
    

 Col·legi d’Arquitectes  C. del Canyeret, 2 

 de Catalunya    25007 Lleida 

 Demarcació de Lleida  Tel. 973 23 40 51 

ACTA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DEL 26 D’ABRIL DE 2018  
 
 

ASSISTENTS: 
 
 President:  Víctor Pérez-Pallarès Luque 
 Secretària:  Sonia Urbina Sampedro  
 Tresorer: Lluís de la Fuente Pascual  
 Vocal:  Ramon Llobera Serentill 
 Delegat del Pirineu: Ricard Lobo Sastre 
 
 Secretari Tècnic: Pau Forns Agulló 
 
 Arquitectes col·legiats:  

Romà Pàmpols, Ruth Florensa, Assumpció Vilaseca, Anna Ferrer. 
 

 
A la ciutat de Lleida i a la seu de la Demarcació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, C/ Canyeret 
2, a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 en segona convocatòria del dia 26 d’abril 
de 2018 es procedeix a la celebració de la Junta General Ordinària, assistint els membres 
ressenyats, prèvia convocatòria i tractant-se el punts següents de l'ordre del dia: 
 
 
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l’Acta de l a Junta General Ordinària anterior, de data 
29/11/2017. 
 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió anterior que resulta aprovada per unanimitat. 
 
2.- Informe del President. 
 
El President dona compte de l’Agenda del període 29/11/2017 al 26/04/2018, durant el qual s’han 
celebrat múltiples Juntes i Comissions de Govern i Directives, dues Assemblees generals, i actes 
institucionals amb Diputació, dels que destaca la reunió mantinguda amb els representants de 
l’Assemblea. En aquesta reunió es va informar sobre les inversions a realitzar i la creació de la nova 
Demarcació de Comarques Centrals de COAC. 
També informa sobre l’article publicat al diari sobre l’exposició “Arquitectures desaparegudes” i la 
seva assistència a la taula rodona sobre l’estat actual de la construcció a Lleida TV.  
 
Seguidament, el President exposa les dades generals de resum tancament del Pressupost de 2017, 
amb un superàvit de +19.999 €. S’explica l’error detectat en les xifres del quadre resum exposat, 
referents als ingressos de quotes d’afiliats, i que es demanarà a Òrgans Centrals que s’esmeni.  
 
Les següents dades exposades són les d’evolució del visat del 2017, que resulta similar al 2016. Es 
detallen els expedients visats segons superfície, que respecte l’any anterior destaca el repartiment 
d’expedients entre 500- 3.000m2 i els de 3.000- 10.000m2, i l’aparició de projectes de més de 
10.000m2. La gràfica següent compara l’evolució entre obra nova/ampliació i les de 
reforma/rehabilitació, amb el resultat de la rehabilitació i reforma a la baixa, mentre que augmenten 
les d’obra nova, tenint en compte que les obres de rehabilitació no són totes de visat obligatori. Les 
dades són decebedores ja que l’esforç per l’impuls de la rehabilitació no ha tingut resultat, i l’obra 
nova es recupera lleugerament.  
 
L’arquitecte R. Pàmpols alerta que hi ha gran nombre de projectes que no es visen per part de 
l’Administració, especialment de rehabilitació, i dels que no es disposen xifres. 
 
Pel que fa a la comparativa entre projectes d’habitatges i altres usos, l’habitatge ha augmentat durant 
el 2017. Les dades d’habitatges nous han millorat lleugerament respecte el 2016, però són encara 
xifres que no recuperen els 1.000 hab./any corresponents a la Demarcació de Lleida. 
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Els ingressos de visat l’any 2018 han complert les previsions, destacant els mesos de gener i febrer 
amb un resultat del +10%, i en l’actualitat es troba un +3% per sobre, amb un 30% executat. Es 
destaca el resultat de la Demarcació de Barcelona, que es troba amb -52.000€ en ingressos per visat 
i -33.000€ en IITs. 
 
L’arquitecte R. Pàmpols pregunta si encara es visen projectes bàsics d’habitatges. El Secretari tècnic 
li respon que sí, però que no es disposen de dades que diferenciïn entre el bàsic i el d’execució, pel 
que la gràfica exposada pot estar lleugerament distorsionada.  
 
El President explica les dades de control pressupostari amb data de març 2018, amb un resultat de 
+24.000€, que corresponen a una reducció important de despesa de -17.000€ i uns ingressos de 
+6.000€. Aquestes xifres segueixen la dinàmica del passat 2017 de contenció de despesa, i que va 
permetre tancar amb superàvit de +20.000€. 
 
L’arquitecte R. Pàmpols pregunta per què no s’ha gastat el superàvit de l’any 2017. El President 
aclareix que aquest superàvit resulta de que les activitats culturals i l’arxiu històric han tingut unes 
aportacions per part d’Órgans Centrals no previstes. R. Pàmpols proposa que el superàvit es pugui 
comprometre amb activitats de l’any següent i que no torni a tot COAC. El President respon que el 
superàvit va contra Tresoreria de la Demarcació. El Tresorer afegeix que a banda d’aquestes 
aportacions coordinades en cultura i arxiu, les diferències entre ingressos i despeses resulten en part 
dels ITEs previstos però no realitzats per Paeria, que són una despesa que no ha estat realitzada. 
Amb partides similars s’equilibra el Pressupost i no es baixa dels 400.000€. 
 
