
 
 
 

 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE LA DEMARCACIÓ  DE GIRONA 
DEL COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinari  
Data: 30 de novembre de 2017 
Horari: de les 18.30 a 21.13 hores  
Lloc: Sala d'actes Rafael Masó de la Demarcació de Girona del COAC  
 
 
Assistents: Narcís Reverendo, president; Jordi Ortega, tresorer; Sílvia Musquera, vocal; Neus 
Roca, delegada de la Garrotxa-Ripollès; Esteve-Antoni Vilanova, delegat de l'Alt Empordà; Marc 
Riera, secretari tècnic; Frederic Cabré, Ma. Clara Riera, Lurdes Ferran, Juli Llueca, Marc Fragell, 
Helena Hugas, assessora Jurídica de la Demarcació Girona del COAC, Alba Garcia, secretaria de 
la Demarcació de Girona del COAC; Vanessa Masip, cap de Premsa i Comunicació de la 
Demarcació de Girona del COAC, i Jordi Paulí, secretari.  
 
 
Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la Junta General anterior. 
2. Informes President. 
3. Aprovació del Pressupost 2018. 
4. Precs i preguntes. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. El secretari obre la sessió i dona per llegida l'Acta de la Junta General de 27 d’abril de 2017, 
enviada prèviament per correu electrònic a tots els arquitectes col·legiats a la demarcació, i la sotmet 
a votació. Aquesta és aprovada per unanimitat. 
 
2. El secretari cedeix la paraula al president qui dóna la benvinguda i agraeix l’assistència. Explica 
que la seva intervenció està estructurada seguint els apartats següents: 
 

I. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – Òrgans Central 
a. Prioritats 2018 
b. Pressupostos 2018 
c. Altres temes d’interès 

 
II. Demarcació de Girona 

a. Àmbit estructural 
b. Àmbit Promoció, Foment i Emprenedoria 
c. Àmbit Suport Exercici Professional i Formació 

 
III. Bases pressupostàries 

 
 

  



 
 
 

 

I. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – Òrgans Centrals 
 

a.- Prioritats 2018 
 

Aquest 2018 la Junta de Govern es va reunir per definir un ordre de prioritats del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya i per fer-ho, va crear una llista que estableix per nivells les 
prioritats; les màximes són de color verd fosc i les mínimes amb el color vermell. Cada 
tema prioritari que n’hagi resultat escollit es delega a un membre de la Junta General que 
serà l’encarregat d’assegurar el compliment del calendari d’accions. 
 
El president destaca que entre les prioritats màximes, estructurades a partir de les quatre 
grans àrees que configuren el Col·legi, hi ha la millora del Visat en l’àmbit de Suport 
Professional; la revisió del Pla de Màrqueting pel que fa a Formació i Ocupació; el catàleg 
de prioritats unit a la Borsa de Treball en l’àmbit d’Emprenedoria; i el Pacte Nacional de 
Renovació Urbana de Catalunya de l’àrea de Promoció de l’Arquitectura. I en relació a les 
renúncies, hi ha la proposta de tenir una empresa per adherir-nos a una assegurança de 
tres anys; l’estudi estratègic d’ocupació en termes de màrqueting estratègic; i el debat 
sobre la reforma dels estatuts.  

 
Visat 
En aquest apartat, el president informa que ha finalitzat el procés d’implementació del 
visat telemàtic i s’ha eliminat el presencial. El COAC ha posat en funcionament, per als 
arquitectes que ho necessitin, diverses vies de suport com l’informàtic o l’ajuda del 
personal de visat. Igualment informa que la Comissió de Visat està treballant per 
simplificar aquest tràmit. I sobre el Visat també explica que amb aquest nou visat el COAC 



 
 
 

 

només revisarà els apartats obligatoris i s’obrirà una carta de serveis complementaris, no 
obligats per normativa, que tindran un cost afegit. 
 
Borsa de Treball 
Es treballa en una nova plataforma web que funcionarà com un gran Big Data de la 
informació del col·legiat que disposa el COAC, per tal que esdevenir un espai on 
l’arquitecte pugui crear el seu currículum i tenir una carta de presentació oberta a tercers 
(possibles clients, empreses, etc.). És un projecte similar al que va promocionar la 
Demarcació de Girona de l’Arq2Arq. 
 
Pacte Nacional per la Renovació Urbana 
És una iniciativa que té quatre punts de partida: 

- les inquietuds sorgides del Congrés d’Arquitectura de l’any passat. 
 

