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Acta de l’Assemblea General l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes celebrada el 28 de novembre de 2017 
a les 18:30 h a la Sala 6 del COAC (C. Arcs 1-3, 5a. planta). 

ASSISTENTS 

Sebastià Jornet, Robert Juvé, Agàpit Borràs, Georgina Vázquez,  Sara Mas, Xavier Alarcón, Santi Juan, Pep de 

Solà-Morales, Josep Ma Claparols, Pere Serra i Camil Queraltó 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior 

2. Lectura i aprovació, si s'escau, de la Memòria d'activitats realitzades 

3. Aprovació, si s'escau, de la liquidació del pressupost 2016 

4. Proposta d’activitats 2018 

5. Proposta de pressupost 2018 

6. Precs i preguntes. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

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 18.30h.  

Comença recordant als assistents que l’assemblea general ordinària del COAC del passat 23 de novembre va 

acordar aprovar la presa en consideració i primera lectura de la modificació del reglament de l’AAUC, tal i com es 

va aprovar la darrera assemblea extraordinària d’aquesta agrupació. Si no hi ha res en contra, a la propera 

assemblea general del COAC es ratificarà el nou reglament i s’aprovarà definitivament. 

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 i de l’assemblea extraordinària, es procedeixi a la seva aprovació, a resguard que 

posteriorment algú dels assistents proposi alguna esmena, que ja serà incorporada oportunament. 

Seguidament, es presenta la memòria d’activitats del 2017. Es destaca la quantitat d’energies que enguany s’han 

dedicat a treballar al voltant de la llei de territori, amb xerrades, trobades entre els agrupats i també a través de la 

organització d’una jornada emmarcada en el congrés d’arquitectura. També cal fer esment a la llei d’arquitectura, 

aquesta ja aprovada, i sobre la qual ara també cal continuar treballant per tal d’instrumentar-la i sobretot pel que 

fa a la constitució de la comissió d’experts i de integrants de concursos. 

Pel que fa a activitats més divulgatives, aquest any destaca l’inici del Club de Lectura, l’organització de dues 

sessions d’urbanisme comparat (Suècia i Portugal) i de tres pedalades: la del Penedès, la de commemoració 

dels 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona i una altra que està prevista pel proper dia 16 de desembre, 

vinculada a l’exposició Passatges. 
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Pel que fa a la proposta d’activitats de cara a l’any 2018, sobre els tretze punts lliurats en el document als 

assistents, es destaquen els següents aspectes: l’elaboració de la publicació relacionada amb l’urbanisme 

comparat amb la qual està treballant la Sara Mas; les tres pedalades que hi ha previstes (tramvies, Terrassa i 

Sabadell); segones passades de països tractats a urbanisme comparat;  iniciar les sessions d’urbanisme 

comparat Ibèric, en col·laboració amb l’UAAU; iniciar el que anomenarem “urbanisme aplicat” que consistirà en 

realitzar algun tipus de formació informal per agrupats ajustada a les demandes dels agrupats més joves i 

impartides pel col·lectiu “Sòcrates”; realitzar les visites als premis de l’any 2015 conjuntament amb l’SCOT; 

continuar amb el Club de Lectura; treballar sobre la millora de la coordinació amb els representants del COAC a 

les comissions territorials d’urbanisme, per, sobretot, resoldre dubtes sobre el posicionament del COAC en temes 

de especial rellevància territorial; treballar per elaborar un escrit al voltant de la necessitat d’uns honoraris dignes 

en els treballs de planejament i també sobre la necessitat d’actualitzar els plecs de condicions en les 

contractacions públiques per permetre l’accés dels arquitectes joves en els treballs de planificació, per exemple. 

A petició del Sr. Camil Queraltó, la Sara Mas explica que la publicació relativa a l’urbanisme comparat té com a 

objectiu sistematitzar la informació que pot ser més rellevant de cada país, però atès que cada jornada 

s’explicava des d’un punt de vista diferent i molt divers, es mantindrà aquesta diversitat d’alguna manera o altre. 

En relació amb aquest mateix tema, en Pere Serra explica que des de la seva organització (l’INCASOL) estan 

treballant en un benchmarking sobre la gestió urbanística a altres països d’Europa. Atesa aquesta coincidència, 

proposa tantejar alguns camins de col·laboració.  

Pel que fa a la millora de la coordinació amb els representants del COAC a les comissions territorials 

d’urbanisme, en Pere Serra proposa que es podrien organitzar unes jornades anuals on els representants fessin 

un report, una síntesi, del que ha passat en aquell any. Es podria fer coincidir, per exemple, amb l’assemblea 

anual. Seria com una presa de pols de com està l’estat de la qüestió. A l’Agàpit li sembla molt bona idea perquè 

també faria visualitzar el que els representats han vist i alhora visualitzaria la pròpia feina d’aquestes persones 

que assisteixen a les comissions. També podria aprofitar-se per destacar treballs, diu la Sara. En Sebas recalca 

que caldria, doncs, que els representants a les comissions fossin els responsables de filtrar aquells treballs a 

destacar, i per tant, caldria que anessin a les sessions amb una mirada més crítica.    

El següent punt de l’assemblea és l’estat de comptes i el pressupost per l’any 2018. El tresorer de l’agrupació 

informa que a data 27 de novembre hi ha 283 arquitectes col·legiats agrupats i 32 agrupats més que són, o bé 

arquitectes no col·legiats o bé membres associats d’altres professions. En total hi ha 9 agrupats més que l’any 

anterior: hi ha hagut 14 altes i 5 baixes. 

El pressupost d’enguany es tancarà gairebé amb balanç cero. A dia d’avui encara hi ha un balanç d’uns 2.800€ 

positius, però falta per pagar algunes factures dels ponents d’urbanisme comparat. 

De cara al 2018, es preveu uns ingressos d’un 9.380€ per quotes dels socis bàsicament, i unes despeses al 

voltant de 4.000€ en serveis professionals (possibles beques, edició de la publicació d’urbanisme comparat...), 

1.200€ per factures relacionades amb dietes dels ponents d’urbanisme comparat, per exemple, 1.245€ de la 

quota de la CSCAE, entre d’altres. S’aprova el tancament del pressupost de l’any passat i la proposta del 

pressupost del 2018. 

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


