
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE L'AGRUPACIÓ D'ARQUITECTES

URBANISTES DEL COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA

Exposició de motius:

La present proposta de modificació del reglament de l’AAUC es fonamenta en la necessitat

d’agilitzar el funcionament intern de l’agrupació. Concretament incideix en dos aspectes claus: la

necessitat d’agilitzar el relleu puntual d’un membre electe de la junta directiva, si es dona el cas;

i la necessitat de dotar-se d’un òrgan de govern més operatiu.

El primer aspecte es resol amb la introducció d’un mecanisme de relleu àgil, tutelat per la junta

directiva i ratificat per assemblea ordinària (art. 17.3) Aquest mecanisme, però, està limitat per

evitar una renovació complerta dels càrrecs electes en un mandat sense haver convocat

eleccions en assemblea general.

La resolució de la necessitat de disposar d’un òrgan de govern més operatiu es fa reconeixent el

paper dels vocals funcionals, que són membres de l’AAUC amb funcions concretes pel que fa a

la organització dels actes i activitats de l’agrupació (art.16.a); introduint la figura del vicepresident

(art. 16.a i 20.4); i creant la figura de la junta executiva amb capacitat d’organitzar els actes i

activitats (art. 16.c i d).

S’aprofita aquesta modificació per fer dues adaptacions del reglament: per una banda, es

modifica la referència que fan els articles 1, 4 i 21 als estatuts del COAC, per adaptar-la a la

numeració actual dels mateixos, i se suprimeix l’apartat d) de l’article 6 per pèrdua de sentit, en

no ser ja vigents les Tarifes a què fa referència. Per altra banda, es fan petits canvis en tot el

redactat per dotar-lo de perspectiva de gènere.

(Aquest document és la versió complerta proposada de reglament i incorpora, en els articles

modificats, la versió actual del reglament per facilitar la comparació. No es comparen, però,

aquells articles canviats per la introducció de la perspectiva de gènere ni l’actualització a les

referències a l’articulat de l’estatut del COAC, ja que aquests no són els canvis principals objectes

de la modificació i perquè afecten a moltes parts del text)

TÍTOL I

GENERALITATS

Art. 1. – NATURALESA I DENOMINACIÓ

1. L’ Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (en endavant AAUC) és una Agrupació

d’Arquitectes vinculada al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (en endavant COAC) que es

constitueix segons el que és previst a l’article 15 dels Estatuts col·legiats.

2. Segons disposa l’apartat 7 de l’esmentat article, l’AAUC depèn jurídicament de la Junta de

Govern del COAC, en forma de delegació, tant de tipus general pel que és previst en el present

Reglament, com de caràcter especial en els casos en que així ho acordi la Junta.

3. Totes les qüestions que se suscitin respecte a l’aplicació, interpretació i abast d’aquest

Reglament, seran resoltes per la Junta de Govern del COAC, previ informe de la Junta Directiva

de l’AUCC.



Art.. 2– ÀMBIT TERRITORIAL

L’AAUC desenvoluparà la seva actuació en el territori de Catalunya, sense perjudici de la

possibilitat d’organitzar serveis territorials coincidents amb els àmbits de les Demarcacions del

COAC.

Art. 3. – DOMICILI

L’AAUC tindrà el seu domicili a la seu dels òrgans centrals del COAC.

Art. 4. – DURADA

1. La durada de l’AAUC serà indefinida.

2. Cas que, per qualsevol circumstància, la xifra de membres de l’AAUC baixés per sota dels 100

exigits en l’apartat 7 de l’article 15 dels Estatuts del COAC i mantingués aquesta situació per un

període de temps superior a un any, la Junta de Govern acordarà la dissolució de l’Agrupació.

3. S’exceptua de la norma anterior el període de creació de l’Agrupació, que s’estableix en un

màxim de dos anys a partir de l’aprovació del present Reglament.

TÍTOL lI

FINS I FUNCIONS

Art. 5. – FINS

Són fins essencials de l’Agrupació.

a) Desenvolupar la informació, la sensibilitat i l’esperit de participació dels i les Arquitectes en els

temes urbanístics.

b) Representar els interessos generals dels i les Arquitectes Urbanistes davant els òrgans de

govern del Col·legi i davant de tercers quan el COAC delegui en l’Agrupació.

c) Contribuir a la formació i perfeccionament dels seus associats i les seves associades.

d) Donar suport a la llibertat i independència d’actuació de l’Arquitecte Urbanista en l’exercici de

la seva especialitat.

e) Vetllar per la correcta activitat professional dels i les Arquitectes Urbanistes d’acord amb

l’interès de la societat i el marc legal vigent.

f) Intervenir, en representació del COAC, en el procés de creació de la titulació d’Urbanista a

l’Estat espanyol i en el de definició de l’Urbanista en el sí de la Comunitat Europea així com en

el seguiment de la seva evolució i en la vigilància del compliment de les condicions que es

determinin, coherentment amb el paràgraf.