- els nous paràmetres i/o valors que dóna la societat a temes com el canvi climàtic, 
l’habitatge digne, la seguretat ciutadana, la cohesió social o la salut pública; temes 
que influeixen en el tractament de les ciutats per millorar-les.  
 

- Els estàndards de rehabilitació a escala europea. Aquests indiquen que Espanya està 
a la cua en rehabilitació. 
 

- el PIB als països europeus que tenen un sector de la construcció madur representa 
un 10%, mentre que a l’Estat Espanyol està per sota del 6%.  

 
Amb aquests punts de partida, i tenint en compte que el tractament dels habitatges, les 
ciutats i l’espai urbà són essencials, el COAC veu la necessitat d’impulsar una reacció 
col·lectiva i transversal amb tots els agents del sector implicats juntament amb 
l’administració. Per això va proposar a la Generalitat de Catalunya crear el Pacte Nacional 
per a la Renovació Urbana. El seu interès va ser tal que la Generalitat va aprovar un acord 
de govern el mes d’agost passat. (consulta l’acord de govern en aquest enllaç). 
 

 
  
 
 
 
 
 



 
 
 

 

b. - Pressupost 2018 
 
El president dona a conèixer que a la darrera Assemblea del COAC es van votar els 
pressupostos participatius, es va informar del pressupost del COAC aprovat per la Junta 
de Govern i del pressupost d’inversions de 2018.  
 
En quant al pressupostos participatius, s’havien d’escollir 12 projectes d’entre els 25 
proposats, amb un pressupost de 500.000 euros. En un inici, els 12 temes escollits 
comportaven 75.000 euros més dels previstos, però es va fer un reajustament en els 
projectes per poder-los realitzar igualment, i que sumessin els 500.000 euros que hi 
destina el Col·legi.  
 
Els temes escollits i que se sumen a les prioritats del COAC són: 

− Reforç de la Biblioteca i de l’Arxiu Històric. 
− Categorització dels treballs professionals (honoraris de referència). 
− Pla de màrqueting de l’arquitecte. 
− Formació actualitzada (sobretot basada en cursos gratuïts). 
− Suport de l’OCT en temes de sostenibilitat. 
− Projectes culturals conjunts. 
− Servei d’orientació i acompanyament social dels arquitectes més desvalguts. 
− Arquitectura a les escoles. 
− Millora del servei d’atenció telefònica i telemàtica –creació d’una centraleta única-. 
− Acreditacions reconegudes de la formació continuada de l’Escola Sert. 

 

 
 

Pel que fa al pressupost del COAC pel 2018, el president informa que a la darrera Junta 
de Govern es va aprovar la previsió del pressupost pel 2018 que serà de 7.012.000 euros, 
un import que té un augment del 3,3% respecte a 2017.  
 
El tercer pressupost és el d’inversions, que s’aprova a part. Aquest va lligat a la necessitat 
d’intervenir en el patrimoni construït del COAC. L’any passat, es va encarregar una anàlisi 
de l’estat del patrimoni, que la Junta de Govern ha obtingut fa pocs dies, i s’ha de 
completar amb els costos necessaris per posar al dia el patrimoni amb calendari 



 
 
 

 

d’actuacions. La Junta de Govern ha decidit que s’aprovarà més endavant, quan els 
documents s’hagin actualitzat amb tota la informació. 
 
En aquest moment, el president fa un incís i explica que en el document que fa referència 
a la Pia Almoina s’ha pressupostat que per adequar tot el que no compleix la normativa 
vigent i l’eficiència energètica (control solar de la sala d’exposicions, cobertes, façanes) 
es necessiten, sense l’IVA, 244.000 euros, sense comptar les instal·lacions. I, pel que fa 
a tot Catalunya, aquesta inversió és molt més elevada, però la Pia Almoina de Girona és 
el segon edifici que necessita més inversió després del de la plaça nova; una inversió 
molt similar a la que necessita la seu de Tarragona. 

