ACTA DE L’ASSEMBLEA DE 23 de MARÇ de 2015

El registre acurat de delegacions de vot ha començat a les 17h en haver-se previst gran afluència de vots
delegats. Tot i això, a l’hora prevista per començar (les 18,30h) encara hi havia força cua, i finalment la
Assemblea ha començat amb retard a les 19,15 h
Assistents: En total es van enregistrar 86 assistents, que van dur i afegir 227 delegacions de vot :

ABAD GURRIA,MANUEL

GASULL I MARSANS,SANTIAGO

AGELL I MAGRIÑÀ,CARLES-ENRIC

GILABERT GARCÍA,FERNANDO

ANGUERA I BACHS,JOAN-ESTEVE DE

GOMEZ I CANO,RICARD

ARMENGOL I MARTÍN,FREDERIC

GÓMEZ VAL, RICARDO JOSÉ

ARNAL I BIGAS,FÉLIX

GONZÁLEZ I DURAN,ENRIC

ASENSI I JIMÉNEZ,JOAN M.

GONZÁLEZ I NEBREDA,PERE

BARRIO BONDÍA,ANTONIO

GONZÁLEZ I VALCÁRCEL,JOSEP M.

BENDALA ALVAREZ,FERNANDO

GORDILLO I BEL,DÍDAC

BERNAD I MORAL,FERRAN

GRANDES CARRERAS,JOSÉ MARÍA

BLANCH I BACHS,LLUÍS

GRIÑÓ I SANS,JORDI

BLASCO MIGUEL,JORGE

HENRÍQUEZ I FONTSARÉ,JOAN P.

BOADA I FERRARONS,JOAN

IBAÑEZ TOUS,PABLO

BOSCH CLARET,CARLOS

JARILLO AGUADO,FRANCISCO ARTURO

CABRERO CEDÓ,MARIA LOURDES

LABASTIDA I AZEMAR,FRANCESC DE P.

CABRÉ-VERDIELL I PASTOR,JOSEP LLUÍS

LLUECA I FERNÁNDEZ,JULI

CALDERÓN BENAVENTE,LUIS MIGUEL

MARCÓ I DE GARRIGA,XAVIER

CALDERÓN ROMERO, ANDRES

MARTÍN MUÑOZ,MARIANO

CARBONELL I LÓPEZ,MARIA TERESA

MELO I CABRERA,JOSEP MANEL

CARLES I ROQUÉ,JOAN

MORAL BOADAS,JUAN JOSÉ

CASADEVALL I PLA,MANEL

MORENO I FERNÁNDEZ,MÀRIUS-VÍCTOR

CORTACÁNS I BORRELL,PERE

MORENO RIBOT,CARLOS

CRUZATE BERNALDO DE QUIRÓS,ENRIQUE

MUR I SOTERAS,RAFAEL

DAUMAL I DOMÉNECH,FRANCESC

MUTLLO PAMIES, JAUME

DE JONG I BORONAT,OEDS

NEGRE I BALSAS,M.ANGELS

DI MODICA,MASSIMO

NUÑEZ I MARTINEZ,JORDI

FABREGAT I ULLDEMOLINS,ANNA MARIA

OÑA MARTÍNEZ,JOSÉ

FANLO I PUNTER,VICTOR

ORTIZ I GARCÍA-GASTÓN,JOAN

FANLO LLOBET,CARLOS

OZORES MARCO-GARDOQUI,FERNANDO

FERNÁNDEZ PRAT,CARLOS

OZORES MARCO-GARDOQUI,JORGE

FERRÉ I FONT,JAUME

PÁMPOLS I SALES,ROMÀ

FONT I LLORENSÍ,SILVIA

PEIDRO I JORDÁ,JAUME J.

FREIXINET I FONDEVILA,JORDI-ANTONI

PENALBA I SEDO,CARLOS

GALLARDO I DOMINGO,MAR

PERUCHET I FONT,M.LOURDES

GARCÍA CAPÓ,M.DEL MAR

PLA I CUYAS,MARIA ELENA

GARCÍA I GEIRA,LLORENÇ

PLA I GISBERT,ALBERT

GARCIA I OLIVE,SERGI

POUPLANA I MALAGARRIGA,CARLOS DE

PUIG I VIDIELLA,JAUME
QUEROL I PIERA,JORDI
RAMÍREZ GARCERÁN,CRISTÓBAL JULIÁN
RAMÍREZ GARCERÁN,JESÚS ALBERTO
REIG I LÓPEZ,FRANCESC

SANGÜESA I ZORRILLA,JOSEP-LLUÍS
TAGARRO BAS, M.ANGELES
VÁZQUEZ I BOSCH,MANUEL
VENDRELL I GANNAU,MONTSERRAT

RUIZ FONTA,ANA JESÚS
SALAFRANCA ALEGRE,MARTA
SÁNCHEZ I REAL,MANUEL

VERGÉS ALONSO,CARLOS
VULART I RIERA,JOSEP M.

