
 
 
 
 
 

 
AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES EXPERTS PERICIALS I FORENSES DEL COAC. 

 
 
 

Acta de l’Assemblea General celebrada el dijous 27 de Desembre de 2012 
 
 
Barcelona, a 27 de Desembre de 2012, es celebra l’Assemblea General de l’Agrupació 
d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses del COAC , a les 12 h., a la Sala d’Actes del 
COAC, amb la següent ordre del dia:  
 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l'Acta de l'Assemblea anterior. 
2. Informe del President. 
3. Eleccions a càrrecs de la Junta Directiva de l’Agrupació de Pèrits. 
4. Liquidació de Pressupost de l’exercici anterior i proposta de Pressupost pel 

següent exercici. 
5. Proposta d’activitats. 
6. Altres: Web 2.0 
7. Precs i preguntes. 

 
 
El president declara vàlidament oberta la sessió i es procedeix al desenvolupament de 
l’ordre del dia amb els següents 
 
Assistents a l’inici de l’Assemblea: 
 
          Nº Col·legiat       Nom 

  6972/8 Albert Plà i Gisbert 
29989/8 Alfons Ollé Coderch 
37966/2 Anna Fabregat Ulldemolins 
53025/5 Carlos Fanlo Llobet 
32749/2 David Gallifa Peiron 
17848/9 Fernando Bendala Álvarez 
  4524/1 Fernando Ozores Marco-Gardoqui 
  4023/1 Ferran Bernad Moral 
  9830/2 Ferran López-Doriga i Fontcuberta 
32587/2 Francesc Reig López 
10055/2 Francisco Arola Coronas 
10989/4 Frederic Armengol Martín 
15992/1 Guillermo Traver Cabrera 
23602/0 Jesús Herrera Carrillo 



13787/1 Joan J. Moral Boadas 
20648/2 Joan Lluçà d'Abadal 
22514/2 Jorge Blasco Miguel 
  4665/5 José Mª González Valcárcel 
25971/3 Josep Félix Palouzié Sarrat 
  6648/6 Juan B. Mur Soteras 
  5558/1 Juan Mª Asensi Jiménez 
  4292/7 Juli Llueca Fernández 
22488/1 Lluís Conejero Lobos 
15846/1 Lluís Miquel Calderon Benavente 
16310/4 Manel Casadevall Pla 
20737/3 Manuel Sánchez Real 
33366/2 Maria Closa Riba 
  5171/3 Mariano Martín Muñoz 
43999/1 Oeds De Jong Boronat 
  4027/4 Pere González Nebreda 
  7709/7 Rafael Mur Soteras 
  2478/3 Ramon Pareja Viñals 
14225/5 Ramon Valle Mur 
  5444/5 Ricardo Gómez Cano 
  3751/2 Ricardo Gómez Val 
  5117/9 Teresa Carbonell i López 
  9533/8 Vicenç Fulleda Garganta 
  9050/6 Víctor Fanlo Punter 
23690/1 Xavier Marcó i de Garriga 

 
 
 
Punt 1: Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de la l’Assemblea anterior. 
 
Prèviament a l’aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior, el Sr. Frederic Armengol 
Martí posa de manifest que, segons la seva opinió, l’Assemblea de l’AAEPFC s’hauria 
d’haver celebrat previ a l’Assemblea General del COAC el passat 18 de Desembre, que 
manca el llistat d’assistents a l’anterior assemblea i a la present, i que en l’acta pendent 
d’aprovació no es recull cap menció dels assistents. El Sr. Guillermo Traver recolza la 
proposta, i el Sr. Juan B. Mur fa la comparativa de funcionament amb les Assemblees del 
COAC. 
 
També, motivat a la seva no assistència a l’Assemblea anterior, el Sr. Armengol demana 
explicacions sobre els temes tractats en l’Assemblea anterior. 
 
El Sr. Albert Plà proposa que es porti a terme una jornada explicativa sobre el 
funcionament dels Òrgans de Govern. 
 