 
 

c. - Altres temes d’interès 
 
El president explica que aquest any, es renúncia a parlar dels Estatuts però en canvi sí 
que es tractarà el tema de l’estructura territorial del COAC perquè hi ha tres delegacions 
que volen convertir-se en demarcació. Informa que hi ha hagut reunions bilaterals entre 
les demarcacions i les delegacions com la que va tenir la Junta Directiva de la Demarcació 
de Girona amb representants de les delegacions d'Osona i Bages-Berguedà. Finalment, 
després de les reunions, es treballa en una nova demarcació de Comarques Centrals que 
aglutini Osona i Bages-Berguedà, perquè el Vallès no en formarà part finalment. Aquestes 
delegacions tenien la idea de fer una demarcació, però el dubte era si crear una 
demarcació amb dues seus a les actuals delegacions i un president que s’anés alternant 
en la figura dels dos delegats, però aquesta alternança no la permeten els Estatus i 
marquen que hi ha d’haver unes eleccions de les que en surti una Junta Directiva. 
Finalment, s’ha acordat la creació d’una nova demarcació, amb una Junta Directiva, una 
seu i dues delegacions a partir de la voluntat manifestada per una majoria d’arquitectes; 
una metodologia que sí permeten els Estatuts actuals. Per tant, actualment es treballa 
perquè la Demarcació de les Comarques Centrals estigui creada per a les eleccions del 
mes de maig de 2018 i es pugui escollir la nova Junta Directiva.  
 
CSCAE 
El president exposa que el degà del COAC ha guanyat les eleccions a la presidència del 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), i que avui mateix 
hi ha hagut l’Assemblea a la qual han assistit com a representants del COAC els 
arquitectes Manel Falcó i Jordi Crous en el lloc dels arquitectes Jordi Paulí, Frederic Cabré 
i Narcís Reverendo. El fet que el degà sigui el nou president del CSCAE comporta que 
s’hagi de suplir la seva figura, però com que al maig hi haurà eleccions, no es faran unes 
eleccions només per aquest càrrec, i a la propera Junta es designarà una vicedegana que 
assumirà les tasques del degà, i les altres funcions seran assumides pels altres membres 
de la Junta de Govern. 
 
En aquest punt, el president explica que tots els membres de la Junta General han estat 
demandats per temes relacionats amb la situació actual que es viu a Catalunya. Hi ha 
hagut dues demandes per part de col·legiats. Una primera ha estat deontològica i s’ha fet 
a la Comissió Deontològica del CSCAE per l’adhesió del COAC al Manifest del Dret a 
decidir. Aquesta ha estat sobreseguda per la Comissió Deontològica i pel Pleno del 
Consejo que va ratificar la proposta d’acord de la mateixa Comissió. La segona, per la 
mateixa raó, es va presentar al Contenciós Administratiu de Barcelona. Mentre que la 
primera hagués tingut afectes deontològics, aquesta pot tenir com a conseqüència 
màxima el retractament de la Junta de Govern. En aquest sentit, l’Assessoria Jurídica 
entén que no és una demanda de drets fonamentals sinó un recurs ordinari del Contenciós 



 
 
 

 

administratiu que sorgeix del fet de presidir una Junta de Govern; una sentència que si 
finalment acabés sent acceptada, seria greu en tant que un jutge sentenciés que un 
col·legi professional no es pot manifestar en qüestions d’ordre social.  
 
 

II. Demarcació de Girona  
 

a. - Àmbit estructural 
 

Personal 
El president explica que a la Demarcació hi ha personal amb contracte laboral i amb 
contracte de prestació de serveis. Aquest any, la Junta de Govern ha decidit descongelar 
el salari al personal laboral, i es farà segons tres trams que hi ha en funció del sou anual 
brut. A Girona, el percentatge serà del 3% i només dues persones se’ls hi aplicarà el 2%. 
 
En relació a la contractació de personal, explica que el COAC ha incorporat a Òrgans 
Centrals l’assessora jurídica de la Demarcació que tindrà una dedicació completa. Aquest 
fet afecta el capítol de personal del pressupost de la Demarcació. També explica que 
durant el 2018 es convocaran dues places per ser cap de servei de cultura a les 
delegacions, amb caràcter de prestació de serveis.  
 
I finalment, el tercer aspecte que té impacte sobre el pressupost és l’Observatori de la 
rehabilitació, ja que s’ha fet una reserva pressupostària amb retorn econòmic, però es 
desconeix si s’acabarà utilitzant tota la reserva econòmica. 
 
Inversions patrimonials 
En aquest sentit, la Demarcació de Girona té una llista de temes a tractar que s’espera 
que siguin atesos a l’Assemblea del mes de febrer. Alguns d’ells formen part del pla 
director patrimonial: la protecció solar per la sala d’exposicions (25.000 euros), les 
reparacions puntuals de la façana de l’edifici, la reparació de les mitgeres de l’aparcament 
i la modificació i millora dels accessos a la sala de formació per tal de tenir accés des de 
l’exterior i no afectar a l’Associació de guies. 
 
