
Junta AAUC
Data 21 de juny de 2011
Lloc Restaurant Hotel Catalonia Portal de l’Àngel
Assistents Mercè Berenguè, Agàpit Borràs, Rafael Garcia, Sebastià Jornet,
Santiago Juan, , Robert Juvé, Xavier Matilla i Pep Solà-Morales.

1. Explicació de la jornada 2 de Juliol de 2011 al Bages
S’explica el programa de la jornada i s’estableix com es coordinarà
l’organització amb l’SCOT

2. Treballs respecte els Plans Base amb Josep Maria Llop
Sebastià Jornet explica els continguts bàsics i els antecedents
respecte la participació de membres de l’AAUC en l’iniciativa del
“Pla Base”, dirigida per Josep Maria Llop, i es comunica que
s’informarà de les novetats a la Junta de l’AAUC.

3. Informació del nou blog de l’AAUC
Xavier Matilla presenta el nou blog de l’AAUC, que ja està preparat
però encara no és públic, per tal de que els membres de la Junta
puguin consultar-lo i efectuar els comentaris i suggeriments que
creguin oportuns. S’enviarà un correu amb el link del blog.

4. Constitució de la Comissió intercol·legial de
Territori i Urbanisme (CITU)
Sebastià Jornet confirma la constitució de la “Comissió
intercol·legial de Territori i Urbanisme” integrada pels col·legis:
d’Advocats de Barcelona, d’Arquitectes de Catalunya, d’Economistes
de Catalunya, d’Enginyers Industrials de Catalunya i d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports de Catalunya

5. Al·legació a l’avantprojecte de llei Òmnibus
S’expliquen les dos al·legacions presentades per part del COAC, una
a títol individual i una altre com a membre de la “Comissió
intercol·legial de Territori i Urbanisme” a l’Avantprojecte de llei
de simplificació, d’agilitat i de reestructuració administrativa i
de promoció de l’activitat econòmica, en el seu període d’informació
pública. L’AAUC ha participat en el redactat al respecte de les
modificacions que introdueix a la llei d’urbanisme l’esmentat
avantprojecte de llei.

6. Urbanisme de petit format
Es recorda la voluntat d’organitzar debats de “petit format”. Es
suggereix la possibilitat de realitzar una primera trobada-debat per
parlar de “La regulació dels paràmetres urbanístics”. La proposta es
considera adequada per part dels presents.

7. Proposta espais de reflexió-debat per part del Toni
Casamor a les Agrupacions
Es comunica l’oferiment per part de president de la Demarcació de
Barcelona del COAC, Toni Casamor, a les Agrupacions per facilitar
espais de reflexió-debat.

8. Comunicacions i altres coses que us puguin interessar 
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- Aprovació llei de l’Àrea Metropolitana i possible reorganització
Comissions d’Urbanisme.

- Suport honoris causa Juli Esteban Noguera a la UPC.
Es proposa l’adhesió de l’AAUC a la iniciativa promoguda pel
Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat
Politècnica de Catalunya, per nominar al Sr. Juli Esteban i Noguera
Doctor Honoris Causa. Tots els presents estan d’acord.

- Publicació segona desena d’anys de l’AAUC
Es comunica la voluntat d’iniciar els treballs per preparar la
publicació del llibre de la segona desena de l’AAUC.

- Sol·licitud de base de dades AAUC per mailing
Es comunica l’oferta d’una empresa de mobiliari urbà i il·luminació
per poder enviar correus als agrupats a canvi d’una compensació
econòmica encara per confirmar i garantint la privacitat de les
dades ja que els correus seran enviats des del COAC.

- Presentació AxA 
Intercanvi d’opinions

Xavier Matilla
secretari de l’AAUC

2


