Assemblea General 2012
PROPOSTES 2012-2013
1.SEGUIR AMB ACTIVITATS JA CONSOLIDADES
-CONFERÈNCIES.
-Participació AGEIB amb SGE amb els GEOLODIES.
-GEOBERENARS
-DINAR ANUAL: GeoPorcella, GeoCaldereta, GeoBullit.
-Web AGEIB.
-Opinió-premsa.
-Guia Itinerari Cabrera.
-Participació en Plans Hidrològic, Forestal, etc.

2.CONTINUAR LES TASQUES DE LES COMISSIONS CREADES
Decidir si seguim amb les COMISSONS.
Revisió de la feina feta, concreció d'objectius i un responsable per
cada una.
Feina conjunta amb el delegat de l'ICOG de Balears en quan a la
comissió de projectes i de llocs de feina a l'administració, tal com
indica la seva proposta de feina feta a la institució per als propers
3 anys.
Margalida Comas(jueves, 06 diciembre 2012 14:18)
La COMISSIÓ d'enseyament necessita empenta!!.
Tant a l'eduació secundària com universitària.
El Departament de Ciències de la Terra de la UIB (creat per geòlegs,
tal com m'han informat els més majors que ho visqueren) ha
experimentat la total desaparició de places per a geòlegs, dels 4 que
hi ha o hi havia..., desapareixeran en jubilar-se. A Geografia, ha
desaparegut l'assignatura de GEOLOGIA! Ja no es dóna a la carrera,
només a Biología, Química, etc..
Alfredo Baron(martes, 11 diciembre 2012 20:17)
Creo que puedo ayudar a Mateo en el análisis de puestos de trabajo y
plazas para geólogos en la Administración.La lucha puede ser larga.

3. DECISIÓ D'OBERTURA DE L'AGEIB A SOCIS NO GEÒLEGS O
ALTRES ESTUDIS RELACIONATS
Decidir si es fa l'obertura de l'AGEIB a socis no geòlegs o altres
estudis relacionats tal com diuen ara els estatuts.

Implica
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i
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l'AGEIB (podeu

Vegeu estatuts de la Sociedad Geológica de Extremadura com a exemple.
Vegeu reproducció del títol IV dels Estatuts AGEIB
TÍTULO IV. RÉGIMEN DE ADMISIÓN, DERECHOS, Y OBLIGACIONES
Artículo 8. Requisitos para ser miembro y adquisición de dicha
condición.
Podrán ser miembros de la AGEIB:
Los Doctores o Licenciados en Ciencias geológicas y los titulados en
Ingenieria Geológica, con título expedido por una universidad
española, o equivalente si se trata de una universidad de un país
extranjero, y que tenga su residencia habitual en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears.
Aquellas personas que, pese a no cumplir con los requisitos
anteriores, su admisión y nombramiento sea aprobado por la Asamblea
General a propuesta de la Junta Directiva o por solicitud escrita de
la mitad más uno de los socios, habida cuenta de su especial
formación, experiencia, actividades o dedicación.
Adquirirán la condición de asociado previa solicitud e inscripción y
firma
en
el
Libro
de
registro
y
el
abono
de
las
cuotas
correspondientes.
Artículo 9. Derechos de los asociados.
Todos los miembros de la AGEIB tendrán derecho a:
1. Asistir a las Asambleas general Ordinaria y Extraordinaria con voz
y voto.
2. Ocupar los cargos de la Junta Directiva para los cuales sean
nombrados.
3. Disponer de los servicios y asistir a las actividades que la AGEIB
realice de acuerdo con las normas estatutarias.
4. Fiscalizar las cuentas.
5. Recibir información sobre las actividades de la Asociación.
6. Formar parte de los grupos de trabajo.
7. Poseer un ejemplar de los estatutos.
8. Ofrecer sugerencias e iniciativas a la Junta Directiva y elevar
propuestas a la Asamblea General.
9. En general, intervenir en el desarrollo y cumplimiento de los fines
de la AGEIB.
Artículo 10. Deberes de los asociados.
Son deberes de los asociados:
1. Cumplir con los estatutos, reglamentos internos, normas y acuerdos
de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
2. Colaborar activamente con el cumplimiento de los fines de la AGEIB
prestándole la asistencia posible.
3. Satisfacer las cuotas en la forma, cuantia y condiciones que
determine la Junta Directiva.
4. Desempeñar los cargos para los que haya sido nombrado.
Se perderá la condición de socio:
1. Por baja voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva.