També informa que hi ha un augment en la partida de manteniment i de la dotació 
estructural de les delegacions. 

  
b.- Promoció, foment i emprenedoria 

 
Observatori de la rehabilitació i renovació urbana de les Comarques de Girona 
El projecte forma part del Pacte Nacional de la Renovació Urbana del COAC, tot i que es 
va generar a la Demarcació de Girona. En aquests moments els arquitectes Núria Vila i 
Josep M Torra hi han seguit treballant gràcies a l’aportació econòmica derivada de la 
subvenció de l’Ajuntament de Girona. El president explica que ja s’han elaborat els 
estatuts i s’ha començat a fer la pàgina web que contempla l’esquema amb els continguts 
de l’entitat. Aquesta serà una associació amb Junta de Govern i associats. Els estatuts, 
han estat validats per la Taula de la Construcció i, pròximament, es presentaran als 
ajuntaments de Girona, Figueres i Olot, i a la Universitat de Girona perquè també els 
validin. 
En aquest instant, el president fa un incís i informa que l’antic director de l’Escola 
Politècnica de la Universitat de Girona, Quim Salvi, ha guanyat les eleccions i serà el nou 
rector de la UdG. Explica que el nou rector ja ha mostrat interès per la col·laboració amb 
el Col·legi; un motiu més per celebrar el seu nou càrrec. 



 
 
 

 

 
Activitats Culturals 
El president detalla les properes activitats culturals entre les quals hi ha l’exposició dels 
projectes presentats en el concurs de la Casa Pastors de Girona; la 21a edició dels Premis 
d’Arquitectura de les Comarques de Girona; l’exposició sobre els Banys Àrabs de Girona 
que forma part de l’Any Puig i Cadafalch; l’exposició de fotografies de Sigurd Lewerentz; 
l’exposició sobre la Casa Rozes a Roses per reivindicar la importància d’aquest edifici en 
el patrimoni universal; la participació en l’esdeveniment “Girona temps de flors”; la voluntat 
d’organitzar un viatge al voltant de Setmana Santa a les obres dels RCR Arquitectes a 
Bèlgica; una nova edició de l’exposició dels Projectes Finals de Carrera; la presentació 
de la catalogació del Fons Bosch amb una petita exposició; i la nova edició de 
l’Arquitectorurs amb Marc Arnal al Cadaqués de Harden i Bombelli. Finalment, explica 
que la partida dels pressupostos participatius que els vocals de cultura del COAC 
decideixen en què aportar-los es destinarà a l’exposició Arquitectures del Paisatge 
organitzada per la Demarcació de Lleida, i també una exposició sobre l’habitatge 
unifamiliar noucentista organitzada conjuntament amb la Fundació Rafael Masó.  
 
Delegacions 
El president informa que a la Delegació Garrotxa-Ripollès es consolida l’acció cultural 
mantenint la col·laboració amb Lluèrnia, l’organització d’una conferència important al 
voltant de la trobada de Nadal i les trobades col·legials mensuals per tractar temes locals. 
Destaca que al 2018 es col·laborarà amb el Pla Integral d'Accions de Millora del Casc 
Antic d’Olot (PIAM) amb un estudi tipològic que pugui integrar-se a les feines que haurà 
de fer l’Observatori de la Rehabilitació.  
 
Pel que fa a la Delegació de l’Alt Empordà, explica que s’organitzaran diferents actes 
lligats a la Casa Rozes – taules de debat, una exposició que es farà al carrer com a reclam 
d’interès – i se seguiran fent les trobades anuals, conferències, i que aquest 2018 hi haurà 
un seguiment sobre el nou POUM de Figueres.  
 
Finalment, el president comenta que durant el 2018 es continuarà treballant per consolidar 
les xarxes socials, per una banda, i es consolidarà la figura de l’arxiver i de la persona de 
suport de l’Arxiu Històric de la Demarcació, de l’altra. 

 
 

c.- Suport, exercici professional i formació 
 

Escola Sert 
Informa que l’Escola Sert intensificarà la col·laboració amb la Universitat de Girona. 
Concretament, vol potenciar la creació d’un postgrau sobre Mestratge conjuntament amb 
GRETA i també, amb l’Escola Politècnica Superior, vol impulsar un postgrau en Harmonia 
en l’hàbitat coordinat per l’arquitecte Gabriel Barbeta. 
 
