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MEMÒRIA ACTIVITATS 2018 
 
ASPECTES A DESTACAR 
 

 ACTES PREPARATORIS DE L’ÀGORA D’URBANISME: 2 juntes directives específiques a les quals 
van assistir representants del DTES i la degana, 1 dinar de treball i 1 trobada amb el Col·lectiu 
Sòcrates i 1 sessió de treball amb el Consell d’Experts. Destacar la implicació de molts dels 
representants del COAC a les comissions d’urbanisme que ara ja sí podem afirmar que també són 
els vocals territorials de l’AAUC i la dedicació que el Col·lectiu Sòcrates està dedicant a aquest 
projecte 
 

 Enguany hem assistit a  dos ACTES ORGANITZATS PER LA UAAU. A la assemblea anual a Sevilla, 
la Sara Mas es va afegir a la junta executiva com a Vocal. A la assemblea del mes de novembre a 
Logroño, en Sebastià Jornet es va afegir a la junta executiva com a vicepresident. 
 

 GRUP DE TREBALL “HONORARIS DIGNES”. Aquest grup de treball coordinat per l’AAUC s’ha 
reunit enguany unes 5 vegades i aplega un grup divers d’una dotzena arquitectes i urbanistes 
que habitualment opten a licitacions del sector públic de projectes de planejament. 
 
En el context d’allò que contracta l’administració pública en l’aplicació de la Llei d’Arquitectura a 
Catalunya i sota el paraigües de la Llei de Contractes del Sector Públic de l’estat espanyol, aquest 
grup treballa per elaborar una taxonomia de treballs i analitzar els costos en temps d’elaborar-
los, amb l’objectiu de crear un document dirigit a les administracions contractants per tal de que 
els imports s’ajustin als costos. Així mateix, també s’aborden altres aspectes relacionats com els 
requisits, la solvència, la puntuació de les ofertes, la documentació a presentar o el sistema de 
pagament que es pretén articular en un document de recomanacions pels plecs de contractació. 
 
Tota aquesta feina s’està treballant conjuntament amb l’assessoria jurídica del COAC 
responsable de concursos. Així mateix, el grup de treball també ha assistit a una reunió a Madrid 
amb membres del CSCAE i l’UAAU a fi i efecte de coordinar les actuacions.  
 

AC TIVITATS ESTRUCTURALS 
 
CLUB DE LECTURA 
 
10 de juliol: “Barcelona Oculta” Dipòsit del Rei Martí (conjuntament amb l’ADIPA) 
4 de desembre: “Espai públic i mobilitat” Ca l’Alier 
 
7è CICLE URBANISME COMPARAT 
 
Elaboració document “Urbanisme comparat” 
 
12 d’abril: Dubai 
17 de maig: Israel 
14 de juny: Canadà 
 



 2

PEDALADES AAUC 
 
24 de febrer: Terrassa en flashback 
10 de març: Pedalada reivindicativa per unir els tramvies de Barcelona 
2 de juny: El Ripoll i el Besós: aigua, ponts i trens 
24 de novembre: Equipaments esportius a la ciutat 
 
ACTIVITATS PUNTUALS ORGANITZADES ENGUANY 
 
10 de març: Manifest conjunt entre l’AAUC, la Comissió d’Urbanisme i Mobilitat del Col·legi d’Enginyers 
de Camins, Canals i Ports de Catalunya i la plataforma Unim els Tramvies, per la unió dels TramBaix i 
TramBesos per la Diagonal, coincidint amb la pedalada per aquest àmbit. 
 
29 de novembre: Debat entorn l’aprovació inicial del PEPNat i mPGM de Collserola (conjuntament amb 
l’SCOT) IEC 
 
15 de desembre: Visita a Marina de València, Premi Solà Morales 2018 (conjuntament amb l’SCOT) 
 
DADES RELLEVANTS  
 

 Juntes directives realitzades aquest any: 3 (2 específiques per l’Àgora) 
 Juntes executives realitzades: 8 (una específica a Girona pel tema Sos Costa Brava) 
 Nombre de afiliats a l’agrupació a desembre 2018: 291 agrupats col·legiats i 42 no col·legiats 
 Reunions de coordinació amb la Junta de Govern a través de la Taula d’Agrupacions  
 Assistència rotatòria conjuntament amb les altres agrupacions a les Juntes de Govern del COAC. 
 Representació del Col·legi a les 9 Comissions Territorials d'Urbanisme on tenim representants (51 

comissions celebrades enguany).  
 Representació del Col·legi a la Comissió Intercol·legial de Territori i Urbanisme 
 Informació de les novetats legislatives i calendari i ordre del dia de les comissions territorials 

d’urbanisme 