A continuació el President informa sobre les activitats realitzades en el període 29/11/2017 al 
26/4/2018, destacant l’exposició ”Arquitectures en el Paisatge” i la repercussió en premsa de la 
“Setmana del llibre” coincidint amb Sant Jordi, en la que es regalen als visitants les publicacions de 
COAC exposades al vestíbul de la Demarcació. També s’informa dels diversos tallers de formació 
realitzats sobre el Codi Tècnic i altres.  
 
Pel que fa a altres temes, es destaca la reunió mantinguda amb el President de la Diputació de 
Lleida, en la que es va acordar que la Diputació realitzarà la publicació de l’exposició de 
“Arquitectures en el Paisatge” en la seva impremta pròpia, i amb col·laboració de la resta de 
Diputacions. També es va proposar col·laboració en la V Mostra d’Arquitectura de les Terres de 
Lleida, en la que es va mostrar molt interessat.  
 
Un altre aspecte que comenta el President és la col·laboració amb l’Ajuntament de les Borges 
Blanques, amb l’assessorament pel compliment de la Llei d’Arquitectura en la convocatòria d’un 
concurs de projectes d’arquitectura i amb la intervenció en el jurat.  
  
Finalment, el President exposa un resum del mandat de la Junta Directiva durant el període 2014-
2018. Primerament, en l’aspecte econòmic, el primer esforç es va realitzar en la reducció de la 
despesa, pel que es van adoptar mesures urgents com la reducció de visadors, el trasllat de la 
Delegació del Pirineu i la reducció de consums. També es van buscar nous ingressos, com el lloguer 
d’espais, els serveis específics i els convenis amb HNA i Cooperativa Capell. Pel que fa a l’edifici de 
La Seu d’Urgell, el President informa de la intenció de finalitzar les obres i adequar dues plantes per 
llogar i la resta destinar-ho a la Delegació.  
 
Amb aquestes accions es va aconseguir un pressupost equilibrat sense generar pèrdues i mantenir 
l’activitat de la Demarcació.  
 
En l’àmbit de les activitats culturals i formació, el President insisteix amb l’objectiu d’apropar 
l’arquitectura i la feina dels arquitectes a la societat. Amb aquesta intenció s’han impulsat les accions 
com l’Arquitectour Lleida, tallers per infants, la presència en xarxes socials i la relació amb els 
mitjans de comunicació.  
 
Per acabar, el President informa de les gestions realitzades per la defensa dels interessos del 
col·lectiu, entre les que es troben al·legacions i el recurs a l’Ordenança sobre llicències urbanístiques 
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de Paeria, escrits dirigits a Administracions amb recomanacions i alertes referents a concursos, i el 
recurs del concurs de l’Ajuntament de les Borges Blanques.  
 
 
3.- Coneixement de la Memòria de Gestió de la Demar cació de Lleida de l’any 2017. 
 
La Secretària dona compte de la Memòria de Gestió de la Demarcació de Lleida de l’exercici 2017, 
que s’ha posat a disposició dels col·legiats a través d’email i amb còpies en paper a la sala.  
 
 
4.- Aprovació del Balanç i Liquidació del Pressupos t 2017. 
 
El Tresorer informa del balanç i liquidació del pressupost de l'exercici corresponent a l'any 2017 i 
l’evolució dels resultats de l’explotació. La Tresoreria ha augmentat lleugerament, gràcies a la 
redistribució entre les Demarcacions de l’ingrés per la venda de l’edifici de Gran Via de Barcelona, i 
també gràcies a l’augment d’ingrés per interessos bancaris, amb nous productes que aporten el 
1,5%. 
 
Pel que fa a la liquidació d’ingressos i despeses, el Tresorer explica la reducció significativa en 
despeses de -19.667€, que dona un resultat positiu de +19.999€. Aquest resultat positiu deriva de la 
manca de la despesa en ITEs previstos però no realitzats per Paeria, l’ingrés de la prestació de 
serveis a Paeria pel programa “Espais Singulars”, l’aportació d’Òrgans Centrals per activitats 
culturals conjuntes entre Demarcacions, la reducció de despesa en subministraments, etc., i la 
consideració de despesa de manteniment d’Òrgans Centrals les inversions a realitzar a la 
Demarcació.  
 
El Tresorer detalla aquestes partides en els quadres de dades mostrats, i resumeix el resultat de la 
liquidació del 2017, que és de +19.999€.  
 
Finalment, la Secretària sotmet a votació l'aprovació del Balanç i Liquidació del Pressupost per l’any 
2017, que s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.- Precs i preguntes 
 
L’arquitecte X. Cerqueda pregunta per les gestions realitzades amb l’Ajuntament de les Borges 
Blanques referents al concurs convocat i mostra el seu descontent. La Secretària explica el procés, 
des de que l’Oficina de concursos detecta les deficiències de les bases i s’impugna el concurs, fins la 
publicació de les noves bases adaptades a la Llei d’Arquitectura, sempre amb constant contacte amb 
la Secretaria d’aquest Ajuntament. S’entén el descontent dels arquitectes que van començar a 
treballar amb unes bases i es van veure afectats pels requisits dels nous plecs, i s’informa de la 
previsió de realitzar sessions informatives per ajuntaments i administracions per fer difusió de la Llei 
d’Arquitectura i la seva aplicació. 
 
 
I sense altres punts que tractar s'aixeca la present essent les 21:45 del dia assenyalat a 
l'encapçalament. 