Art. 6. – FUNCIONS

Seran funcions principals de l’AAUC:

a) Canalitzar la representació dels i les Arquitectes Urbanistes de Catalunya davant les

organitzacions d’Urbanistes de l’estat i, mitjançant aquestes, davant les organitzacions europees,

i establir, si s'escau, acords de col·laboració mútua.

b) Organitzar i gestionar seminaris, cursets monogràfics i, en general, tota classe d’activitats per

si o amb col·laboració amb d’altres institucions o organismes, per tal de fomentar la formació

permanent dels i les Arquitectes Urbanistes.



c) Elevar al Degà o Degana i a la Junta de Govern del COAC, les propostes d’acord i/o actuació

que es considerin més convenients i oportunes per tal de donar suport als legítims drets dels

seus associats.

d) Representar al COAC, quan la Junta de Govern li delegui, davant qualssevol de les

Administracions Públiques i en temes directament relacionats amb l’Urbanisme.

e) Atendre, quan la Junta de Govern li ho demani, el nomenament de representants del COAC,

en els concursos per adjudicació de treballs de planejament, bé siguin de mèrits, bé siguin

d’idees.

f) Establir les comissions mixtes de treball que es considerin adients, amb Agrupacions d’altres

professions amb competències concurrents en el camp de l’Urbanista.

g) Qualsevol d’altre coherent amb els fins exposats en l’Article 5.

TÍTOL llI

MEMBRES, INCORPORACIONS I EXCLUSIONS

DRETS I OBLIGACIONS

Art. 7. – MEMBRES

1. Podran ser Membres Numeraris de l’AAUC tots els i les Arquitectes que, desitjant formar-ne

part, compleixin els requisits següents:

a) Ser Arquitecte o Arquitecta col·legiat en el COAC.

b) No haver estat sancionat o sancionada per falta professional, llevat del supòsit de rehabilitació.

c) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions econòmiques envers el COAC.

d) Qualsevol altre requisit que estableixi la Junta de Govern del COAC, coherent amb els fins i

funcions de l’AAUC.

2. Així mateix, tindran la consideració de Membres Associats aquells titulats o titulades superiors

d'altres disciplines concurrents amb l'urbanisme que ho sol·licitin. El reconeixement de la

incorporació com a Membre Associat serà per acord de la Junta Directiva de l'AAUC, previ escrit

de sol·licitud de l'interessat o interessada i justificació documentada de la seva especialització i

experiència professional

Art. 8. – INCORPORACIONS

a) La incorporació a l’AAUC requereix la prèvia sol·licitud per escrit de l’Arquitecte o Arquitecta,

que la Junta Directiva de l’AAUC resoldrà en el termini màxim d’un mes i solament podrà

denegar-la per incompliment d’algun dels requisits legalment establerts. Els membres de

l’Agrupació podran exigir un certificat acreditatiu de que en formen part.

b) En el cas que els acords amb altres organitzacions d'urbanistes previstes a l'art. 6a) ho

estableixin, es podrà sol·licitar informació als Membres de l'Agrupació sobre aspectes referits a

la seva especialització i experiència professional en urbanisme, que serà lliurada sempre amb

caràcter voluntari i específicament per a la finalitat que s'assenyali.



Art. 9. – EXCLUSIONS

La condició de membre de l’AAUC es perdrà per les causes següents:

a) Inexistència sobrevinguda d’algun requisit assenyalat en aquest Reglament i necessari per a

pertànyer a l’Agrupació.

b) Reiterat incompliment no justificat de les obligacions de la seva condició de membre de

l’Agrupació, quan aquestes siguin suficientment explícites.

c) Baixa voluntària.

d) Manca de pagament de les corresponents aportacions econòmiques.

Art. 10. – DRETS

1. Son drets dels membres numeraris de l’AAUC:

a) Dirigir a la Junta Directiva propostes per tal que siguin incloses a l’Ordre del Dia de les que

siguin incloses a l’Ordre del Dia de les Assemblees, si aquella així ho entén procedent.

b) Gaudir de tots els serveis i mitjans que s’estableixin per al bon funcionament de l’AAUC.

c) Assistir a les Assemblees amb veu i vot.

d) Ésser elegit membre de la Junta Directiva, segons el que preveu aquest Reglament.

e) Participar en les activitats de l’AAUC.

f) Ésser informat de la marxa econòmica de l’AAUC.