Recollides totes les esmenes i observacions, es procedeix a la votació per a l’aprovació de 
l’acta anterior amb 38 vots a favor i 1 abstenció per defecte de forma. Es dona per 
aprovada l’Acta. 
 



 
Punt 2.- Informe del President.  
 
2.1 Estat de situació  
2.2 Agenda president  
2.3 Activitats Junta Directiva 
2.4 Activitats AAEPF  
2.5 Serveis  
 
 
2.1.- Estat de situació  
 
El President, el Sr. Pere González Nebreda, informa que la situació dels pèrits és estable, 
a dia d’avui som 1.026 agrupats i hem tingut 21 baixes durant aquest any. 
 
No es disposa de la informació actualitzada dels membres inscrits a les Llistes de Pèrits. 
 
 
Quadre i gràfic evolució d’agrupats 

 

Col.legi d'Arquitectes de Catalunya 

Agrupació arquitectes experts pericials i forenses de Catalunya 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Agrupats 729 784 956 965 1.024 1.026 

Membres de llistes oficials 363 444 657 788 921 921 
 
 
 

 
 
 
2.2.- Agenda president  
 
El president informa sobre les diferents reunions que ha mantingut al llarg de l’any: 
 
Activitats internes del COAC: 



- Participació en la Jornada el Coac Impulsa: futur del mercat immobiliari. 
- Assistència a Juntes de Govern (3). 
- Reunions amb el Degà (4). 
- Reunions Taules d’Agrupacions. 
- Reunió amb els responsables de visat, però sense gaire èxit, és un tema que tenim 

pendent, farragós i car. 
 
Activitats externes al COAC: 

- Reunió amb el President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a la que 
també va assistir el Degà del COAC. 

- Reunions amb el President de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (5), per 
parlar del tema de la llista de pèrits. 

- Reunions amb la Conselleria de Justícia de la Generalitat (3), amb la Direcció 
General de Dret i relacions institucionals, i la Direcció General de suport als 
òrgans judicials. 

- Reunió amb el Col·legi de Registradors de la Propietat, per parlar dels mecanismes 
per a l’obtenció de dades de transaccions reals a efectes de valoració 
Immobiliària. 

- Reunions i activitats conjuntes amb el Col·legi d’Advocats. Jornades conjuntes, 
nomenament de pèrits, intercol·legial. 

- Reunions amb el Col·legi de Procuradors, per parlar de les llistes de pèrits i 
intercol·legial. 

- Reunió amb el COETC, que és qui lidera el comitè de normalització d’AENOR. 
- Reunions amb el COAM, comissió de defensa de la competència TDC. 

   
Institucionals: UAPFE CSCAE: 

- S’ha presentat un projecte per crear una escola de formació d’arquitectes pèrits 
unificada per tota Espanya i homologada, que està pendent d’aprovació. 

- Des de la UAPFE s’han redactat els “Criterios orientativos para la determinación 
de los honorarios de peritos en los procedimientos de tasación de costas” que 
estan aprovats i vigents. 

- Estatuts de la UAPFE: Redacció i aprovació el 20 de Novembre. Canvi fonamental: 
doble majoria. 

- La Ley Digital: s’ha ampliat el servei, a més de legislació hi ha jurisprudència, i han 
reduït la quota d’accés. 

- Properes jornades CSCAE UAPFE-CGPJ: Estàn previstes a Saragossa durant el mes 
d’Octubre, i el tema serà: Anys d’aplicació de la LOE. Eficiència Energètica. 

- Editorial La Ley: publicació del llibre de Fernando Bendala “Qué pasa aquí”. 
- Ministeri de Justícia: Proposta de modificació de l’article 342 de la LEC. 

 
Institucionals: 

- Reunions amb AENOR. Han aprovat la norma CEN 197-001. Varsovia oct 2012. 
Viena. Com fer dictàmens. 

- Reunions amb el Consejo General del Poder Judicial (2) pel tema de les llistes, que 
no es fan servir les dels Col·legis. 

- Escola de formació del CGPJ. 
- Unidad Editorial (grupo mundo Expansión): S’han portat a terme 3 jornades amb 

els següents ponències:  



• Reglament Llei del Sòl. 