Es van enregistrar igualment un total de 227 vots
delegats

1.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta Assemblea del 2 de desembre del 2014

Hi ha intervencions per part d’algun dels assistents dient que no s’ha rebut l’acta. Des de la Taula es
confirma que s’ha enviat a tots els agrupats per mail.

Es procedeix a votar l’acta de l’Assemblea anterior amb el següent resultat :
Vots emesos 249
-

2.

En contra:
Abstencions:
A favor:

1
8
240

Proposta de modificació reglamentaria i canvi de la denominació de l’agrupació, que passarà a
denominar-se: AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES EXPERTS PERICIALS FORENSES i MEDIADORS.
En el redactat de l’ordre del dia, figurava la següent proposta :

Modificació del art. 1er.1.
Redactat actual: “Es constitueix en el si del COAC, un agrupament d’arquitectes que
s’anomenarà AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES EXPERTS PERICIALS i FORENSES”
Redactat proposta: “Es constitueix en el si del COAC, un agrupament d’arquitectes que
s’anomenarà AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES EXPERTS PERICIALS, FORENSES i
MEDIADORS”
Modificació del art. 2ón.
Redactat actual: L’objecte de l’Agrupació serà la representació dels Arquitectes que en
siguin membres, la defensa llurs interessos específics, la proposta d’harmonització de
les normes concernents a l’activitat professional en matèries relacionades amb
dictàmens, informes i peritatges en general, públics i privats, així com l’estudi dels
problemes jurídics, econòmics i que els afectin.
Redactat proposta: L’objecte de l’Agrupació serà la representació dels Arquitectes que
en siguin membres, la defensa llurs interessos específics, la proposta d’harmonització

de les normes concernents a l’activitat professional en matèries relacionades amb
dictàmens, informes i peritatges en general, públics i privats, i mediació, així com
l’estudi dels problemes jurídics, econòmics i que els afectin.

Pere González Nebreda, President de l’Agrupació, , pren la paraula i informa de la proposta que es vol
aprovar que consisteix en modificar l’article 1.1 i el 2. També informa que s’hauran de modificar altres
articles dels estatuts de l’Agrupació per adaptar-los a la legalitat vigent, però que primer s’hauran
d’aprovar per part de la Junta Directiva i portar posteriorment a l’Assemblea.
-

-

El President fa una explicació de les finalitats d’aquesta modificació :Hi ha una voluntat clara per
part de l’Agrupació d’incloure el camp de la mediació entre les finalitats de l’Agrupació. Per això s’ha
portat a terme accions formatives en el camp de la mediació des de l’Agrupació.
Els mediadors s’han de sentir recolzats des de l’Agrupació i per tant s’han d’incloure de manera
explícita.
Es fa una presentació basada en un document de Raquel Alastruey Gracia, Magistrada i mediadora.
S’informa de les X Jornades CGPJ-CSCAE en les quals es farà una presentació de les noves iniciatives
en el camp de la mediació.
El COAC està en tràmit de registre com a institució de mediació en el Ministeri de Justícia i al juny
serà centre de mediació en la Conselleria de Justícia
Per ser arquitecte mediador inclòs a les llistes del Departament i del Ministeri de Justícia s’ha de ser
arquitecte i fer un curs per acreditar-ser com a mediador, curs que ofereix l’Agrupació.

La mediació és doncs un nou camp d’activitat professional i s’ha d’incloure en el nom de l’Agrupació per
visualitzar aquesta nova activitat dels nostres agrupats
Es porten a terme diverses intervencions per part dels assistents que són respostes pel President.

Prèviament a la votació , l’assessora jurídica Elena Ramos informa dels quòrums necessaris segons l’Art.
15 del Reglament : Per a aprovar canvis del Reglament de l’Agrupació calen 2/3 de vots favorables dins
l’Assemblea, i que representin com a mínim el 20 per cent dels membres de l’Agrupació.
A la vista dels 275 vots possibles en aquell moment (presents i delegats), calen 182 vots favorables. El
requisit addicional de l’article 15 del Reglament exigeix, a més, que el nombre de vots favorables
representés almenys un 20% del total de membres de l’Agrupació, que fóra de 177 (ja que el nombre
d’agrupats és de 884). Com a conclusió, calen 182 vots per aprovar aquesta modificació
Es sotmet a votació la modificació dels articles 1 i 2 del Reglament, amb el següent resultat :
Vots emesos 275
-

En contra:
Abstencions:
A favor:

79
8
188

Aquests 188 vots favorables superen el mínim establert. Per això
S’aprova aquesta moció en resultar ser superior al quòrum requerit. Així doncs, l’Assemblea aprova i
proposa la modificació dels articles 1.1 i 2 dels Estatuts de l’AAEPFC que, quan es conclogui el tràmit
restarien així :

Art. 1er.1.
“Es constitueix en el si del COAC, un agrupament d’arquitectes que s’anomenarà
AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES EXPERTS PERICIALS, FORENSES i MEDIADORS”

Art. 2ón.
L’objecte de l’Agrupació serà la representació dels Arquitectes que en siguin membres,
la defensa llurs interessos específics, la proposta d’harmonització de les normes
concernents a l’activitat professional en matèries relacionades amb dictàmens,
informes i peritatges en general, públics i privats, i mediació, així com l’estudi dels
problemes jurídics, econòmics i que els afectin.

3.

Liquidació de Pressupost de l’exercici anterior 2014.

El President informa que el tancament del pressupost de 2014 no ha estat aprovat per la Junta Directiva i per
tant retira la proposta d’aprovació prevista a la Ordre del Dia. Nogensmenys, exhibeix i explica, a títol
merament informatiu, un resum del comptes provisionals segons consten a la compatibilitat. L’exposició dels
comptes i les corresponents explicació, anàlisi i aprovació es faran a la propera assemblea de la AAEPFC.

4.

ELECCIONS a càrrecs de la Junta Directiva.

D’acord amb l’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), les candidatures hauran
d’estar presentades abans del inici de l’Assemblea i hauran de comprendre els càrrecs de:
-

President
Secretari,
Tresorer
Quatre vocals.

S’han presentat en temps i forma dues candidatures, que han estat acceptades :
1-

Candidatura encapçalada per Victor Fanlo Puntet :

VÍCTOR FANLO i PUNTER, President
FERNANDO BENDALA ÁLVAREZ, Secretari
ANA RUIZ FONTA, Tresorera
MARIANO MARTÍN MUÑOZ, Vocal
Mª ÀNGELS NEGRE i BALSAS, Vocal
FERRAN BERNAD i MORAL, Vocal
MARIANO MARTIN MUÑOZ, Vocal

2-

Candidatura encapçalada per Anna Fabregat Ulldemolins:

ANNA FABREGAT ULLDEMOLINS, Presidenta
RICARDO GÓMEZ VAL, Secretari
MAR GARCIA CAPÓ, Tresorera
RAFAEL MUR SOTERAS, Vocal
JORGE BLASCO MIGUEL, Vocal

TERESA CARBONELL LOPEZ, Vocal
MANUEL SÁNCHEZ REAL, Vocal

Baixen de la mesa els membres electes de l’actual Junta, i es constitueix la mesa electoral formada per: Romà
Pàmpols, Manel Casadevall, Jaume Mutlló, Juli Llueca i Pere Gonzalez Nebreda
S’estableixen les normes d’intervenció dels candidats : Cada llista tindrà 4 minuts per presentar el seu
programa i 2 minuts més per rèpliques. No hi haurà intervencions dels assemblearis
En primer lloc fa la presentació de la seva candidatura Víctor Fanlo, acompanyat de la resta de membres de la
seva candidatura.
A continuació fa la presentació de la seva candidatura Anna Fabregat.
Un cop realitzades les seves presentacions es procedeix a la votació en urna per part del Assemblearis
presents.

El secretari explica el procediment de votació, segons estatuts es poden portar fins a 5 vots delegats. Es
disposa la urna, i laMesa Electoral, junt amb els interventors nomenats per les respectives candidatures
procedeixen a assistir a la votació dels membres assemblearis.
Acabada la votació s’inicia l’escrutini, que conclou amb els següents resultats :
Es comptabilitzen 307 vots, distribuïts de la forma següent:
Vots presencials : 80 / Vots per delegació : 227
-

Vots en Blanc:
Vots nuls:
Vots vàlids a candidatures :

11 vots
2 vots
294 volts

-

Candidatura encapçalada per Anna Fabregat:
Candidatura encapçalada per Víctor Fanlo :

216 vots
78 vots

Es declara, doncs, guanyadora la candidatura encapçalada per Anna Fabregat, composada així :

ANNA FABREGAT ULLDEMOLINS, Presidenta
RICARDO GÓMEZ VAL, Secretari
MAR GARCIA CAPÓ, Tresorera
RAFAEL MUR SOTERAS, Vocal
JORGE BLASCO, Vocal
TERESA CARBONELL, Vocal

5.

Precs i preguntes.
No va haver cap tipus de prec ni pregunta.

A les 22,30h es dona per acabada l’Assemblea

El secretari : Juli Llueca i Fernàndez

