
CANDIDATURA PRESIDÈNCIA AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES EXPERTS 

PERICIALS I FORENSES DEL COAC 

 

MAY CLOSA I RIBA, actualment Secretària de l’AAEPFC, presenta la seva candidatura per a  les 

eleccions com a Presidenta de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses del COAC, 

amb el suport unànime de la resta de membres de l’actual Junta Directiva, i amb l’objectiu de 

donar continuïtat al projecte validat en Assemblea durant les eleccions del passat 27 de 

Desembre de 2012. 

 

Fa un any, en l’Assemblea de 2012, vau recolzar i fer confiança al programa que us vam 

presentar pels propers tres anys, i que estem desenvolupant fidelment. És un programa que 

necessita els tres anys de durada de la Junta Directiva per completar-se.  

Els membres de la Junta treballem en equip i de forma coordinada, la qual cosa ens permet 

abastar un bon ventall de camps de treball que ens portaran a assolir amb èxit els objectius de 

defensa de l’arquitecte pèrit, obertura de preparació per a nous camps de treball on 

l’arquitecte pèrit té molt a aportar en un moment on l’activitat tradicional declina, millor 

coordinació i comunicació entre nosaltres, promoure l’excel·lència que ens distingeix. 

Les línies de treball que s’estan portant a terme amb resultats plenament satisfactoris són: 

- Estem potenciant la formació dels agrupats i el plantejament de noves vies de treball 

de la professió, amb els monogràfics gratuïts mensuals, la 6ena Edició del Dalf, Post 

grau de Mediació, intervenció activa en les Jornades de Saragossa. 

- Després de molt temps i molt esforç, hem establert una bona relació, i ens conviden a 

participar en les seves activitats formatives específiques, amb advocats, economistes, 

notaris, registradors, jutges i magistrats, el Consejo General del Poder Judicial... fruit 

d’una tasca d’apropament que prestigia la nostra actuació professional. Continuarem 

treballant-hi amb l’objectiu d’enfortir el reconeixements positiu dels pèrits de 

l’AAEPFC. 

- Hem aconseguit establir unes relacions molt positives i participar activament en les 

tasques del COAC, com per exemple esdevenir membres de la Comissió de 

Rehabilitació, participar en els processos de comunicació, col·laborar en missions 

específiques. 

- Hem format equips de treball per presentar esmenes als projectes de llei que es van 

aprovant al llarg dels anys, especialment el Decret d’Habitabilitat, els avantprojectes i 

Llei de les 3R, i comissions especialitzades per a treballs específics com ara la millora 

del reglament de les llistes de pèrits, essent la nostra agrupació capdavantera i puntal 

per a la resta d’agrupacions de l’estat espanyol. 

- Hem donat accés a tots els nostres agrupats a les noves tecnologies de detecció 

d’existències en l’edificació, amb el servei de lloguer de la maleta d’instrumental, i 

estem treballant en poder oferir un servei d’assessorament tècnic específic de forma 

conjunta amb el material més especialitzat, com la càmera termogràfica. 

- Estem fent un treball progressiu de presència activa dins la societat, amb un portal i 

comunitat virtual que en un any ha tingut 19.165 visitants únics, i un total de 38.897 

visites, la qual cosa significa una mitja de 2,02 accessos/visitant, amb presència activa 



a Twitter i Facebook, i que millorarà encara a 2014 amb una major aportació de 

continguts per a la formació de la societat, més facilitat d’ús i més presència basada en 

l’interès i la proximitat, de forma que se’ns valori pels nostres coneixements i la 

capacitat per col·laborar i recolzar als ciutadans. 

Amb aquesta feina que estem duent a terme progressivament, hem assolit 1/3 del programa 

que vàreu votar ara fa un any i, en aquest moment, atès que el nostre fins ara President Pere 

González Nebreda ha estat elegit President de la Unión de Arquitectos Peritos y Forenses 

d’Espanya, necessitem el vostre suport per poder continuar mantenint l’equip de treball al 

complet, unit i ben avingut, amb l’objectiu d’acabar la feina iniciada i aconseguir encara més 

força i intercanvi  de coneixement amb les Agrupacions espanyoles, ara que la conjuntura ho 

facilita.  

Per aquest motiu, us demano el vostre vot per a les eleccions de l’Assemblea del proper 

dimecres 15 de Gener, per acomplir el compromís que l’equip actual va adquirir amb tots 

vosaltres a les darreres eleccions. 

 

Gràcies anticipades per la vostra confiança. 

 

May Closa Riba 

Arquitecte col·legiat 33366 

  