• La gestión de activos immobiliarios. 

• El banco malo: activos immobiliarios de las entidades financieras. 
- Presentació del llibre “Qué passa aquí” a la seu del Consejo General de la 

Abogacía de Madrid. 
 
El Sr. Frederic Armengol demana aclaracions del document de la taxació de costes i sobre 
les tres jornades del president amb Unidad Editorial. 
 
 
2.3.- Activitats Junta Directiva  
 

- Reunions ordinàries de la JD durant 2012. S’han celebrat 10 reunions, sobre 
temes organitzatius, llistes, formatius i d’altres. 

- Reunions sectorials sobre temes concrets: estatuts, honoraris, llistes, reglament, i 
d’altres. 

- Canvi de secretaria a la JD: A  primers de 2012 el secretari J.M. Asensi es va jubilar 
i va demanar ser substituït en les seves funcions. La JD va acordar que May Closa 
ocupés la secretaria i JMA passés a ser vocal. Durant pràcticament tot l’any May 
ha portat la secretaria. 

- Supressió de la secretaria tècnica i reorganització de la JD: Al mes de juny va 
vèncer el contracte - encàrrec de la secretaria tècnica amb en Massimo di Mòdica, 
i no va ser substituït. Després que la JD analitzés les seves funcions, es va decidir 
per un canvi de model: 

• La gestió de les llistes de pèrits als jutjats ha de ser molt més institucional i 
ja no es pot fer directament, per la qual cosa, la principal tasca del 
secretari va quedar buida de contingut. 

• Els temes de coordinació interna de la JD els assumeix la secretaria.  
• Per a les activitats concretes com el DALF o els cursos de lesions i 

valoracions s’estableixen contractes específics per activitats. 
- Decret d’Habitabilitat: S’ha creat una Comissió per estudiar, analitzar i redactar 

una proposta a la modificació del Decret d’Habitabilitat. 
- Estatuts i reglament llistes de perits: Mitjançant una Comissió de treball s’ha 

redactat una proposta de modificació del reglament de la llista de perits, que està 
pendent d’estudi i debat per part de la JD. Els estudis fets han servit de model per 
establir uns criteris a nivell d’Estat per elaborar la convocatòria de llistes 2013. 
Tant el CGPJ com la estratègia a seguir davant de la CNC ens obliga a unificar els 
criteris per la elaboració de les llistes de perits, i convé consensuar els criteris amb 
la resta de col·legis. 

- Oficina d’informació deontològica: Per manca de consistència en les denuncies, 
falta resposta en l’aplicació.  

- Aplicació 2.0, projecte de la vocal per Terres de l’Ebre. 
 
 
2.4.- Activitats AAEPF  
 
L’experiència del funcionament de l’Aula ABC ha estat positiva sobre tot durant aquests 
darrers 2 anys, i s’han portat a terme gairebé totes les activitats previstes, aconseguint 



que les activitats formatives realitzades fins ara, donin un resultat econòmic positiu per a 
l’AAEPF.  
La coordinació amb Escola Sert és insuficient i complexa, i la reducció d’espais dificulta la 
gestió per a impartir la formació de l’AAEPF. 
Les diferents vicissituds de l’Escola i del Coac, la crisis pressupostaria i una reducció 
dràstica del recursos humans i econòmics han dificultat el compliment de les previsions.  
S’ha consolidat la col·laboració amb IDEC. 
Els ajuts als joves, beques, han estat finançats íntegrament per la pròpia AAEPF.  
 