2. Por acuerdo de la Junta Directiva en caso de impago de la cuota
correspondiente, previo requerimiento de pago.
3. Por causa de conducta contraria a los asociados.
4. Por incumplimiento reiterado de los acuerdos adoptados por la
Assamblea General o la Junta Directiva.

bernat(martes, 04 diciembre 2012 13:31)
Jo pens que si s'ha d'obrir però amb limitacions. L'associació és dels
i per als geòlegs per tant a la junta només geòlegs. El soci no geòleg
té dret a veu però no a vot (es podia donar el cas que hi hagués més
no geòlegs que geòlegs. Les decisions les hem de pendre noltros). La
quota pot ser simbòlica només per cobrir despeses mínimes.

Margalida Comas (opinió personal)(jueves, 06 diciembre 2012 13:43)
Jo crec que las coses a mitges comencen a la meitat... Amb això vull
dir que tenir socis de "segona categoria" sense dret a vot ni dret a
formar part de Junta no me pareix que sigui una bona opció, més bé una
confusió de conceptes i objectius.
Tampoc estic d'acord a obrir l'AGEIB a tothom i que sigui una
associació d'amics de la geologia o algo semblant, amb tots amb dret a
veu i vot. Millor seria crear-la a part; amb això sí que estic
d'acord, a més seria molt exitosa, o sigui que endavant!
A més, la meva intuició me diu que darrera tot això hi ha molta gent
amb ganes de formar part de l'AGEIB i que precisament és gent molt
activa. Crec que la difusió i èxit que darrerament ha tengut l'AGEIB
ha sigut, en gran part, sense treure la nostra, per les ganes de molta
gent de conèixer la geologia de les illes. Basta pensar en
geoberenars, geolodies i conferències, en les que la participació de
gent fora de l'AGEIB ha estat molt important.
L'AGEIB, així com jo la entenc i la vull, és associació professional
amb un dels seus objectius que és la difusió, el qual hem aconseguit
sense cap cost econòmic i que hem de seguir fent, convidant a tothom a
les activitats obertes. Per mi la geologia és, apart d'una passíó, la
meva professió, el que me dona per menjar i viure, i crec que l'AGEIB
és la meva associació professional. No veig la necessitat de canviarho.
Si el que volem és fer més doblers hi han altres camins (en altres
propostes en faig una).

bernat(martes, 11 diciembre 2012 19:35)
Marga, vist així estic d'acord amb tu jo només vull que la nostra
associació segueixi sent nostra però cal aprofitar aquest "boom" de
gent que simpatitza amb la geologia. Com fer-ho?
Sembla ser que de moment hi hauria dues propostes obrir la associació

(si és el cas que la majoria vol insisteiesc q hauria de ser amb
limitacions q no mos pugui passar mai que "altres vingueren q de casa
ens tragueren". O bé crear una cosa apart però qui se n'encarregarà?

