PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE L’AADIPA
Novembre 2016

REDACTAT ACTUAL
Art. 1.- NATURALESA I DENOMINACIÓ
1. L’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la intervenció en el Patrimoni
Arquitectònic (en endavant AADIPA) és una Agrupació d’Arquitectes vinculada al
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (en endavant COAC) que es constitueix segons
el que és previst a l’article 7 C. i a l’article 10 dels Estatuts col·legials. Aquesta
Agrupació neix del col·lectiu que ha conformat la Comissió de Defensa del Patrimoni
Arquitectònic de la Demarcació de Barcelona del COAC, i de comú acord i amb el
suport d’aquesta Demarcació.
2. Segons disposa l’apartat 7 b) de l’article 10, l’AADIPA depèn jurídicament de la
Junta de Govern del COAC, en forma de delegació, tant de tipus general pel que és
previst en aquest Reglament i els Estatuts col·legials, com de caràcter especial en
els casos en què així ho acordi la Junta.
3. Totes les qüestions que se suscitin respecte a l’aplicació, interpretació i abast
d’aquest Reglament, seran resoltes per la Junta de Govern del COAC, previ informe
de la Junta Directiva de l’AADIPA.

PROPOSTA DE REDACTAT
Art. 1
Art. 1.- NATURALESA I DENOMINACIÓ
1. L’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni
Arquitectònic (en endavant AADIPA) és una Agrupació d’Arquitectes vinculada al
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (en endavant COAC) que es constitueix segons el
que és previst a l’apartat 7 b) de l’article 15 dels estatus col·legials 10 . Aquesta
Agrupació neix del col·lectiu que ha conformat la Comissió de Defensa del Patrimoni
Arquitectònic de la Demarcació de Barcelona del COAC, i de comú acord i amb el
suport d’aquesta Demarcació.
2. Segons disposa l’apartat 7 b) de l’article 15 dels estatus col·legials 10, l’AADIPA
depèn jurídicament de la Junta de Govern del COAC, en forma de delegació, tant de
tipus general pel que és previst en aquest Reglament i els Estatuts col·legials, com de
caràcter especial en els casos en què així ho acordi la Junta.
3. Totes les qüestions que se suscitin respecte a l’aplicació, interpretació i abast
d’aquest Reglament, seran resoltes per la Junta de Govern del COAC, previ informe
de la Junta Directiva de l’AADIPA.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE L’AADIPA
Novembre 2016

REDACTAT ACTUAL
Art. 23.
La Junta estarà composada per un President, un Secretari, un Tresorer i un màxim
de set Vocals electes, entre els quals hi haurà un representant de cadascuna de les
Demarcacions col.legials, que haurà d’estar inscrit a la corresponent Demarcació.

PROPOSTA DE REDACTAT
Art. 23.
La Junta Directiva estarà composada per un President o Presidenta, un Secretari o
Secretària, un Tresorer o Tresorera i un minim de 3 Vocals i/o tans Vocals com
Demarcacions existents al COAC, més les Vocalies que la Junta Directiva consideri
oportunes, de manera justificada, i èssent sempre necessària la ratificació de
l’Assemblea
màxim de set Vocals electes, entre els quals hi haurà un representant de cadascuna
de les Demarcacions col.legials, que haurà d’estar inscrit a la corresponent
Demarcació.
Tots els membres de la Junta Directiva hauran de ser membres numeraris de
l’Agrupació.
Com a suport a la Junta Directiva, s’estableix la figura del Secretari Tècnic o la
Secretària Tècnica, nomenament que podrà recaure en un càrrec de la Junta
Directiva, essent sempre necessària la seva ratificació en l’Assemblea.
El Secretari Tècnic o la Secretària Tècnica, desenvoluparà les gestions ordinàries de
l’Agrupació, amb obligacions periòdiques respecte al seguiment de les Activitats que
es desenvolupen, tals com l’organització de visites, xerrades, conferències,
exposicions, cursets i premis; la tramitació i supervisió de la redacció d’informes
sol·licitats per tercers i el seguiment de les peticions d’intervenció i/o de col·laboració
que es realitzin a l’Agrupació.
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REDACTAT ACTUAL
Art. 24.
Els membres de la Junta Directiva seran elegits pels membres numeraris de
l’Agrupació per un termini de dos anys, amb possibilitat de reelecció. La renovació de
càrrecs s’organitzarà de manera que en una de les eleccions s’elegiran els càrrecs
de President i dos dels vocals i en les següents eleccions, a celebrar un any després,
s’elegiran els càrrecs de Secretari, Tresorer i la resta de vocals.

PROPOSTA DE REDACTAT
Art. 24.
Els membres de la Junta Directiva seran elegits pels membres numeraris de
l’Agrupació per un termini de dos anys, amb possibilitat de reelecció. La renovació
de càrrecs s’organitzarà de manera que en una de les eleccions s’elegiran els
càrrecs de President o Presidenta i dos dels vocals Vocals i en les següents
eleccions, a celebrar un any després, s’elegiran els càrrecs de Secretari o
Secretària, Tresorer o Tresorera i la resta de vocals Vocals. En total es convocaran
sempre les vocalies existents. L’elecció es farà en Assemblea Extraordinària
mitjançant vot lliure, directe i secret.
En cas que només es presentés una candidatura per càrrec, es considerarà electe
automàticament i l’Assemblea així ho proclamarà sense necessitat de votació.
Les designacions de càrrec que hom hagi efectuat seran comunicades a la Junta de
Govern del Col·legi i als membres de l’Agrupació en el termini que preveu l’art. 20.
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REDACTAT ACTUAL
Art. 26.
Els membres de l’Agrupació que vulguin presentar la seva candidatura, hauran de
comunicar-ho per escrit a la Junta Directiva com a mínim dues setmanes abans de la
data assenyalada per a l’elecció. Si resta vacant algun dels càrrecs de la Junta
Directiva abans de l’expiració del seu mandat, se celebrarà una votació en
Assemblea Extraordinària. La duració d’aquest càrrec ho serà pel temps que resti de
mandat.

PROPOSTA DE REDACTAT
Art. 26
Els membres de l’Agrupació que vulguin presentar la seva candidatura,
hauran de comunicar-ho per escrit a la Junta Directiva com a mínim dues setmanes
abans de la data assenyalada per a l’elecció, adjuntant una breu presentació del
candidat. La Junta Directiva, un cop verificada la elegibilitat dels candidats,
comunicarà les candidatures a tots els membres de l’Agrupació. En cas de quedar
deserta alguna candidatura de Vocal, la Junta es constituirà amb els que resultin
electes, sempre i quan siguin almenys tres. Si fossin menys o quedés deserta la
candidatura de presidència, secretaria o tresoreria, caldrà convocar noves eleccions
en un termini de sis mesos.
Si resta vacant algun dels càrrecs de la Junta Directiva abans de l’expiració del seu
mandat, se celebrarà una votació en Assemblea Extraordinària. La duració d’aquest
càrrec ho serà pel temps que resti de mandat.