Durant aquest any s’han portat a terme les següents activitats formatives: 
 

1. JORNADA NOU REGLAMENT DE VALORACIÓ DE LA LLEI DEL SÒL             
18.01.2012  – 157 inscrits 

2. JORNADA ACTUACIÓ PERICIAL EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA                      
20.03.2012 –  83 inscrits 

3. VIII SEMINARI PRÀCTIC SOBRE EL DICTAMEN PERICIAL                                     
11.04.2012  – 48 inscrits 

4. ARQUITECTURA LEGAL Y FORENSE                                                                         
2012-2013 – 50 inscrits 

5. MONOGRÀFIC: LA FOTOGRAFIA PERICIAL                                                              
15.10.2012 –  68 inscrits 

6. DALF 5 - ESPECIALITZACIÓ VALORACIONS URBANÍSTIQUES             
7. Oct. 2012 - març2013  –  40 inscrits 
8. DALF 5 - ESPECIALITZACIÓ LESIONS A L'EDIFICACIÓ                          
9. Oct. 2012 - març2013  –   43 inscrits 
10. MONOGRÀFIC: PARLAR EN PÚBLIC I LA COMUNICACIÓ NO VERBAL                 

12.11.2012  –  50 inscrits 
11. IX SEMINARI PRÀCTIC SOBRE EL DICTAMEN PERICIAL                                        

22.11.2012 –   43 inscrits 
12. MONOGRÀFIC: ANÀLISI DE PATOLOGIES EN ESTRUCTURES DE FUSTA           

10.12.2012  –   51 inscrits 
 
Activitats no docents:  
 

1. Presentació llibre Que pasa aquí, de F. Bendala.  
2. Jornada sobre la gestió de les llistes pericials.  
3. Jornada Coac Impulsa 
4. Jornada terratrèmol de Lorca. 

 
 
2.5.- Serveis  
 
El President, el Sr. Pere González Nebreda informa dels diferents serveis que ofereix 
l’Agrupació per als agrupats:  
 
 

o Lloguer eines per perits.- A continuació, el vocal Sr. Fernando Bendala informa el 
funcionament del servei de lloguer d’aparells tècnics i explica que és un servei 



que funciona, és àgil i, de la forma que està organitzat, dóna servei a tot 
Catalunya. 
Es susciten varies intervencions sobre el tema i, el Sr. Ricardo Gómez Val intervé 
comentant que funciona bé però suggereix que potser caldria ampliar el material. 
També intervé el Sr. Francesc Reig proposant que podria ser interessant 
organitzar un curs o una jornada explicativa del funcionament de la càmera 
termogràfica. 

 
o Serveis de tutories: El Sr. Bendala explica que es fan consultes aïllades i molt 

concretes. 
 

o Recerca de dades de transaccions immobiliàries: Servei que està en proves però 
que properament es preveu que es posi en funcionament. 

 
o Formació bàsica. 

 
o Formació específica. 

 
o Beques per a pèrits arquitectes joves. 

 
o Plataforma 2.0. 

 
  
Punt 3.- Eleccions a càrrecs de la Junta Directiva de l’Agrupació de Pèrits. 
 
D’acord amb el Reglament de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses del 
COAC, l’actual Junta Directiva ha estat 3 anys en el càrrec i, per aquest motiu, durant 
aquesta Assemblea correspon celebrar eleccions per renovació de càrrecs.  
 
La secretària, la Sra. Maria Closa informa que en compliment del apartat c) del art. 18, del 
Reglament de la Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses del COAC (aprovat 
per Assemblea General del Coac en data 30 de maig de 2001), es presenta la següent 
candidatura per la Junta Directiva de la AAEPF, amb caràcter previ a la celebració de la 
Assemblea convocada per al dia 27 de Desembre de 2012 per cobrir els càrrecs de 
President, Secretari, Tresorer y quatre vocals: 
 

Candidatura que encapçala Pere González Nebreda: 
 

• President:  Pere González Nebreda 

• Secretari:  Maria Closa Riba 

• Tresorera:  Teresa Carbonell López 

• Vocal 1:  Rafael Mur Soteras 

• Vocal 2:  Víctor Fanlo Punter. 

• Vocal 3:  Fernando Bendala Álvarez 

• Vocal 4:  Ricardo Gómez Val 



Seguidament es procedeix a la votació de la única candidatura presentada, que es 
refrenda per majoria amb el següent resultat: 33 vots a favor, 0 en contra i 2 abstencions. 
Queda elegida. 
 
