
 

 

Acta d’Assemblea ordinària 2018 

 

Dimarts 22 de gener de 2019 

sala de Juntes del COAC (planta 6a edifici Plaça Nova, Barcelona) 

 

Assistents 

Xavier Alarcón, Carlos Pérez Lamas, Agàpit Borràs, Rosina Vinyes, Sebastià Jornet, Kevin 
Penalva, Santi Juan, Elena Amat, Alfred Fernández de la Reguera, Juli Esteban, Miquel 
Sodupe, Georgina Vázquez, Alfons Ollé, Sara Mas, Rafael García Català, Marcela Balliano. 
Excusa la seva presència Jordi Rogent. 

Resum dels temes tractats 

El President de l’Agrupació, Sebastià Jornet, dóna la benvinguda i explica l’ordre del dia 
previst que s’estructura en els següents set punts:  

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes relatives a les assemblees ordinàries del 28 
de novembre de 2017 i extraordinària del 12 d’abril del 2018 

2. Lectura i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’activitats realitzades al 2018 

3. Aprovació, si s’escau, de la liquidació del pressupost 2018 

4. Proposta d’activitats 2019 

5. Proposta de pressupost 2019 

6. Qui som? Evolució sobre el número d’agrupats. 

7. Precs i preguntes. 

 

El primer punt, la lectura i aprovació  de les actes es donen per aprovades si al cap de 15 dies 
de la seva celebració ningú ha fet cap esmena. 

Dóna la paraula al Xavier Alarcón, secretari de l’Agrupació. De la memòria d’activitats destaca 
el temps dedicat a l’Àgora d’Urbanisme. En Sebastià Jornet subratlla la importància d’aquest 
acte i fa un resum de l’objectiu, que és fer un balanç de l’urbanisme regulat que ha passat 
durant l’any anterior per les 11 Comissions d’Urbanisme. La selecció s’ha fet a través dels 
representants del COAC a les Comissions i ha estat de 40 temes. A partir d’aquí, la selecció 
de quins d’aquests es presentaran a l’Àgora s’ha fet amb la col·laboració del Consell d’Experts 
creat amb 8 membres del Col·lectiu Sòcrates. De fet, ha estat avui mateix que s’han 
seleccionat la quinzena de temes que seran presentats. La data de l’acte ja està fixada i serà 
el 7 de maig. Serà també un espai de trobada de tots els que ens dediquem al món de 
l’urbanisme.  

Pren la paraula en Xavier Alarcón per explicar que aquesta feina de l’Àgora també ha servit 
per coordinar els representants de les 11 Comissions. 

En segon lloc, en Xavier Alarcón explica que alguns dels membres de la Junta Executiva han 
assistit en actes organitzats per la UAAU (Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas). 
A l’assemblea anual a Sevilla, la Sara Mas es va afegir a la junta executiva com a vocal. A 
l’assemblea del mes de novembre a Logroño, en Sebastià Jornet es va afegir a la junta 
executiva com a vicepresident. Pren la paraula la Sara Mas, Tresorera de l’AAUC, per explicar 



 

les principals funcions de la Unión. En Sebastià Jornet parla de les diferents línies engegades 
en la UAAU. 

Continua el Xavier Alarcón, introduint el següent treball a destacar és un Grup de Treball 
sobre “Honoraris Dignes”. Cedeix la paraula a Georgina Vázquez, vocal de l’AAUC, que ha 
liderat aquest tema. Destaca que per ara s’ha treballat amb dos objectius: en primer lloc, en 
saber quantes hores s’han necessitat segons el tipus de document per tal d’establir uns 
barems i a partir d’aquí establir uns costos; i en segon lloc analitzar els plecs per després 
poder-los millorar amb la idea de tenir un llistat per presentar a les Administracions grans 
perquè ho tinguin en consideració i per altra banda tenir uns plecs mínims per a concursos 
per les Administracions. Ambdós temes s’estan treballant conjuntament amb la resta de 
comunitats des de la UAAU. En Sebastià Jornet diu que hi ha dos temes que ja estan clars, 
primer que els honoraris són per l’aprovació inicial, i segon que cal diferenciar els honoraris 
pels arquitectes i els de les altres disciplines. Agàpit Borràs destaca la importància de vetllar 
per la qualitat de l’Urbanisme. Finalment la Georgina Vàzquez destaca que també s’està 
treballant amb el tema de com els arquitectes joves han de poder treballar. 

En Xavier Alarcón explica les tres activitats estructurals: Club de Lectura, Urbanisme 
Comparat, i les Pedalades AAUC. La Sara Mas, tresorera de la Junta, explica que ja està 
enllestida la publicació d’Urbanisme Comparat, que desenvolupa les principals 
característiques dels casos escollits, ja que no és exhaustiu de totes les sessions, sinó una 
tria. Agàpit Borràs explica l’interès d’aquesta publicació i d’aquest tema. 

En Xavier Alarcon torna a prendre la paraula i explica altres activitats fetes, com el manifest 
conjunt per la unió dels tramvies, el debat a l’entorn del PEPNAT, etc. 

La Sara Mas, Tresorera de l’AAUC, explica el pressupost 2018. Es resumeix en què a partir 
de les quotes hi ha 8.500 euros d’ingressos, hi ha uns costos que s’agrupen en tres grans 
grups: l’equip AAUC (cost de les trobades amb la Junta Executiva, directiva, i el col·lectiu 
Sòcrates), les Activitats (Club de Lectura, Pedalades, Urbanisme Comparat, Àgora 
Urbanisme), i la Professió (les quotes de la UAAU). El balanç entre aquests costos i els 
ingressos ha estat equilibrat. 

En Xavier Alarcón explica la proposta d’activitats del 2019: Àgora, presentació de la publicació 
d’Urbanisme Comparat, el 8è cicle d’Urbanisme Comparat a la primavera, amb tres sessions 
ja agendades, noves sessions Club de Lectura a la tardor a concretar, i tres Pedalades a 
definir. També, com a tema d’actualitat caldrà fer el seguiment de PDU, i de diferents 
projectes. També caldrà posar el focus en les relacions amb la UAAU, amb les demarcacions, 
i amb temes d’actualitat com el turisme i participació. D’altra banda, destaca la voluntat 
d’encetar dos temes nous. D’una banda, l’Urbanisme aplicat, en col·laboració amb el 
Col·lectiu Sòcrates, i de l’altra sessions d’Urbanisme Comparat ibèric, en col·laboració amb 
la UAAU. 

La Sara Mas, explica el pressupost 2019 i explica les previsions segons la proposta d’activitats 
prevista, amb les previsions que els ingressos i els costos s’equilibrin 

La Rosina Vinyes, vocal de la Junta de l’AAUC, explica l’apartat de “Qui Som”. Fa una 
descripció de la composició quantitativa i qualitativa de l’Agrupació, destacant com el nombre 
d’agrupats creix sostingudament, assolint enguany els 333 agrupats, i destaca com del 2015 
a l’actualitat s’han diversificat les edats, essent un tema important per la riquesa que 
comporta. 

S’obre el torn a precs i preguntes. 

Alfons Ollé pregunta si essent l’AAUC els que aportem més a la UAAU, hi tenim una bona 
relació i en traiem profit. El Sebastià confirma que sí i detalla els diferents temes amb els quals 
ens enriquim. 

Finalment, Agàpit Borràs destaca la important tasca de l’AAUC en posar l’accent en temes 
que no es poden dir des d’altres àmbits, com la necessària supramunicipalitat i els costos 
mínims per garantir la qualitat de l’exercici de l’urbanisme reglat. 