L’altre repte de l’Escola Sert a Girona es constituir-se com a centre de coordinació de la 
programació de cursos a tot Catalunya; un encàrrec d’Òrgans Centrals per coordinar 
recursos i esforços amb tot el territori aprofitant que la Junta de Girona és l’única que té 
vocal de formació. 
Assessoria fiscal  
Explica que se seguirà promocionant el servei i es consolidarà davant altres incitatives 
que hi ha al territori i que es pugui contemplar com una alternativa més.  
Col·laboració amb la Diputació de Girona 



 
 
 

 

També informa que s’ha recuperat la col·laboració amb la Diputació de Girona en l’anàlisi 
dels projectes de petits municipis, i es treballa també amb aquesta entitat en la supervisió 
de les obres que generin aquests projectes. 
 
Visat 
Aquest mes de novembre s’enviarà un recordatori dels motius de retorn més habituals 
perquè els col·legiats puguin esmenar-los i reduir el temps del visat. 
 
En relació a les dades de la construcció, el president explica que hi ha un increment del 
23% en la superfície visada. És una recuperació mínima, ja que no s’està ni a la meitat 
del que s’ingressava l’any 1993, en l’època de la crisi post-olímpica. Aquestes dades 
encaixen amb el 10% del PIB que el president explicava a l’inici de la seva intervenció. 
 
Les dades també mostren que hi ha un increment en el visat d’edificis de menys de 500 
m2, poc augment dels mitjans i molt poc en les grans edificacions. Això explica que quan 
es visa un edifici molt gran, aquest té un fort impacte en els ingressos de visat. El president 
remarca que els projectes més grans es concentren a les comarques del Maresme i del 
Baix Llobregat, al voltant de l’àrea metropolitana de Barcelona, seguits del Gironès i a La 
Selva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Els gràfics també mostren que hi ha més obra nova que rehabilitació. I més habitatges 
que no habitatge. Entre aquest segon, els usos més visats són hostaleria i comerç, i el 
que registra menys visats és l’educatiu. 

 

 
 

 



 
 
 

 

En nombres absoluts, aquest 2017 s’han visat 628 habitatges nous, que en percentatge 
representa un 23% per sobre respecte l’any passat. 

 
 

Ingressos de visat 
A la setmana 47 de l’any, la Demarcació de Girona ha ingressat 56.000,00 € més dels 
396.000,00 € previstos. Si aquestes dades es traspassessin a finals d’any, tindríem un 
14% per sobre (falten les dades de les altres demarcacions).  
 
Si aquestes dades es traspassen al pressupost la previsió, respecte als ingressos, és de 
18.160,00 euros més del total, i de les despeses, una reducció de 23.000,00 euros. Per 
tant, aquest 2017 hi ha un superàvit de 42.057, 00 euros. El tancament del pressupost 
d’aquest any és molt correcte. 
 
 

III. Bases Pressupostàries 
 
El president fa un darrer apunt sobre les bases pressupostàries i recorda que es va 
canviar el criteri de càlcul fa un any perquè les demarcacions ingressen, gràcies a la 
comptabilitat analítica, el que els costa visar més un percentatge de rendiment. Amb això, 
s’assigna un ingrés de visat en concepte de cost i, a partir d’aquí, cada demarcació fa el 
seu pressupost i s’equilibra amb la dotació de quotes que té cada demarcació. Això vol 
dir que la Demarcació de Girona ingressa en concepte de bases 530.000,00 euros 
(397.000,00 euros de visat i 133.000,00 en quotes). La diferència respecte l’any passat 
és de 25.000,00 més per les bases pressuposaries. 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

3. El secretari presenta el següent punt de l'ordre del dia i cedeix la paraula al tresorer. 
 
El tresorer pren la paraula per presentar el Pressupost per a l’any 2018 de la Demarcació de Girona; 
un pressupost que forma part del consolidat del COAC i de les agrupacions. Informa que una vegada 
aprovat, es farà arriba a la tresorera de la Junta de Govern del COAC perquè sigui aprovat a 
l’Assemblea del COAC.  
 
En aquest moment, el tresorer informa que la nova tresorera del COAC és l’arquitecta Ione Ruete 
Diaz perquè l’arquitecta Mònica Vila va presentar renúncia. 
 
 

 
 
El pressupost pel 2018 té un increment del 3,8% respecte al de 2017, i servirà per la descongelació 
dels sous del personal, per a la incorporació dels dos nous caps de servei a les delegacions, i per 
l’Observatori de la Rehabilitació. El tresorer fa un incís per explicar que aquest increment no afecta 
els membres de Junta, ja que les seves retribucions segueixen congelades.  
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
El tresorer en destaca els 18.000,00 euros procedents dels certificats de segona ocupació. Comenta 
que els ingressos de prestació de serveis directes procedeixen de l’Assessoria Fiscal, que es manté 
en números similars als de l’any passat (33.000,00 euros). En remarca els que procedeixen dels 
Premis d’Arquitectura i els lloguers, que és una font important d’ingressos. Comenta que els 
ingressos que procedeixen de les inscripcions als cursos de l’Escola Sert (33.000,00 euros) és un 
import estabilitzat. I que les aportacions procedents dels patrocinis i les subvencions es mantenen 
amb xifres similars el 2017, que permeten que els Premis mantinguin un nivell de qualitat molt alt.  
 