 
Punt 4.- Liquidació de Pressupost de l`exercici anterior(2011) i proposta de Pressupost 
pel següent exercici(2013) 
 
La tresorera de l’Agrupació de Pèrits, la Sra. Teresa CARBONELL Lopez, presenta la 
liquidació del pressupost de l’ exercici anterior, l’any 2011, i respon les qüestions 
plantejades pels assistents.  
 
PRESSUPOST ANY 2011 (aprovat en Assemblea de 2010) 
 

AGRUPACIÓ AAEPFC  

LIQUIDACIÓ  DEL PRESSUPOST 2011  DESPESES 

   Material oficina 
                 

9,00   

   Lloguers aules UPF i altres 
              

965,00   

   Lloguers i Material cursets 
           

1.916,00   

   Lloguer pàrking 
                

93,00   

    Prestació de serveis sense contracte.    

   Prestació de serveis sense contracte. Lluita contra l' intrusisme 
   Professional. 

           
8.606,00   

   Prestació de serveis E.T.T.   

   Prestació de serveis de Beques/Convenis (Tutories)   

   Neteja   

   Missatgeria   

  Servei Ordenances 
              

144,00   

  Aportació COAC al Consell Superior 
           

4.760,00   

  Transports   

  Assegurances eines pèrits   

  Comissió targetes crèdit. Pèrdues crèdit comercial. 
              

496,00   

  Relacions públiques (Obsequis)   

  Reprografia i vídeo    

  Publicitat (Manteniment pagina web agrupació) 
           

3.700,00   

  Jornades Poder Judicial 
    

3.934,00   

  Correus   



  Subscripcions   

  Enquadernacions   

  Fotocòpies   

  Refrigeris ( DALF V i altres) 
           

6.391,00   

  Despeses  Cursos i Seminaris. ( DALF V i altres) 
         

79.467,00   

  Dietes personal professional - membres junta agrupació   

  Viatges personal professional - membres junta agrupació 
              

704,00   

  Menjars personal professional 
                

27,00   

  Atencions personal.   

  Plus assistència   

TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ    111.212,00   

 
                                                                       

LIQUIDACIÓ  DEL PRESSUPOST 2011 INGRESSOS 

  Quotes Socis  35.773,00 

  Prestació de serveis. Lloguers eines perits 2.100,00

  Ingressos diversos; Patrocini i subvencions diverses  

  Venda Publicacions  

  Inscripcions cursos i seminaris 20.366,00 

  Patrocini i subvencions diverses  

TOTAL INGRESSOS 58.239,00 

 
La Tresorera manifesta que hi ha una diferència entre despeses i ingressos de 52.973.-€, i 
explica que forma part de la despesa compromesa que tenim conseqüència de les 
activitats plurianuals que porta a terme l’AAEPF com ara el Dalf, i que a efectes 
comptables per al COAC, cal presentar-ho anualment. Informa també que una part de 
l’excedent ha estat emprat en mitges beques per a joves, i una altra part es despesa de 
lloguer d’aules pendents de pagament. 
 
A continuació la Sra. Tresorera presenta i explica el pressupost per a la propera anualitat, 
any 2013. 
 

AGRUPACIÓ AAEPFC  

PRESSUPOST ANY 2013   DESPESES 

  Material oficina 100,00 

  Lloguers aules UPF i altres 2.500,00 

  Lloguers i Material especial ( informàtic, fotogràfic i àudio).  2.500,00 

  Lloguer pàrking  

  Prestació de serveis sense contracte. Secretaria tècnica DALF  V 2.500,00 

  Prestació de serveis sense contracte. Lluita contra l'intrusisme 
professional. 

4.500,00 

  Prestació de serveis E.T.T.  



  Prestació de serveis de Beques/Convenis (Tutories)  

  Neteja  

  Missatgeria 200,00 

  Servei Ordenances 900,00 

  Aportació COAC al Consell Superior 3.900,00 

  Transports  

  Assegurances eines pèrits 200,00 

  Comissió targetes crèdit  

  Relacions públiques (Obsequis) 300,00 

  Reprografia i vídeo  3.000,00 

  Publicitat (Manteniment pagina web agrupació) 3.600,00 

   

  Correus 500,00 

  Subscripcions 1.000,00 

  Enquadernacions  

  Fotocòpies 300,00 

  Refrigeris ( DALF V i altres) 1.200,00 

  Despesses  Cursos i Seminaris 41.900,00 

  Dietes personal professional - membres junta agrupació 500,00 

  Viatges personal professional - membres junta agrupació 1.600,00 

  Menjars personal professional 500,00 

  Atencions personal.  