Guillem Mas(martes, 11 diciembre 2012 20:10)
L’AGEIB es va constituir inicialment com una associació professional
per defensar el interessos professionals dels seus associats i te tot
el dret a continuar com a tal. Entre els seus 5 objectius no ni ha cap
que faci referència a la promoció i/o difusió de la Geologia (tots fan
referència purament als interessos professionals dels seus associats).
Ara se’ns planteja la necessitat d’obertura de l’AGEIB a altres
interessats i professionals. Si volem que vegin l’AGEIB com una
associació que (apart de vetllar pels interessos professional) es
constitueix com una entitat no lucrativa que té entre els seus
objectius promoure, fomentar i difondre el coneixement, progrés i
aplicacions de la geologia, així com representar els interessos
científics de la comunitat geològica.
Davant això crec que només caben 2 possibilitats:
1.- Canviar nom AGEIB per Associació “Geològica” de les Illes Balears
donant-li un caire obert i creant una secció o comissió interna
específica dedicada exclusivament a vetllar pels interessos
professionals (implica modificació estatuts).
2.- Deixar l’AGEIB així com està com associació corporativista
professional i crear una nova associació oberta de persones
interessades en la geologia i afins, tal com han fet a Extremadura.

Alfredo(martes, 11 diciembre 2012 20:34)
En mi opinión,Marga ha reflejado perfectamente lo que es y debe seguir
siendo la AGIB.Que no figure expresamente en los estatutos no
significa que no pueda realizar labores de divulgación de la Geologia
ya que esta es la mejor manera de defender la profesión.
Si lo que se pretende es crear una "asociación de amigos de la
geología·,creese.Pero aparte de la AGEIB,sin perjuicio de que a mi
personalmente también me interese pertenecer a la misma.

Margalida Comas(miércoles, 12 diciembre 2012 20:55)
Segona reflexió.
Pens que el tema de crear o no una altra figura diferent a l'AGEIB no
és objectiu propi de la AGEIB, és a dir, clarament la pot crear qui
vulgui sense el nostre consentiment, i no ho veig com una necessitat
que se'ns planteji a noltros.
Per altra banda no entenc què és el que hem d'aprofitar dels

interessats o quina necessitat tenim exactament d'obrir l'AGEIB. Però
sí que aquest seria un tema a discutir de la AGEIB ja que, a més, es
va demanar que fos ordre del dia de l'Assemblea General: obrir o no.
La gent interessada ja vé a les activitats, pareix que les disfruta i
les aprofita. A poc a poc la consciència social aprecia la geologia.
La difusió que hem fet crec que és totalment legítima i ens correspon
seguir fent-la, encara que es crein altres figures, i és més, a la
llarga ens està posant a lloc, si te conèixen: existeixes, i això és
bàsic per als professionals en una matèria poc coneguda
(històricament).
Al meu entendre, el que l'AGEIB necessita és que els seus socis
s'activin i facin feina conjuntament per conservar i millorar el que
ja tenim, que no és poc.

4.GUIA D'ITINERARIS GEOLÒGICS DE LES ILLES BALEARS
Actualment seguim amb la negociació d'el·laborar la guia d'itineraris
amb l'editor alemany. D'entrada no posen preu, ens deleguen la
proposta.
Per al grup de la guia d'itineraris ja es va realitzar una assemblea
extraordinària, o sigui que es considera una activitat a continuar.
Podem decidir ara què fer, si seguir amb l'editorial alemanya o fer-ho
pel nostre compte.

Bernat(martes, 04 diciembre 2012)
Si no es comprometen amb nosaltres (preu, condicions...) fem-ho com
AGEIB i ja veurem com o a qui o podem vendre.

Margalida Comas(jueves, 06 diciembre 2012 14:42)
Propòs que:
-L'AGEIB ho realitzi i ho editi en un temps màxim dos anys, i ho posi
a la venta.
-Els beneficis es repartesquin (a partir dels dos anys) en funció de %
acordats: AGEIB, redactors d'itineraris i coordinadors.
-Es faci una reunió al gener de 2013 per a concretar càrrecs de cada
un, feines a fer i calendaris, freqüències per revisar beneficis,
etc..
-Demanem d'entrada subvenció per iniciar treballs (siguem optimistes,
geoturisme ha de vendre!, podem organitzar-nos i tocar a moltes
portes, inclús a l'editorial alemanya podem posar-li un preu suculent
inicial per si de cas al final ho feim amb ells).

