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ACTA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DEL 27 D’ABRIL DE 2017  
 
 

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 Sales, David Pàmpols Camats, Ruth Florensa Aresté, Marc Espinet Caselles, 
Carles Giménez. 
 

 
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 27 d’abril 
de 2017 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 
24/11/2016. 
 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió anterior que resulta aprovada per unanimitat. 
 
2.- Informe del President. 
 
El President informa sobre l’Agenda del 24/11/2016 al 27/04/2017, període durant el qual s’han 
celebrat diverses Juntes i Comissions de Govern i Directives, Assemblees, i de les que destaca les 
reunions amb l’Ajuntament de Lleida durant la redacció de l’ordenança de llicències i règim de 
comunicació, i la signatura de pròrroga de l’acord amb la Cooperativa Capell pel lloguer d’un espai 
de venda i exposició a la Demarcació.  
 
A continuació, el President explica les dades generals de tancament del Pressupost de 2016, amb 
un resultat positiu de +16.544€, que resulta en gran mesura en la reducció de la despesa i 
lleugerament per l’augment de visat. En valora el resultat positivament, ja que millora notablement el 
tancament del pressupost de l’any 2015, que va ser de +625€. 
 
Pel que fa a l’evolució del Visat, aquesta és pitjor que l’any 2015 en tota la Demarcació, amb un 
resultat de 166 habitatges a la ciutat de Lleida, inferior a l’any anterior. Tal com mostren les gràfiques 
presentades, l’ingrés de visat de l’actual mes d’abril és de -7.000€ respecte el previst (un -9%), 
mentre que Girona té un resultat de +37.000€ (un 26% per sobre de les previsions), Barcelona +5%, 
Tarragona +6% i Ebre un +2%. Segons les dades disponibles, a la Demarcació de Lleida les 
expectatives no són positives.  
 
L’arquitecte Romà Pàmpols pregunta si hi ha diferència entre l’obra visada a la Demarcació respecte 
l’obra visada emplaçada a Lleida. Es respon que segons el nou criteri d’aquest any 2017, l’ingrés de 
visat és a l’emplaçament de l’obra.  
 
El President dona compte del Control Pressupostari, acumulat a març de 2017, on la reducció de 
prop de  -15.000€ en la despesa compensa la reducció de visat, que es situa prop dels -13.000€. 
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A continuació, el President exposa les activitats realitzades i del programa de formació de la 
Demarcació en el període del 24/11/2016 al 27/04/2017. Les activitats culturals previstes en els 
propers mesos són l’exposició organitzada conjuntament entre totes les Demarcacions, liderada i 
comissariada des de Lleida i la URV de Reus, sobre “Intervencions en el medi rural”. També s’està 
organitzant un viatge a Sevilla pel proper juny, l’exposició de PFC 2007-2017, prevista per finals de 
maig, i s’han iniciat les itineràncies de l’exposició dels Poblats de colonització als quatre municipis 
participants durant aquest mes d’abril. S’informa que s’està estudiant la itinerància, d’acord amb l’IEI, 
d’un resum de l’exposició de l’arquitecte R.M. Puig pels Consells Comarcals de la Demarcació.  
 
El President informa que el proper 9 de juny es celebrarà el sopar de la Trobada anual d’arquitectes, 
i prèviament dues conferències dins del cicle “Debat a bat” durant el maig i juny. Finalment, s’informa 
que en breu es començarà a organitzar la tercera edició de l’”Arquitectour_Lleida”, prevista pel 
primer cap de setmana d’octubre. 
 
El President passa a exposar altres temes destacats entre els que s’hi troba la demanda presentada 
per COAC contra l’aprovació de la nova ordenança de llicències i règim de comunicació de 
l’Ajuntament de Lleida, anomenada de llicències “express”, i explica el procés que segueix a la 
demanda.  
 
El President informa sobre la redacció de documents d’acord marc de col·laboració amb la Paeria i 
l’encàrrec de prestació de serveis d’assessorament tècnic en relació amb la convocatòria dels 
concursos dels àmbits inclosos al programa Espais Singulars.  
L’arquitecta M. Giné i l’arquitecte R. Pàmpols demanen prudència en la col·laboració en concursos 
amb la Paeria, segons experiències anteriors. Es respon que es tindrà en compte, i que es té el 
suport d’assessoria jurídica d’Òrgans Centrals.  
 
També s’informa que s’ha rebut la proposta de col·laboració amb Paeria en la selecció d’arquitectes 
pel desenvolupament dels projectes escollits en els Pressupostos participatius. El President exposa 
el procés proposat per la Demarcació per la selecció i demana opinió als assistents. L’arquitecte Da. 
Pàmpols proposa prèviament la concurrència dels col·legiats i un sorteig posterior. L’arquitecte M. 
Espinet demana si es proposarà fer equips d’arquitectes “junior+senior”. Es respon que s’ha 
descartat aquesta opció d’obligar a formar equip, ja que els projectes objecte del concurs seran de 
pressupost i àmbit molt reduït.  
 