  Plus assistència  

          TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ 71.700,00 

 
 

  PRESSUPOST ANY 2013  INGRESSOS 

  Quotes Socis  39.000,00 

  Prestació de serveis. Lloguers eines perits            500,00   

  Ingressos diversos; Patrocini i subvencions diverses 
              

500,00   

  Venda Publicacions 
              

200,00   

  Inscripcions cursos i seminaris 
         

31.500,00   

  Patrocini i subvencions diverses   

TOTAL INGRESSOS      71.700,00   

 
 
A continuació intervenen alguns dels assistents i, el Sr Jordi Nadal demana aclaracions  
sobre la diferència entre despeses i ingressos dels comptes presentats. El Sr. Juan B. Mur 
proposa que es facin cursos subvencionats per les quotes que es paguen a l’Agrupació. El 
Sr. Frederic Armengol proposa eliminar les quotes per als joves i sol·licita que 
l’Assemblea de l’AAEPF sigui abans que l’Assemblea del COAC. El Sr. Joan Lluçà pregunta 
en què consisteix la quota que es paga al Consell Superior la qual cosa s’aclara que la 



quota en realitat és la corresponent a la UAPFE. El Sr. Juli Llueca comenta que el cost de 
subscripció a la Ley Digital està inclosa dins la quota abonada a la UAPFE. 
 
Una vegada donada resposta i aclaracions a totes les intervencions dels assistents 
passem al següent punt de l’ordre del dia. 
 
A continuació alguns dels assistents comenten 
 
 
Punt 5.- Proposta d'activitats 
 
Un dels objectius és potenciar, prioritzar i facilitar la formació dels pèrits arquitectes, tant 
dels experimentats com els novells, i es programaran activitats docents d’acord amb les 
seves necessitats formatives. 
 
Els programes de formació s’ampliaran a tot Catalunya en col·laboració amb les 
Demarcacions. 
 
Les activitats formatives generen punts per formar part de les llistes oficials de pèrits, per 
aquest motiu, caldrà esmentar en les convocatòries els punts que corresponen a cada 
activitat. 
 
Caldrà continuar potenciant el funcionament de l’Escola ABC i, excepte en convenis amb 
altres entitats, l’AAEPF seguirà assumint totes les tasques necessàries per portar a terme 
el programa proposat. 
 
El equilibri pressupostari es un dels condicionants inexcusable per el funcionament de 
l’aula ABC, entès de forma global dins el calendari anyal. Els beneficis que es puguin 
obtenir redundaran en el pressupost de la AAEPF per finançar, si s’escau, altres activitats.  
 
Proposta de Formació per al 2013: 

• Dalf 5. Que finalitzarà durant el mes de Juliol. 
• Curs de valoracions urbanístiques. Que es portarà a terme durant els mesos de 

Març i Abril. 
• Curs de lesions a la edificació. Que es portarà a terme durant els mesos de Març i 

Abril. 
• Curs Informàtica bàsica (Anna Fabregat). 
• Curs d’expressió escrita (Fernando Bendala). 
• Curs de gestió de dades per a la redacció dictàmens – Access (Fernando Bendala). 
• Curs eines i recursos dels perits del segle XXI (Fernando Bendala). 
• Curs bàsic: El Dictamen Pericial.  
• Seminari de casos pràctics (Víctor Fanlo). 
• Curs Administrador de Patrimoni Immobiliari (Pere G. Nebreda) 
• Jornades amb jutges sobre patologia constructiva. 
• Curs de Mediació (May Closa – Anna Fabregat) 
• 10 Monogràfics (May Closa) 

 
Altres temes a desenvolupar en jornades específiques: 



• Decret d’habitabilitat. Jornada explicativa. 
• Valoracions immobiliàries. Pericials contradictòries. (llistes AT i RM) 
• Valoracions cadastrals. 
• Dictàmens pericials en relació a edificis catalogats.  
• Eficiència energètica en edificis construïts. 
• Dictamen sobre les prestacions dels edificis (discrepàncies compliment 

contractual) 
• Technical Due Diligence. 
• Sostenibilitat en les propostes de transformació urbanística 
• Viabilitat en les propostes de transformació urbanística 
• Optimització d’actius immobiliaris.  