Alfredo(martes, 11 diciembre 2012 21:09)
De acuerdo.Si los alemanes no se ponen a tiro,lo hace la AGEIB.En
cualquier caso hay que ponerse manos a la obra y fijar
calendario,trabajos y responsabilidades.El tema económico tiene

diversas alternativas que hay que analizar.Pero en cualquier caso hay
que seguir adelante.

5.CREACIÓ D'UN SERVEI DE MONITORS PER A ITINERARIS
GEOLÒGICS
Decidir si es crea i si l'AGEIB és únicament el contacte entre els
clients i els socis que vulguin fer la feina o bé és directament el
gestor de l'activitat.
Si es crea finalment proposar una data de reunió per a crear un grup
encarregat de la feina.

bernat(martes, 04 diciembre 2012 13:37)
Jo pens que ha de ser l'ageib ja que si hi ha dues persones que volen
fer el mateix itinerari i no es posen d'acord qui el fa o a quin
preu... donarem mal exemple. L'Ageib porta el control (preu establert
i dóna l'itinerari al soci que ho demana en cas de ser dos o més es
dóna al que ho ha fet manco vegades tot afavorint la igualtat entre
noltros). Des preu una part pot anar a l'ageib i l'altre al soci.
Ara bé cal determinar quina figura legal tindrà l'ageib i si ens convé
o no lligat amb el tema anterior de fer la guia d'itineraris geològics

B.Morey(martes, 04 diciembre 2012 19:07)
Coincidesc amb en Bernat que aquest tema s´hauria de regular..i així
podem complir dos dels objecius de l´associació.Vetalr per la feina i
nom i entitat del geòleg i la Divulgació i

6.CREACIÓ DE LA BIBLIOTECA i LITOTECA DE L'AGEIB i DE
L'ARXIU DIGITAL DE PUBLICACIONS
Recull de publicacions i creació d'una base de dades. Decidir com es
fa i qui serà el responsable.
Biblioteca en honor de la nostra sòcia i companya Marta Borràs, tal
com va acordar la Junta Directiva, atès la donació dels seus llibres
que els seus pares van fer a l'AGEIB.

Joan(martes, 04 diciembre 2012 08:35)
Potser seria interessant que els socis que tenen publicacions aportin,
si volen, un exemplar d'elles i poder ampliar la biblioteca.

bernat(martes, 04 diciembre 2012 13:39)
Em sembla molt bona idea

B.Morey(martes, 04 diciembre 2012 19:11)
al igualque fa el Museu Balear d e Sóller pot ser seria una bona idea
que penjessim elsque publiquem article s o comunicacions que d´altra
manera són poc publicades i així arribarien a tot msels interessats.
hi ha un petit problema però que jo encara no tenc massa clar
alrespecte. El´entitat o revist aque publica te dret d´autor..i aquí
s´ha d´anar alerta.
en canvi no se una memòria d edoctorat o un treball impublished en
recupar els Drets d´autor se deu pode rpenajr.
Si se fa s´ha de tenir clar com a associació.
Alfredo(martes, 11 diciembre 2012 21:24)
Muy buena idea.Concha se pondrá muy contenta.
Lo de publicar,derechos de autor etc.,me parece prematuro:primero
blblioteca,después ejemplares de cosas ya publicadas(los derechos de
autor y de difusión depende del tipo de revista o publicación)....y
por último...publicar cosas on-line la propia AGEIB.....???

7.CELEBRACIÓ 15è ANIVERSARI DE L'AGEIB (2013)
L'any 2013 és el 15è aniversari de l'AGEIB. Decidir si fem alguna
celebració al respecte.

B Morey(martes, 04 diciembre 2012 19:12)
Podem fer alguna trobada , dinar etc però algun esdeveniment
especial..? estic avui espès de idees.