 
 
Les despeses tenen dos grans paquets: consums d’explotació i personal mercantil. Comenta que 
l’apartat de personal contempla la descongelació de sous i la nova persona de l’assessoria jurídica. 
Informa que en l’actualitat hi ha persones contractades en caràcter de personal laboral i una persona 
que és LISMI. 
 
El tresorer comenta que són importants les amortitzacions que es veuen reduïdes, ja que amb el 
pas del temps es deixa d’amortitzar maquinària, etc. Unes amortitzacions que ens permet ubicar-
les com a despesa. Explica també que els crèdits incobrables es van reduint. 



 
 
 

 

 
 
Per acabar, comenta que la tresoreria està quasi a 900.000,00 €, d’aquests 700.00,00 € estan en 
dipòsits, i 200.000,00 € en comptes bancaris. 
 
El tresorer demana que si algun dels presents te alguna pregunta a fer en relació al pressupost. El 
secretari dona pas a l’arquitecte: 
 
Frederic Cabré 
No entén el funcionament de les bases pressupostàries i posa per exemple els ingressos de Visat. 
Demana si els ingressos contemplen el percentatge que queda equilibrat amb les quotes. Vol saber 
aquest percentatge si abans era el 70/30, ara quin és? I també demana quin percentatge és el de 
les quotes? 
 
El president li explica que aquest és un percentatge molt poc significatiu. És una variable més dins 
els quatre elements que intervenen en les despeses dels costos de visat. Es té en compte els costos 
directes i els indirectes.  
 
Frederic Cabré  
Insisteix que és molt enrevessat i costa d’entendre. Però això fa referència a la despesa però no 
sap si es tradueix en uns ingressos.  
 
El president li explica que el 40% se’n va a Òrgans Centrals, i que les quotes aporten la diferència 
que es necessita per poder cobrir el pressupost. Explica que la Demarcació es queda el 51,89% de 
visat i el 48,11% restant va a Òrgans Centrals. Això es variable a totes les demarcacions on Girona 
és qui n’aporta més. I pel que fa a quotes que els col·legiats paguen, el 48% se’n va a Òrgans 
Centrals i a la Demarcació ens queda el 52% restant. Finalment comenta que la comptabilitat 
analítica és molt diferent a cada demarcació. 
 
Frederic Cabré  
Fa una última valoració dels pressupostos. Opina que no hi ha cap malbaratament en el pressupost 
proposat i que s’hi veu una austeritat. Vol valorar l’import més gran de despesa en temes de 
promoció de l’arquitectura, però no acaba d’entendre l’increment de pressupost dels premis, malgrat 
ser una xifra saldada. Vol saber si hi ha canvis respecte l’any anterior. 
 
El tresorer explica que els premis es va pressupostar a la baixa sabent que hi ha uns patrocinadors 
importants, però s’ha fet una molt bona gestió que ha permès aconseguir patrocinadors que aporten 



 
 
 

 

una major quantitat econòmica que permet fer front a la despesa dels Premis. Comenta que el 
pressupost de 2018 és força inferior de què es liquidarà dels premis de 2017. 
 
El president comenta en relació al pressupost d’aquest any dels Premis, que és un pressupost 
realista. L’any passat es va fer un gran esforç i molts patrocinadors es van reafirmar. Els Premis del 
2018 seran com els dels anys anteriors però es vol aprofitar aquests patrocinadors per consolidar 
la qualitat i el nivell de pressupost dels premis per utilitzar-se també en les itineràncies i no només 
la inauguració. 
 
També en tot el càlcul d’ingressos des de fa dos anys hi ha un fons de reserva de 200.000 € per 
cobrir el dèficit de l’activitat, i poder cobrir l’activitat projectada.  
 
En finalitzar les preguntes, el secretari procedeix a la votació del pressupost que és aprovat per 
unanimitat. 
 
 
4. El secretari demana als assistents si tenen alguna pregunta o temes a debatre. 
 
Juli Llueca 
Pregunta si el pressupost extraordinari del COAC pot incloure una partida que cobreixi el 
manteniment dels edificis. I també vol saber si hi ha la voluntat de crear unes partides en els 
pressupostos ordinaris per aquest mateix tema. 
 
