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Acta de l’Assemblea Extraordinària de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes celebrada el 7 de setembre 
de 2017 a les 17:30 h a la Sala Solà-Morales (C. Arcs 1-3, 4a. planta). 

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 17.30h.  

A continuació, obre el primer i únic punt de l'ordre del dia, la proposta de modificació del reglament de l'AAUC. 

El president dóna la paraula al Xavier Alarcon que explica l'exposició de motius de la proposta de modificació del 

reglament que es fonamenta en el següent: 

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

funcionament intern de l’agrupació́. 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.  

El Sr. Santi Juan pregunta detalls dels articles modificats i el Xavier Alarcón li dóna resposta. 

El Sr. Robert Juvé posa en relleu la incapacitat de trobar l'encaix entre el fet que hi hagi més Comissions 

territorials de Catalunya que Demarcacions, i el fet que no hi hagi representants a la Comissió Metropolitana. El 

Desideràtum seria que els representants territorials de l'AAUC per Demarcació fossin els mateixos representants 

del Col·legi a les Comissions Territorials d'Urbanisme. Hi ha un cert divorci entre les Juntes de Demarcació, els 

representants territorials al Col·legi a la Comissió, i els representants del territori a l'AAUC.  

S'aprova per unanimitat el nou reglament. 

Posteriorment, s'enceta el torn obert de precs i preguntes. 

Es parla d'activitats que es faran en un futur proper: Urbanisme Comparat, Club de Lectura, Pedalades, etcètera. 

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