8.TEMES PENDENTS DE L'ASSEMBLEA GENERAL 2011
CONVENI AGEIB - DELEGACIÓ TERRITORIAL DE COL·LEGI DE GEÒGRAFS D LES
ILLES BALEARS
En l'Assemblea General de 2011 es va votar a favor d'establir un
conveni amb dita entitat però modificant alguns punts de la proposta
que ens varen fer inicialment. Vos presentam una proposta de
modificació.

Alfredo(martes, 11 diciembre 2012 21:42)
En principio y por principios,estoy en contra del covenio,incluso con
las modificaciones.La AGEIB ya tiene actividades abiertas.Podrian
simplemente comunicarse al Colegio de Geógrafos por si quieren
participar.Pero nada más.Ni cursos específicos de formación ni otras
historias.Ya sé lo que pasa después....

ALTRES PROPOSTES
Margalida Comas(jueves, 06 diciembre 2012 13:49)
Per a tenir més ingressos per l'AGEIB:
-Pujar la cuota dels socis que actualment és bastant petita, 30 euros.
-Web AGEIB: lloc de publicitat per empreses (projectes, serveis
d'itineraris guiats,etc) amb comissió per l'AGEIB.
-Sol·licitud de subvencions (mai ho hem fet), per exemple per iniciar
la guia d'itineraris geològics.
Margalida Comas(jueves, 06 diciembre 2012 14:06)
PROPOSTA DE NOUS HORARIS DE FEINA I GESTIÓ DE L'AGEIB:
-Limitar l'activitat de feina i gestió de l'AGEIB a tots els dilluns
no festius a partir de gener de 2013, de 17,00h a 20,00h a la SHINB,
horari en el que hi ha el bibliotecari de la SHINB i no necessitam
clau per entrar.
-Indicar a la web que és l'horari d'atenció al públic.
-Recuperar i ordenar el lloc que tenim assignat per tal de tenir un
espai de feina periòdica per tots (i mitjançant videoconferències si
se sol·liciten): comissions, guia d'itineraris, junta directiva, web,
etc... Deixar-hi ordenat tot el material i arxiu de papers oficials
que tenim.
(Els gastos del lloguer simbòlic que tenim inclouen telèfon i
internet.)
-Comprar estanteria per la biblioteca i el que faci falta.
-Comprar un telèfon mòvil de contacte de l'AGEIB, amb càrrec al compte
de l'AGEIB, indicat a la web, per fer gestions fora d'horari d'atenció
al públic.
-Conferències: voluntaris per preparar i després arreconar la sala, el
projector, l'ordenador, rebre el conferenciant, comprar aigua, i
seguir la tradició de convidar-lo a sopar entre tots els assistents, o
carregar els gastos del sopar del conferenciant al compte de l'AGEIB.
bernat(martes, 11 diciembre 2012 19:44)
És ver que la quota és bastant petita però ho es puja molt o no crec
que signifiqui un increment de doblers rellevant i pujar quotes amb la
que cau... jo m'he donat de baixa da'lgunes quotes i eren de 50
e/any!!!.
Ara bé totalment d'acord amb demanar subvencions (quien no llora no
mama). Publicitat ( empreses de construccio, geotecnia,
mediambient...).

Alfredo(martes, 11 diciembre 2012 21:59)
Estoy de acuerdo con Marga en los temas de horario,habilitación de
espacio,muebles,teléfono etc.También en lo referente a buscar dinero y
anunciantes
Me apunto de voluntario para lo de las conferencias,(salvo en lo de
instalar los "equipos diabólicos!).
La cuota no es baja,es ridícula.Yo lanzo una propuesta
concreta:subirla a 60-80 euros/año.Para los que paguen cuota en el
Colegio de Geólogos o esten en el paro se puede establecer una cuota
reducida(50%).Para los parados incluso moratoria.

