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MEMÒRIA ACTIVITATS 2019 
 
ASPECTES A DESTACAR 
 

 ÀGORA D’URBANISME 2018: Celebrada el 7 de maig de 2019. Per fer-ho possible hem... 
o reunit 1 cop tot el col·lectiu Sòcrates per dissenyar l’àgora, 
o assistit a més de 70 comissions territorials d’urbanisme, 
o seleccionat 40 projectes en 2 juntes directives específiques,  
o reunit 3 cops al consell d’experts,  per seleccionar els 15 projectes exposats i organitzar 

la jornada,  
o convocat a 23 ponents 

L’àgora va reunir a 207 persones (l’aforo complert de la sala d’actes) 
o 55 persones de la organització (Junta directiva + Ponents + COAC + DGU) 
o 34 convidats institucionals (Generalitat + DIPU + AMB + INCASOL + UAAU + altres 

col·legis + ajuntaments) 
o 12 convidats dels ponents 
o 106 inscripcions, de les quals el 50% no eren membres AAUC 

Es va convidar a que els participants presentessin els seus projectes al Premi Espanyol 
d’Urbanisme. 5 equips ho van fer  i 1 d’ells va ser el guanyador del Premi (PEU de les activitats de 
pública concurrència, comerç alimentari, serveis turístics i altres activitats del districte de Ciutat 
Vella de Barcelona) 
 

 EDICIÓ DEL LLIBRE URBANISME COMPARAT. 10 MODELS, 10 MIRADES 
 

 ACTES ORGANITZATS PER LA UAAU  
 

o S’han realitzat 8 reunions de la junta de la UAAU per skype durant el 2019 
o Es va participar en l’assemblea celebrada a Albacete del 21 al 23 de novembre de 2019 
o Es va editar en castellà i català el llibret de la Carta-gena per repartir-lo durant l’Àgora 

2018 
o Es va assistir a una reunió amb el CSCAE (21 de maig 2019) per coordinar el tema dels 

honoraris dignes 
o Dins de la UAAU s’han contractat uns treballs per elaborar un plec tipus de contracte 

d’honoraris. S’espera disposar del mateix durant el 2020 
o Assistència a l’entrega del Premis Espanyols d’Arquitectura i Urbanisme (28 de novembre 

de 2019) 
 

 GRUP DE TREBALL “HONORARIS I CONCURSOS DIGNES” i organització de la jornada  
“NO GUANYARÀS UN CONCURS DIGNE EN LA TEVA PUNYETERA VIDA”.  
 
Aquest grup de treball coordinat per l’AAUC s’ha reunit unes 3 vegades durant l’any 2019 sobre 
el tema dels honoraris dels POUM. Durant el 2020 hi ha previst començar les reunions sobre el 
tema dels honoraris de planejament derivat.  Enguany destaca la organització de la jornada “No 
guanyaràs un concurs digne en la teva punyetera vida” que es va dur a terme el 26 de 
novembre. A més, s’ha enllestit una carta oberta a les administracions que aviat es presentarà i 
uns criteris sobre el càlcul de la despesa per elaborar un pla d’ordenació urbana municipal. 
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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.  
 

 Coordinació o participació en les al·legacions/suggeriments dels següents documents 
o mPGM  i PEUI referents al conjunt de la sagrada família (conjuntament amb l’AADIPA) 
o Avanç PDU metropolità  
o PDU Centre direccional de Cerdanyola  

 
 Col·lectiu Sòcrates. Reunió de coordinació a la Llacuna per donar inici a l’activitat Urbanisme a la 

Carta i replantejar l’àgora 2019 (9 de novembre de 2019) 
 
AC TIVITATS ESTRUCTURALS 
 
8è CICLE URBANISME COMPARAT 
 
22 de gener: Moçambic i Equador 
7 de març: Londres 
25 d’abril: Rotterdam 
 
PEDALADES AAUC 
 
9 de març: Front Marítim II, de Castelldefels a El Prat de Llobregat 
13 d’abril: Domus Dei. Església i ciutat Conjuntament amb l’ADDIPA 
18 de maig: Parcs i Jardins, 80 anys 
25 de maig: Del port a l’aeroport Conjuntament amb camins.cat i SCOT 
7 de setembre: El Passeig marítim de El Prat i visita a la Ricarda 
30 de novembre: El Rec Comtal 
 
ACTIVITATS PUNTUALS ORGANITZADES ENGUANY 
 
15 de març: El problema de l’habitatge. Tres estratègies: Barcelona, Madrid i País Basc. Jornada 
organitzada conjuntament amb l’AETU i l’SCOT 
 
5 d’abril: Costa brava. Context de la moratòria. Jornada organitzada conjuntament amb AuS 
 
 
DADES RELLEVANTS  

 
 Juntes directives realitzades aquest any: 2 
 Juntes executives realitzades: 6 
 Nombre de afiliats a l’agrupació a desembre 2019: 304 agrupats col·legiats (+13 respecte de l’any 

anterior) i 52 no col·legiats (+10 respecte de l’any anterior) 
 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  
 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 