El president li explica que el pressupost d’inversions del COAC ja s’entén com un pressupost ordinari 
que suplirà el dèficit de manteniment que hi hagut aquests darrers anys a causa de la situació 
econòmica. Informa també que aquest pressupost depèn d’Òrgans Centrals, tot i que Girona ha 
inclòs un apartat pel manteniment de l’edifici en el seu pressupost ordinari. Comenta, també, que 
aquest 2018 aquest apartat ha incrementat el seu import perquè esdevingui un concepte consolidat.  
 
L’arquitecte Juli Llueca vol saber si es pot considerar amortització ja que conceptualment les 
amortització no són despeses previstes anualment, com pot ser el manteniment, sinó per una 
despesa per un fet puntual. 
 
El president li explica que el pressupost d’inversions es cobreix des del conjunt d’Òrgans Centrals, 
mentre que les amortitzacions afecten directament al pressupost de la Demarcació. El tresorer fa 
un incís i posa l’exemple del canvi del sistema de refrigeració que es va fer l’any passat. En aquest 
sentit, el secretari comenta que s’ha augmentat el pressupost de manteniment de la Demarcació 
per aquest any, tema que el president complementa informant que l’eficiència energètica en un 
edifici nou es contempla des de la seva construcció utilitzant elements com el pladur, però en un 
edifici com el de la Pia Almoina s’han de fer servir altres sistemes. Diferencia, però, que en el 
pressupost d’aquest 2018 s’hi ha afegit un apartat de mobiliari perquè es vol redissenyar l’espai de 
Visat aprofitant que el visat és telemàtic i no és necessari un espai com el del taulell. A més, aquest 
espai és l’únic que permet el creixement de la Demarcació. El tresorer complementa la resposta 
informant que també hi ha un pla pel manteniment dels ordinadors de la casa. 
 
M Clara Riera 
Explica que segons la seva opinió poder votar els pressupostos participatius a l’Assemblea és molt 
positiu. Dit això, vol fer uns matisos sobre els temes proposats. Explica que va sortir com a primera 
opció el tema de la Biblioteca i que, per tant serà la gran inversió quedant fora temes com la 
comunicació o els concursos, uns temes que haurien de tenir més pes. A parer seu, la Biblioteca no 
hauria de ser la prioritat del COAC. 



 
 
 

 

També valora molt positivament la inversió que es farà per treballar amb les escoles, un tema en el 
qual la Demarcació de Girona hi podria participar ja que anteriorment n’havia estat precursora. 
També comenta que li va sorprendre que no hi hagués cap referència sobre l’Agrupació de Joves 
Arquitectes de Catalunya perquè és una entitat que necessita suport ja que està passant per un 
moment delicat. Entén que el COAC hauria de destinar-hi una partida pressupostaria per donar-los 
suport ja que és una associació que fa una feina aglutinadora del territori.  
 
El president comparteix la opinió de la importància de poder escollir els projectes que formaran part 
dels pressupostos participatius, però és de l’opinió que la Junta de Govern no va saber explicar el 
funcionament d’aquests. I sobre la importància d’aportar pressupost a temes cabdals per a la 
professió com pot ser la oficina de concursos, informa que els pressupostos ordinaris del COAC ja 
els contemplen, i posa l’exemple de la incorporació de l’assessora jurídica de la Demarcació de 
Girona a l'Oficina de Concursos del COAC.  
 
En quan a la proposta del projecte educatiu del COAC, el president explica que la Junta Directiva 
de la Demarcació és conscient dels projectes que s’han impulsat des de Girona i sempre ho 
manifesta a la Junta de Govern. Remarca, però, que el propi funcionament del COAC fa que la 
importància se centri en altres qüestions i, per impulsar aquest projecte es buscarà una persona. 
Aprofita per informar que el Col·legi serà present al Saló de la Infància de Barcelona i per això ha 
convocat un concurs, amb una dotació de 25.000,00 €.  
 
Finalment, en relació amb la proposta d’ajut econòmic a l’AJAC, el president ho transmetrà a la 
Junta de Govern.  