Seguint amb els altres temes destacats, el President informa de la reunió mantinguda amb el 
President de la Diputació de Lleida, en la que es va demanar col·laboració de l’entitat en les activitats 
culturals de la Demarcació, com l’Arquitectour o les exposicions previstes. Des de la Diputació es va 
oferir suport a totes les activitats, i ajuts econòmics per la seva organització i les publicacions. També 
es va fer arribar la demanda, per part del col·lectiu d’arquitectes, de que la Diputació disposi d’un 
servei d’arquitectura potent i exemplar per altres administracions.  
 
En referència a l’informe “L’edificació a Catalunya 2016: anàlisi del visat del COAC” presentat el 
passat mes de febrer, el President conclou que l’activitat es troba força aturada a totes les 
Demarcacions, amb excepció de la de Barcelona que s’ha reactivat, amb resultats molt positius del 
visat dels IIT.  
 
Finalment, el President informa de l’estat dels treballs de redacció de la modificació dels Estatus de 
COAC, dels que s’han realitzat diverses propostes des d’Òrgans Centrals, de les que destaca la 
reorganització territorial amb la creació de noves Demarcacions a les comarques de Barcelona.  
L’arquitecte R. Pàmpols comenta que aquest és un tema que sempre ha estat present en tots els 
programes dels anteriors Degans, i alerta de la sobre divisió del territori i el problema pressupostari 
del seu finançament.  
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3.- Coneixement de la Memòria de Gestió de la Demar cació de Lleida de l’any 2016. 
 
La Secretària dona compte de la presentació de la Memòria de Gestió de la Demarcació de Lleida de 
l’exercici 2016, que s’ha posat a disposició dels col·legiats en la Newsletter enviada.  
Es segueix amb el format de l’any anterior, més visual i amb resum de les dades generals de la 
Demarcació per àmbits.  
 
 
4.- Aprovació del Balanç i Liquidació del Pressupos t 2016. 
 
En primer lloc, el Tresorer informa del balanç i liquidació del pressupost de l'exercici corresponent a 
l'any 2016 i l’evolució dels resultats de l’explotació, que són positius.  
La Tresoreria supera lleugerament el milió d’euros, pel que s’assumeixen les pèrdues dels anys 
anteriors. El Tresorer explica que hi ha diferències de xifres per fluctuacions de caixa per mesos, i es 
manté molt controlat el capital en comptes corrents i dipòsits.  
 
Pel que fa a l’evolució dels Drets d’Intervenció, el Tresorer informa del canvi de criteri del fons de 
compensació del present any 2017, en el que es cobra el 100% del visat pressupostat.  
 
El Tresorer informa de la Liquidació del pressupost seguint el format presentat per partides, i destaca 
l’important estalvi en despesa de l’any 2016, especialment en subministraments i manteniment.  
A nivell d’ingressos, la variació de visat de +21.000€ compensa la manca d’ingrés per lloguer 
d’espais de l’edifici de la Demarcació prevista. El resultat de la liquidació del 2016 és de +16.544€.  
 
Seguidament, el Tresorer detalla l’estalvi en despeses, corresponent als consums d’explotació. A 
nivell de personal, l’actualització de conveni suposa un lleuger increment de sous i regularitzacions 
d’anys anteriors, i a nivell d’amortitzacions hi ha hagut menys pressupost. Pel que fa a la prorrata de 
l’IVA, aquest està suficientment segmentat per àrees per poder recuperar-lo en les àrees que se’ls 
pugui imputar.  
 
A nivell d’ingressos, les quotes per col·legiació en l’any 2016 no varien, i el visat ha tingut un 
augment de 20.000€. En vendes i altres ingressos ordinaris el resultat es negatiu per la manca del 
lloguer l’espais de l’edifici de la Demarcació previst. Els ingressos financers també són lleugerament 
inferiors al pressupostat.  
 
A continuació, per la Secretària, es sotmet a votació l'aprovació del Balanç i Liquidació del 
Pressupost per l’any 2016, que resulta aprovat per unanimitat. 
 
 
5.- Precs i preguntes 
 
L’arquitecte M. Espinet pregunta per què no s’han pogut llogar els espais de planta 1a i 2a previstos. 
Es respon que, desprès de totes les gestions amb el Col·legi de Metges i de les reunions 
mantingudes, els seus col·legiats van descartar la proposta en la darrera assemblea celebrada. Pel 
que fa a la proposta del Departament de Justícia per traslladar a aquestes plantes els despatxos dels 
forenses, els canvis actuals en la Conselleria i Secretaria han paralitzat les gestions i s’ha descartat 
la proposta.  
 
L’arquitecta M. Giné demana per les gestions sobre la venda de l’edifici de la Seu d’Urgell. El 
President respon que ha realitzat gestions a nivell polític amb Òrgans Centrals, i s’han estudiat els 
costos per acabar l’obra, que es valora en 300.000€, la possibilitat de realitzar-la per fases, i poder 
llogar diversos espais. En la situació actual, no s’han trobat interessats en la compra de l’edifici al 
preu de la taxació disponible, i des d’Òrgans Centrals es veu difícil invertir-hi. Per tant, es proposa 
paralitzar les gestions i restar a l’espera.  
  
I sense altres punts que tractar s'aixeca la present essent les 21:30 del dia assenyalat a 
l'encapçalament. 


