pel Departament de Justícia de la Generalitat a la
proposta de reforma d’Estatuts que el Colpis va aprovar.

L’assemblea comença amb una explicació per part del
Degà del col·legi dels contactes i gestions que s’han fet
davant del Departament de Justícia de la Generalitat per a
validar i inscriure els Estatuts reformats del Col·legi
aprovats per l’assemblea col·legial el setembre de l’any
2020. El Degà exposa que el Departament de Justícia va
demanar diverses correccions a la proposta de nous
Estatuts, i la majoria d’elles s’han acceptat a fi de facilitar
l’aprovació de la Generalitat. A continuació es passa a
analitzar una a una les modificacions en qüestió (es
poden trobar en l’annex 1 d’aquest document). Més enllà
d’alguns aclariments, les persones presents donen per
bons aquests canvis.
El debat se centra només en la redacció de l’article 8 dels
Estatuts (el que fa referència a les persones que poden
esdevenir membres del Colpis). El Departament de
Justícia sol·licitava en un ofici de 22 d’octubre de 2020
(referència 37089/2020) que es redactés novament
aquest article 8 “perquè s’adeqüi a la legalitat vigent”. En
les reunions celebrades amb representants del
Departament es va constatar que aquest partia de la visió
tradicional d’entendre que només es podien col·legiar al
Colpis les persones titulades en Ciències Polítiques i en
Sociologia. Tot i això, en el moment en què es va posar en

coneixement del Departament de Justícia que recentment
s’havien aprovat i publicat uns nous Estatuts del Colegio
de Politólogos y Sociólogs de Madrid que obren la porta a
la col·legiació de persones titulades en Gestió i
Administració Pública i en Relacions Internacionals i
Estudis Internacionals, la postura de la Generalitat es va
fer aparentment més receptiva.
La proposta de canvi d’aquest article 8 que s’analitza té el
següent redactat:
“El Col·legi està integrat per qui ho sol·liciti d’acord amb els procediments previstos i
acompleixi algun dels requisits següents:
a)

Estar en possessió d’una titulació universitària oficial que habiliti per a l'exercici
professional de la Ciència Política, la sociologia, la gestió de les administracions
públiques i les relacions internacionals. Tenen aquesta consideració les titulacions en
ciència política, sociologia, relacions internacionals, gestió i administració pública i
seguretat”

Hi ha diferents intervencions al voltant d’aquest article.
+Rocío Navarro expressa les seves reserves sobre aquest
redactat, demana que s’encarregui un informe al Col·lectiu
Ronda, i proposa adoptar el mateix text que el Colegio de
Madrid.
+Eugènia Bretones sol·licita estudiar el grau de proximitat
(temaris, Departaments implicats) i de convalidacions
previstes entre les diferents titulacions (per exemple,
Seguretat en relació a Ciències Polítiques i a Sociologia),
a fi de tenir arguments per decidir què s’inclou a l’article 8.

+Sònia Pereda afirma que li preocupa que el grau de
criminologia convalidi més crèdits que no pas alguns dels
estudis que s’estan considerant.
+Albert Balada és partidari de votar les diferents
possibilitats, enviar el resultat al Departament de Justícia
i després, si calgués, presentar recurs al contenciósadministratiu.
Hi ha un debat sobre si incloure o no a l’article 8 la titulació
de seguretat, amb opinions contraposades. Es valora la
possibilitat de no aprovar avui les modificacions
estatutàries, estudiar millor tots els aspectes a
considerar, i deixar que sigui la propera Junta la que
reprengui el tema.
Finalment, però, s’acorda adoptar el mateix text que el
dels Estatuts del Colegio de Madrid, amb un petit canvi
(substituir “Estudis internacionals” per “Seguretat”). Per
tant, l’article 8 queda de la següent manera:
Article 8 Integrants de ple dret
1. El Col·legi està integrat per qui ho sol·liciti d’acord amb els procediments previstos i
acompleixi algun dels requisits següents:
a. Podran pertànyer a aquest Col·legi Professional les persones majors d’edat que
estiguin en possessió d’un títol superior universitari en Ciències Polítiques, Sociologia,
Gestió i Administració Pública, Relacions Internacionals, Seguretat i/o en titulacions que
continguin una o la combinació de les anteriorment dites, obtinguts en una Universitat
espanyola.
També podran col·legiar-se les persones majors d’edat, amb una titulació estrangera de
rang universitari superior en algunes de les titulacions acceptades per a la col·legiació
que:

i.

Hagin obtingut una declaració d’equivalència a un títol universitari de
Grau, Llicenciatura, Máster Oficial, o Doctorat per part del Ministeri
d’Educació, segon recull el Real Decret 967/2014, o que

ii.

Hagin degudament convalidat la titulació a alguna de les titulacions
acceptades per a la col·legiació.

b. Ser catedràtic o professor titular en un departament universitari de ciències
polítiques, sociologia, de l’administració o de relacions internacionals, així com
d’un departament que atorgui alguna de les titulacions oficials que en permetin
la col·legiació.
c. Persones de reconegut prestigi professional o acadèmic en l'àmbit de les
disciplines que són pròpies d’aquest Col·legi sempre que estiguin en possessió
d'un títol universitari oficial diferent dels anteriors; comptin amb formació en la
matèria i estiguin avalats per tres persones col·legiades amb més de cinc anys
d’antiguitat. Aquestes incorporacions seran valorades i decidides per la Junta de
Govern i les possibles al·legacions seran resoltes per l’Assemblea.
2. La pertinença es condiciona a l’acompliment de les obligacions inherents a la
col·legiació i a no estar en situació d'inhabilitació professional.

Arribats a aquí es posa a votació el conjunt de
modificacions proposades, i aquestes són aprovades
amb 12 vots a favor i sense cap vot en contra ni abstenció.

**

