
REUNIÓ DE JUNTA AUS 

27 DE MAIG DE 2010 
Assistents: Toni Solanas, Josep Maria Sanmartín, Lluís Grau, Horacio Espeche, 
Giovanna Carnevali, Anna Manyes. 

Tema 0. S’aprova fer acta (esquemàtica) de totes les reunions de junta, enviar 
còpia a junta i a Agrupacions (arxiu). 

Tema 1. Protocol per establir decisions de junta, fora de les reunions (temes 
urgents) 

1. Enviar mail amb assumpte “DECISIÓ DE JUNTA” o similar a tots els membre 
de junta. 

2. Als qui no responguin, trucar. 

3. Escriure per mail a tots els membres el resultat de la decisió, que s’ha de 
prendre per consens 

4. Publicar la decisió: mail als agrupats i a secretaria d’agrupacions 

Tema 2. Protocol per a manifestacions públiques: 

1. Prendre decisió per junta (consens) 

2. Comunicar alhora l’adhesió a l’entitat, a la secretaria d’Agrupacions i al 
Secretari/a del COAC 

3. Si es creu convenient, comunicar-ho també al Degà  

Tema 3. Adhesió a la manifestació en defensa de l’Ebre (30 maig) i a la Plataforma 
Stop Karting: s’aproven per consens.  

*A la reunió hi falten dos membres de la junta. No s’ha decidit explícitament què 
fer en aquests casos, si es tracta del consens entre els assistents o entre tota la 
junta*  

Tema 4. Propostes per al nou Degà: es resumeixen les propostes que el president 
presentarà al degà + persona encarregada de seguiment: 

1. Establir criteris de sostenibilitat en bases de concursos o plecs de 
condicions, que el CoAC faci el seguiment de compliment 

2. Adhesió al concurs d’ASA -> Teresa Batlle 

3. Presentar al CoAC proposta Màsters, que se l’apropiï -> Comitè científic 

4. Tirar endavant el pla d’ambientalització del CoAC 



5. Actes culturals: més implicació del CoAC en actes d’AuS, organització 
conjunta o més apropiació d’actes sobre sostenibilitat (p.ex. congrés 
Bioarquitectura) 

6. Encàrrec CoAC: Jornada d’orientació professional: el què fem els arquitectes: 
sostenibilitat -> Toni Solanas 

7. Encàrrec CoAC: Fer un article sobre sostenibilitat -> Joan Sabaté 

8. Implantar sistema de qualitat en la gestió interna del CoAC (tipus ISO 
9001) 

9. Estudiar el funcionament d’altres col·legis existents com a guia pel nou 
CoAC, el RIBA com a paradigma 


