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ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L'AGRUPACIÓ D'ARQUITECTES URBANISTES 
CELEBRADA A LA BIBLIOTECA MANUEL DE SOLÀ-MORALES DE L’ARXIU COAC, EL DIA 18 DE 
DESEMBRE DE 2013 

El president de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC), Sebastià Jornet, dóna la 
benvinguda als assistents i s'inicia l'assemblea a les 17.00h.  

En primer lloc agraeix al COAC la seva disponibilitat a l’haver cedir l’espai de la Biblioteca Manuel 
de Solà-Morales per a poder celebrar l’assemblea de l’AAUC. 

A continuació, obre el primer punt de l'ordre del dia, proposant que donat que els assistents 
disposen de l'acta de l'assemblea anterior, es procedeixi a la seva aprovació, a resguard que 
posteriorment algú dels assistents proposi alguna esmena, que ja serà incorporada oportunament. 

A continuació, cedeix la paraula a en Xavier Matilla, secretari de l’AAUC que presenta la memòria 
d’activitats del 2013 agrupades en quatre eixos-objectius: consolidació dels canals d'informació i 
comunicació AAUC, organització d'activitats, serveis professionals i participació i representació en 
les activitats col·legials.  

Del conjunt d'activitats celebrades es destaca l’organització de la trobada anual de la UAAU 
coincidint amb les jornades: “Projectes Urbanisme premiats a la XII BEAU” i “La construcció d’un 
urbanisme metropolità” a la seu de l’AMB.  

També es posa l’accent en la continuïtat dels cicles “Urbanisme comparat” i les diverses jornades 
relacionades amb la Ley RRR. Respecte la jornada d’homenatge d’en Francesc Mestres celebrada 
al mes d’octubre, es destaca que la pèrdua d’en Francesc visualitza la pèrdua progressiva d’un 
perfil concret de professional dedicat i compromès exclusivament amb el servei públic municipal. 
En aquest sentit Agàpi Borràs comenta la pèrdua també del company Josep Luís Mayans. 

Tot seguit, s'exposen el nombre d'actes institucionals i organitzatius, propis i externs, en els que 
l'AAUC ha participat. Es destaca la consolidació de la Comissió Intercol·legial de Territori i 
Urbanisme (CITU), la entrada de de les agrupacions a la Junta de Govern del COAC de manera 
rotativa, i la presència d’en Sebastià Jornet, president AAUC, com a representant COAC al Comitè 
d’Experts de la Conselleria TES de la Generalitat de Catalunya. Es manifesta la preocupació per la 
reducció del nombre d'agrupats que ha passat de 312 a 290. 

Finalment, es fa balanç del servei de comunicació de les ponències tècniques de les diferents 
comissions territorials d’urbanisme i es recorda la importància de que els representants del COAC 
a les diferents ponències comuniquin amb suficient antelació els ordres del dia de les ponències 
per tal de que el servei pugui ser efectiu.  

Fet aquest repàs, s'aprova la Memòria d'activitats presentada per la Junta. 
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En el tercer punt de l’ordre del dia, Robert Juvé, tresorer de l’Agrupació, presenta la situació del 
pressupost de l'any 2013, a data 15 de desembre de 2013 i les previsions fins a finals d'any. La 
previsió d’ingressos i despeses significarà un saldo positiu de 5.711,00 €, que incrementarà el fons 
propi acumulat de l'AAUC fins a 41.230,16 €.  

A continuació, es presenta la proposta d'activitats per l'any 2014, amb els següents actes i 
jornades: 3r cicle d'Urbanisme comparat focalitzat en la pràctica professional urbanística en 
diferents comunitats autònomes d’Espanya; inici del cicle “Treballar a l’estranger”; debats en format 
"Diàlegs" entre disciplines, agents i/o territoris vinculats a l'urbanisme; Jornada “BCN World”; ; 
jornada "urbanisme i valoracions"; jornada "Parc de l’Alba”; Jornades i Congrés vinculats a Fòrum 
2.012 Catalunya 21 de l’SCOT; i finalment inici de les tertúlies “Converses d’Urbanisme” en relació 
al temes que es tractin al Comitè d’Experts TES. A continuació, Agàpit Borràs, Secretari Tècnic de 
l’Agrupació exposa la proposta de visites-viatges restringida a l'àmbit ibèric amb la proposta 
específica de visitar Madrid amb motiu de la redacció del Pla General, el Pla Centre Madrid i la 
sentència PAUs així com la proposta d’iniciar un cicle de visites a barris de Barcelona. 

Finalment, Robert Juvé presenta la proposta de pressupost per al 2014. En aquests s'ha suprimit 
de la comptabilitat les habituals previsions vinculades a viatges. Es preveu una xifra d'ingressos de 
9.500,00 € i una despesa de la mateixa quantia. Sebastià Jornet explica que l’any 2014 els 
agrupats menors de 40 anys no hauran de pagar quota com a mesura d’incentivació. També 
s’explica que la voluntat d’ajustar les despeses als ingressos està motivada per la incertesa 
existent al respecte de la disponibilitat per part de l’AAUC del fons acumulat, equivalent a 
41.230,16 ja que aquest forma part del compte únic del COAC. S'aprova el pressupost per 
unanimitat dels presents a l'Assemblea. 

Posteriorment, en el torn obert de precs i preguntes, no es formula cap  qüestió. 

Sebastià Jornet, tanca l'assemblea agraint als presents la seva assistència. 

 
Xavier Matilla Ayala 
Secretari de l’AAUC 


