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ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L'AGRUPACIÓ D'ARQUITECTES URBANISTES 
CELEBRADA A LA SALA 8a PLANTA DEL COAC PLAÇA NOVA, EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2014 

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 18.00h.  

En primer lloc comunica que en aquesta ocasió i en endavant no es repartiran documents en paper 
a l’assemblea i que aquests estaran disponibles en el blog AAUC. 

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 en el blog AAUC, es procedeixi a la seva aprovació, a 
resguard que posteriorment algú dels assistents proposi alguna esmena, que ja serà incorporada 
oportunament. 

A continuació, cedeix la paraula a en Xavier Matilla, secretari de l’AAUC que presenta la memòria 
d’activitats del 2014 agrupades en quatre eixos-objectius: organització d'activitats, serveis 
professionals, participació i representació en les activitats col·legials i consolidació dels canals 
d'informació i comunicació AAUC.  

Respecte l’eix de serveis es destaca l’esforç realitzat en coordinar els representants de les ja 
extintes ponències tècniques de les Comissions Territorials i pel seguiment realitzat en relació al 
Decret de Comissions i els canvis que ha significat. Altrament Sebastià Jornet explica que l’AAUC 
és reiteradament identificada com a “públic interessat” en diversos procediments d’avaluació 
ambiental però que no és possible donar resposta pel recursos disponibles. 

Del conjunt d'activitats celebrades es destaquen dues: la realització periòdica (primer dijous de 
cada mes) de les converses d’urbanisme amb motiu de la participació del president de l’AAUC en 
el comitè d’experts de la conselleria TES i la seva participació en els treballs preliminars del que 
serà la nova Llei de Territori; i la participació en els múltiples espais del Fòrum Catalunya 
Urbanisme organitzat per l’SCOT. 

Tot seguit, s'exposen el nombre d'actes institucionals i organitzatius, propis i externs, en els que 
l'AAUC ha participat. Es destaca que el nombre d'agrupats ha augmentat passant de 290 a 309. 

Fet aquest repàs, s'aprova la Memòria d'activitats presentada per la Junta. 

En el tercer punt de l’ordre del dia, Robert Juvé, tresorer de l’Agrupació, presenta la situació del 
pressupost de l'any 2014, a data 15 de novembre de 2014 i les previsions fins a finals d'any. La 
previsió d’ingressos i despeses significarà un saldo positiu de 4.665,00 €, que incrementarà el fons 
propi acumulat de l'AAUC fins a 45.895,18 €.  

A continuació, es procedeix a efectuar l’elecció de càrrecs. Es comunica que únicament s’ha 
presentant una candidatura encapçalada per en Sebastià Jornet. S’exposa la proposta de la 
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candidatura i es procedeix a la votació. L’equip d’en Sebastià Jornet és reelegit per unanimitat dels 
presents. 

A continuació es presenta la proposta d'activitats per l'any 2015, amb els següents actes i jornades: 
elaboració publicació 10+10, 4rt cicle d'Urbanisme comparat focalitzat en la pràctica professional 
urbanística en diferents comunitats autònomes d’Espanya; inici del cicle “Treballar a l’estranger”; 
Debats eleccions municipals; jornada "urbanisme i valoracions"; Congrés Fòrum 2.012 Catalunya 
21 de l’SCOT; la continuació de les tertúlies “Converses d’Urbanisme” en relació al temes que es 
tractin al Comitè d’Experts TES i treballs Llei de Territori; i finalment el viatge visita a Madrid amb 
motiu de la revisió del seu plan general i el projecte Madrid-Centro. 

Respecte la programació d’activitats, diversos agrupats presents presentes les seves propostes: en 
Josep Oliva proposa la realització d’una jornada sobre el projecte Glòries; en J.M. Carrera cita la 
necessitat de realitzar activitats de caràcter pluridisciplinar; i en Joan Villoro recorda les activitats 
proposades l’any anterior sobre barris i ciutat tenint en compte el desplegament als districtes, i 
proposa organitzar jornada sobre projecte Guinardó. Finalment en Joan Güell reclama més difusió 
de les novetats que hi hagi al respecte de la Llei de Territori.  

En el sisè punt de l’assemblea, Robert Juvé presenta la proposta de pressupost per al 2015. Es 
preveu una xifra d'ingressos de 9.000,00 € i una despesa de la mateixa quantia. Sebastià Jornet 
recorda que els agrupats menors de 40 anys no hauran de pagar quota com a mesura 
d’incentivació. També s’explica que la voluntat d’ajustar les despeses als ingressos està motivada 
per la incertesa existent al respecte de la disponibilitat per part de l’AAUC del fons acumulat ja que 
aquest forma part del compte únic del COAC. S'aprova el pressupost per unanimitat dels presents 
a l'Assemblea. 

Posteriorment, en el torn obert de precs i preguntes, no es formula cap  qüestió. 

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

 
Xavier Matilla Ayala 
Secretari de l’AAUC 