 
Frederic Cabre 
Exposa que aquests darrers anys, els col·legiats han deixat d’anar al Col·legi per fer els tràmits 
habituals i creu que una part del pressupost, ja que aquest va en augment, s’hauria de destinar a 
promoure que els arquitectes assisteixin a les diferents activitats (conferències, activitats). I, tot i 
que celebra que el pressupost creix en temes d’aquesta naturalesa, el sorprèn que certs temes no 
s’hagin aprofitat com per exemple exposar els treballs presentats als concursos que s’estan duent 
a terme; una funció que el Col·legi hauria de promoure. Posa com exemple el projecte de la 
Savinosa o el Firal d’Olot. Expressa que si el material és fàcil d’aconseguir i no comporta una 
despesa excessiva, exposar-los permetria compartir i explotar aquests esdeveniments. 
 
També vol saber la valoració que fa la Junta Directiva de la Demarcació del concurs de la Casa 
Pastors, un tema que li interessa personalment, ja que les bases estaven molt orientades a intentar 
esbrinar quina era la millor proposta i el millor professional per obtenir un millor resultat final. Per 
tant, un concurs com aquest, que les bases es determinen un sistema de valoració que té a veure 
amb el coneixement i l’experiència en projectes similars, a l’hora de la veritat veus que en el resultat 
hi ha els naturals pel seu currículum. Per tant, potser no calia haver plantejat un concurs on les 
bases demanen ple coneixement de la peça en concret. 
 
En aquest sentit, l’arquitecte Juli Llueca comenta que als membres que formen part d’un jurat no 
se’ls demana massa coherència. 
 
Frederic Cabré continua amb la seva intervenció i diu que, en aquest cas en concret, el Col·legi ha 
fet molt bona tasca per elaborar unes bases en les quals, més enllà del que la llei et permet, intenten 
aproximar el recorregut del professional amb l’objecte a projectar. Però creu que el Jurat va 
seleccionar aquells arquitectes els projectes dels quals podia conèixer amb anterioritat. 
 
 



 
 
 

 

En aquest sentit, l’arquitecte Juli Llueca comenta que qui habitualment s’encarrega de redactar les 
bases sol ser una persona aliena al Jurat, i que aquest no sol tenir en compte les bases. 
 
Frederic Cabré comenta que valora que en aquest concurs no hagi estat així, i que la Demarcació 
fes l’esforç perquè hi hagués un criteri objectiu.  
 
En resposta a l’arquitecte Frederic Cabré, el president està completament d’acord amb la 
problemàtica de l’assistència del col·legiat a les activitats del COAC. Comenta que a l’acte dels 
Premis AJAC a Girona o al dels dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona a Figueres, 
l’assistència de col·legiats va ser escassa. Però contràriament, explica que a l’activitat del 600 
aniversari de la Catedral de Girona o a l’Acte de la cessió del dibuix de Salvador Dalí al Museu d’Art 
de Girona, hi va haver una assistència notable de persones interessades en l’arquitectura; un fet 
que el satisfà perquè implica que l’arquitectura s’aproxima al conjunt de la ciutadania. En aquest 
sentit, creu que s’ha de ser més enginyós a l’hora d’exposar i això lliga amb la proposta de portar 
els concursos d’arquitectura. 
 
Seguidament, el president explica el concurs de la Casa Pastors on el jurat va seguir les bases i va 
ser el màxim d’objectius sobre la documentació que cada arquitecte va presentar. Comenta que, 
justament d'acord amb les bases i la documentació presentada, el Jurat va haver de descartar a 
arquitectes potents o coneguts. I el mateix va passar a la segona fase. Una explicació que 
l’arquitecte Frederic Cabré accepta i agraeix. 
 
I en resposta a l’arquitecte Juli Llueca, el president li detalla el funcionament de l’Oficina de 
Concursos que aquest col·legiat desconeixia, i li posa com a exemples el concurs del Club Nàutic 
de Palamós o el de la Casa Pastors mateix. 
 
El secretari Jordi Paulí insisteix en el fet que les bases del concurs de la Casa Pastors es van 
publicar perquè el Col·legi no va acceptar les proposades per l’Ajuntament de Girona. 
 
M. Clara Riera 
Pregunta si la Festa Patronal que es va anul·lar i que s’havia de fer al Tibidabo ja té data. També 
proposa utilitzar les xarxes socials per incentivar l’assistència del col·legiat a la Junta General de la 
Demarcació . 
 
El president es qui respon. Explica que la Festa Patronal al Tibidabo ha quedat suspesa 
definitivament, com també la celebració del Premi Pritzker dels RCR Arquitectes. I, en relació la 
proposta per incentivar l’assistència a les Juntes, recull el comentari. 
 
El secretari dóna per finalitzada la Junta General Ordinària de la Demarcació de Girona, a les 21.13 
hores. 
 
 
El secretari                                                                     VP El president 