 
Accions: 

• Millora en la construcció de les llistes. 
• Millora en la gestió de les llistes. Gestions per evitar d'intrusisme. 
• Millora de la comunicació “on line” amb els perits, aprofitant les noves 

tecnologies de comunicació que ja tenim implementades.  
• Establiment de sinergies amb altres agrupacions i altres associacions. 
• Implementar mecanismes de transferència de la informació entre perits. 
• Millores en la formació: potenciar la formació dels perits. 
• Mes accions institucionals i d’actuació externa per fer percebre les millores 

competitives dels perits arquitectes. 
• Potenciar les accions d’imatge pública de la AAEPF. 
• Establir acords amb altres col·legis professionals que aportes llistes de perits als 

Tribunals. 
• Estudiar mides per modificar la percepció de la imatge del perit dins el col·lectiu 

d’arquitectes: proximitat al usuari, transmissió vertical d'informació. 
• Explorar nous jaciments d’activitat pels pèrits: arbitratge, mediació, 

assessorament i d’altres. 
• Participació activa en el Tribunal Arbitral de Barcelona. 

 
 
Punt 6.- Altres: Web 2.0. 
 
La Sra. Anna Fabregat, Vocal de Terres de l’Ebre i responsable de la Web 2.0. informa del 
seu funcionament, dels usuaris registrats, les aportacions i intervencions dels usuaris, i el 
nombre de visualitzacions d’usuaris assidus.  
 
Explica també que des de l’AAEPF s’ha obert un compte a Facebook i Twitter i el nombre 
de seguidors és força bo. En el cas de Twitter, els seguidors no són arquitectes únicament 
si no que també són altres empreses i institucions.  
 
Planteja els objectius per al 2013, que són incrementar la comunicació virtual i intercanvi 
entre pèrits a la 2.0., mitjançant la formació dels agrupats, agilitzant la publicació 
d’articles, integrant notícies, i reforçant els seguidors externs. 
 
 
Punt 7.- Precs i preguntes. 



 
En aquest punt es succeeixen varies intervencions entre les que figuren la del Sr. Frederic 
Armengol que posa de manifest el seu desacord amb els imports de les tarifes 
d’honoraris que figuren a la taula de preus vigent per a la Justícia gratuïta. El Sr. Pere 
Gonzàlez Nebreda explica les gestions que s’han portat a terme respecte d’aquest tema. 
 
El Sr. Guillermo Traver pregunta si hi hauria la possibilitat que, en el tema de gestió de les 
llistes, els Jutges poguessin veure el màxim d’informació dels pèrits que les composen. El 
President, el Sr. Pere Gonzàlez Nebreda informa que no són els jutges qui gestionen les 
llistes i que, des de la Conselleria, caldria formar als que les gestionen.  
 
El Sr. Francesc Reig comenta que amb la diversitat de llistes, els arquitectes pèrits de les 
llistes oficials que presenta el COAC a la Conselleria, estem competint contra gent 
inexperta. El Sr. Pere Gonzàlez Nebreda comenta que des de la Conselleria hi ha el 
compromís d’emprar les llistes oficials, però cal esperar resultats. 
 
Per finalitzar, el President informa que es posarà en funcionament en el 2013 un servei 
per als agrupats de l’AAEPF que consistirà en la possibilitat d’Assistència a Vistes Orals 
com a públic. 
 
Es debat àmpliament sobre els temes exposats i a les 14,15 hores el President aixeca la 
sessió. 
(han assistit 41 arquitectes) 
 
 
Barcelona 27 de Desembre de 2012 
 
 
 