2. Son drets dels Membres associats

a) Ser informat de les activitats que promogui l'AAUC i participar-hi

b) Assistir a les Assemblees amb veu i sense vot

Art. 11. – OBLIGACIONS

Son obligacions dels membres de l’AAUC:

a) Complir les normes d’aquest Reglament i els acords dels òrgans de l’AAUC.

b) Subvenir a les necessitats de l’AAUC fent efectives les corresponents aportacions

econòmiques.

c) Desenrotllar correctament les comeses del càrrec que, si fa el cas, ocupin en la Junta Directiva.

d) Prestar ajut o col·laboració personal, en la mesura de llurs possibilitats, en els treballs comuns

de l’AAUC.

TÍTOL lV

ÒRGANS DE GOVERN

Art. 12. PROPOSTA

L’Agrupació serà regida per:

a) L’Assemblea.

b) La Junta Directiva.

c) La Junta Executiva

Art. 12. ACTUAL

L’Agrupació serà regida per:

a) L’Assemblea.

b) La Junta Directiva.



Art. 13.

1. L’Assemblea estarà constituïda per tots els membres de l’AAUC, que hi tindran veu i vot. Cada

membre podrà delegar el vot en un altre membre, no admetent-se, però, més de cinc delegacions

de vot.

2. Són facultats de l’Assemblea:

a) Aprovació del Pressupost i de la seva liquidació.

b) Proclamació dels càrrecs elegits.

c) Proposta de modificació d’aquest Reglament.

d) Totes aquelles matèries que afectin al govern de l’AAUC no atribuïdes expressament a la Junta

Directiva o als seus membres, que l’hi siguin sotmeses mitjançant la seva inclusió a l’Ordre del

dia per la Junta Directiva.

Art. 14.

1. L’Assemblea es reunirà, pel cap baix, un cop l’any i serà convocada amb antelació suficient,

tractant-se en ella els temes que es relacionen a continuació:

a) Proposta de pressupost per l’exercici següent i fixació de les contribucions per subvenir-lo.

b) Proposta de liquidació del Pressupost de l’exercici anterior.

c) Renovació dels càrrecs de la Junta, atenent l’article corresponent.

d) Proposta d’activitats.

e) Altres assumptes que pugui presentar tant la Junta Directiva com qualsevol membre de

l’AAUC.

2. L’Assemblea serà convocada sempre que ho proposi la Junta Directiva o un 20% pel cap baix,

dels membres de l’AAUC.

Art. 15.

De totes les sessions de l’Assemblea se n’aixecarà acta, que serà signada pel President o

Presidenta i el Secretari o Secretària.



Art. 16. PROPOSTA

a) La Junta Directiva serà l’òrgan permanent

de govern de l’AAUC i estarà composta per:

- Membres electes: el President o Presidenta,

el Vicepresident o Vicepresidenta, el Secretari

o Secretària i el Tresorer o Tresorera.

- Vocals funcionals: entre 2 i 7 vocals
funcionals, en funció de les necessitats. Els
vocals seran proposats per la Junta Directiva
i hauran de ser ratificats per l’Assemblea
General de l’Agrupació.

- Vocals territorials: proposats per les
demarcacions territorials del COAC, i ratificats
per la Junta Directiva. El nombre de vocals es
correspondrà amb el nombre de comissions
territorials d’urbanisme presents a cada
demarcació del COAC, amb un màxim de 3
vocals per demarcació.

b) La Junta Directiva, sota la tutela de

l’Assemblea General de l’Agrupació,

- proposarà noves activitats i avaluarà

les activitats realitzades;

- coordinarà els treballs que realitzen

els representants del COAC a les diferents

comissions territorials d’urbanisme

- podrà proposar a l’Assemblea la

creació de Seccions Temàtiques referides a

l’urbanisme, l'ordenació del territori i el

paisatge. Aquestes seccions, amb un mínim

de 20 membres adscrits, podran tenir també

un representant en la Junta Directiva, sempre

i quan aquest tingui la condició de Membre

Numerari.

c) La Junta Executiva serà l’òrgan executiu de

la Junta Directiva i estarà composada per els

membres electes (President/Presidenta,

Vicepresident/Vicepresidenta,

Secretari/Secretària i Tresorer/Tresorera) i els

vocals funcionals.

d) La Junta Executiva, sota la tutela de la

Junta Directiva, durà a terme la gestió

ordinària dels actes i activitats que

desenvolupa l’agrupació.

Art. 16. ACTUAL

a) La Junta Directiva serà l’òrgan permanent

de govern de l’AAUC i estarà composta per 3

membres electius, el President, el Secretari i

el Tresorer. Tindran dret a incorporar-s’hi els

responsables de les organitzacions territorials

d’Urbanistes existents a les diferents

Demarcacions, i nomenats per les

corresponents Juntes Directives.

b) La Junta Directiva podrà proposar a

l'Assemblea la creació de Seccions

Temàtiques referides al urbanisme,

l'ordenació del territori i el paisatge. Aquestes

seccions, amb un mínim de 20 membres

adscrits, podran tenir també un representant

en la Junta Directiva, sempre i quan aquest

tingui la condició de Membre Numerari.



Art. 17. PROPOSTA

1. La durada dels càrrecs serà de 4 anys i

podran ser objecte de reelecció.

2. El cessament dels càrrecs abans de

complir el termini del seu mandat pot

esdevenir-se per:

a) Dimissió voluntària, presentada mitjançant

un escrit en el qual s'expressin els motius.

b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

c) Baixa com a membre de l'Agrupació.

3. En el cas de que es produeixi un cessament

d'un càrrec electe, un membre numerari de

l'Agrupació, escollit per la Junta Directiva,

podrà ocupar provisionalment el càrrec

vacant. A la primera reunió de l'Assemblea

General que tingui lloc, caldrà sotmetre a

ratificació aquesta designació. En cas que el

càrrec no quedi ratificat, caldrà escollir un

altre membre numerari que estigui present a

l’assemblea.

4. En un mateix mandat no podran substituir-

se amb aquest mecanisme més de dos

càrrecs electes diferents. En cas que es

donés aquesta situació, finalitzaria el mandat

de la Junta Directiva i caldria convocar una

Assemblea General per escollir-ne una nova

junta.

Art. 17. ACTUAL

La durada dels càrrecs serà de 4 anys i

podran ser objecte de reelecció.

Art. 18.

Els càrrecs de la Junta Directiva no seran retribuïts. Podran però, percebre dietes d’assistències

a les sessions i cobrar les despeses de locomoció i trasllat.



Art. 19. PROPOSTA

La Junta Directiva celebrarà sessió, com a

mínim, 3 cops l’any.

La Junta Executiva celebrarà sessió, com a

mínim, un cop cada dos mesos.

Les sessions que celebri la Junta Directiva es

consideraran també Executives.

L’assistència a les reunions de la Junta

Directiva i Executiva serà obligatòria.

La Junta Directiva podrà estimar com a

renúncia a pertànyer-ne, l’absència no

suficientment justificada a tres sessions

consecutives o a cinc sessions no

consecutives en un període de dos anys.

La Junta Executiva podrà estimar com a

renúncia a pertànyer-ne, l’absència no

suficientment justificada a quatre sessions

consecutives o a sis no consecutives en un

període de dos anys.

Art. 19. ACTUAL

La Junta Directiva celebrarà sessió, com a

mínim, un cop cada dos mesos.

Art. 20. PROPOSTA

1. El President o la Presidenta convocarà i

presidirà l’Assemblea General, la Junta

Directiva i la Junta Executiva, representarà a

l’AAUC i ordenarà els pagaments.

2. El Secretari o Secretària s’ocuparà de

l’administració de l’AAUC, redactarà Acta de

les sessions de les que en serà dipositari i

lliurarà certificats, amb el vistiplau del

President o Presidenta.

3. El Tresorer o Tresorera tindrà a càrrec seu

la preparació del Pressupost i la seva

liquidació, proposarà i intervindrà els

pagaments i dirigirà la comptabilitat, tot això

en coordinació i d’acord amb el Tresorer o

Tresorera del COAC.

4. El Vicepresident o Vicepresidenta assumirà

les funcions que corresponguin al President o

Presidenta en la seva absència o quan

aquest/a les hi delegui expressament.

Art. 20. ACTUAL

1. El President convocarà i presidirà

l’Assemblea General, la Junta Directiva,

representarà a l’AAUC i ordenarà els

pagaments.

2. El Secretari s’ocuparà de l’administració de

l’AAUC, redactarà Acta de les sessions de les

que en serà dipositari i lliurarà certificats, amb

el vistiplau del president.

3. El Tresorer tindrà a càrrec seu la preparació

del Pressupost i la seva liquidació, proposarà

i intervindrà els pagaments i dirigirà la

comptabilitat, tot això en coordinació i d’acord

amb el Tresorer del COAC.



TÍTOL V

RÈGIM ECONÒMIC

Art. 21.

Els recursos econòmics de l'AAUC seran:

a) Quotes d'entrada.

b) Quotes periòdiques, iguals per a tots els membres.

c) Aportació del COAC a càrrec del Pressupost d’aquest, en els termes previstos a l’article 15

dels Estatuts col·legials.

d) Drets per cursets, conferències i altres activitats.

e) Drets per informes realitzats per delegació del COAC.

f) Ingressos per publicacions.

g) Subvencions i donatius.

Art. 22.

La marxa econòmica de l'AAUC es regirà per un Pressupost anual, que en acabar l'exercici es

liquidarà en forma homòloga als comptes del COAC (VID. Art. 13-2, A).

Art. 23.

La liquidació del pressupost de l'AAUC es passarà al COAC per a la seva inclusió i consolidació

en la liquidació del pressupost dels òrgans centrals,


