CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA,
L’AGRUPACIÓ D’ARQUITECTES URBANISTES DEL COAC
I EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Barcelona, any 2018
REUNITS
El Sr. Agustí Serra i Monté, secretari d’Hàbitat Urbà i Territori del
Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, nomenat per Decret 97/2018, de 12 de juny, en
virtut de l’autorització del conseller de Territori i Sostenibilitat de data
4 de setembre de 2018.
La Sra. Assumpció Puig i Hors, Degana del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (COAC), en ús de les competències que té legalment atorgades
segons l’article 41 dels Estatuts col.legials.
El Sr. Sebastià Jornet i Forner, President de l’Agrupació d’Arquitectes
Urbanistes de Catalunya del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (AAUC),
agrupació sense personalitat jurídica pròpia i amb el mateix domicili
social que el COAC.
MANIFESTEN
1.
L’article 1 de la Llei d’Arquitectura estableix entre altres objectius
el foment de la qualitat arquitectònica i urbanística.
2.
L’article 2 d’aquesta Llei determina que, als seus efectes, s’entén
per arquitectura el resultat del procés de projectar, dirigir, construir, rehabilitar i mantenir, durant tot llur cicle de vida, els edificis i els espais
públics urbans resultants dels processos de gestió i execució del planejament urbanístic en els quals es desenvolupa l’activitat humana, amb la
participació i la col·laboració de diverses disciplines professionals per a
assolir-ne tota la complexitat.
3.
L’exercici de l’urbanisme, dins de l’arquitectura, és una acció
professional en la que les tres institucions tenen un gran interès en la
seva promoció, foment, impuls i millora de de la seva qualitat.
4.
D’acord amb el previst a l’article 16 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost), les comissions territorials d’urbanisme són, entre d’altres, òrgans urbanístics de la Generalitat.
5.
En l’actualitat forma part de les comissions d’urbanisme un
arquitecte nomenat pel Conseller de Territori i Sostenibilitat, a proposta del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, exceptuant la Subcomis-

sió d’Urbanisme del municipi de Barcelona i la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona.
6.
La tasca de coordinació dels arquitectes proposats pel COAC
com a membres de les diferents Comissions Territorials d’Urbanisme la
realitza l’AAUC a través de la seva junta directiva en coordinació amb
la Junta de Govern del COAC.
Per tot l’exposat anteriorment, les parts, de comú acord, i reconeixentse plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni de
col·laboració, que es regeix per les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte del conveni

L’objecte d’aquest conveni és l’ organització anual, de forma conjunta
i solidària, d’una jornada o espai de debat similar que portarà per nom
“AGORA D’URBANISME” en la que es presentaran i debatran els
treballs més rellevants i/o significatius que cada any hagin estat avaluats
per la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya, per les
Comissions Territorials d’Urbanisme i per la Subcomissió d’Urbanisme
del municipi de Barcelona. En concret es farà una selecció que abastarà
propostes d’acord de nou planejament, de modificació de planejament
vigent i de construccions en sòl no urbanitzable.
L’objectiu de l’AGORA D’URBANISME és constituir un espai de
referència de l’activitat de l’urbanisme que cada any es realitza al nostre país,
de forma que en el futur pugui esdevenir una memòria d’activitats qualitativa de l’exercici professional en la pràctica de la planificació urbanística.
La jornada “ÀGORA D’URBANISME” es celebrarà el mes de
gener de cada any.
Segona.- Compromisos de les parts

La Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya presentarà en el marc de
l’AGORA D’URBANISME tant els treballs avaluats per la Comissió de
Política Territorial i Urbanisme de Catalunya i les comissions territorials
d’urbanisme com el balanç de l’activitat urbanística que habitualment ja
es realitza per part de l’Observatori del Territori.
Així mateix la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori, amb els recursos humans propis, vetllarà per la selecció dels treballs en els espais
territorials en els que el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya no hi té cap
nomenament per part del Conseller com són la Subcomissió d’Urbanisme
del municipi de Barcelona i la Comissió Territorial d’Urbanisme de
l’Àmbit Metropolità de Barcelona. A aquest efecte en farà, ella mateixa,
la selecció dels treballs més rellevants i/o significatius d’aquests territoris.
Altrament procurarà facilitar l’assistència a algun membre del COAC
que en podrà estar present en qualitat d’assistent per tal de poder fer la
tasca de l’esmentada selecció dels treballs.

L’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC)
s’encarregarà de l’organització i coordinació de l’AGORA D’URBANISME
i en farà la selecció dels treballs que es presentin, de comú acord i amb la
col·laboració de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament
de Territori i Sostenibilitat.
Tercera.- Publicitat

D’acord amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, s’ha de donar
publicitat a aquest conveni mitjançant la seva publicació al DOGC, el que
es podrà realitzar mitjançant la indicació en relació dels convenis subscrits
que a l’efecte es publiqui, del títol del conveni, les parts que el subscriuen,
la data i el seu objecte, amb indicació expressa que el seu contingut íntegre
es podrà consultar en el web del Departament de Territori i Sostenibilitat,
on constarà, doncs, el seu text íntegre.
Així mateix, d’acord amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el conveni ha de ser
publicat al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de
la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència, la qual
cosa es fa constar per al coneixement de les parts signatàries.
Quarta.- Jornada

La primera jornada de l’Àgora d’Urbanisme es celebrarà el 22 de gener de
2019 a la seu social del COAC, Plaça Nova núm. 5 de Barcelona i serà una
jornada oberta al públic en general.
Cinquena.- Protecció de dades de caràcter personal

Les parts signants dels conveni es comprometen a donar compliment a tot allò
que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal (LOPD), el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que
aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de protecció
de dades de caràcter personal i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i
del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), en relació amb les dades personals
a les quals tinguin accés durant la vigència del present conveni.
Sisena.- Obligacions econòmiques

L’organització de la jornada de l’Àgora d’Urbanisme no suposarà cost per
a la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. No obstant això, per a properes jornades es podrà valorar l’assignació d’un cost per l’organització de
l’Àgora d’Urbanisme.
Setena.- Logo

A la documentació que s’enviï d’aquesta jornada, s’incorporarà el logo
de l’Àgora d’Urbanisme i es farà constar la participació del Departament
de Territori i Sostenibilitat i del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya en
la seva organització.

Vuitena.- Vigència

Aquest conveni té una vigència de quatre anys, prorrogables per acord
comú de les parts per quatre anys més.
Tanmateix es podrà rescindir a instància de qualsevol de les parts,
amb un preavís de tres mesos.
Novena.- Causes d’extinció del conveni

Aquest conveni s’extingeix pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa de resolució.
Són causes de resolució:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se
acordat la pròrroga del mateix.
b) L’acord unànime dels signants
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per
part d’algun dels signants. En aquests cas s’estarà al que estableix
l’article 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en les lleis.
Desena.- Naturalesa jurídica del conveni

El present conveni té caràcter administratiu i obliga les entitats signatàries
de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions sobre relacions administratives, per
les normes comunes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, per la Llei 26/2010,del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i per la resta
de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Onzena.- Jurisdicció competent

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents
per a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin
suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I per tal que consti i, en prova de conformitat signen electrònicament el
present conveni a un sol efecte, en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament.

Agustí Serra Monté
Secretari d’Hàbitat Urbà
i Territori Departament
de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya
Per autorització del conseller de
Territori i Sostenibilitat
(Resolució de 4 de setembre de 2018)

Assumpció Puig Hors
Degana del Col·legi
d’Arquitectes
de Catalunya

Sebastià Jornet Forner
President de l’Agrupació
d’Arquitectes Urbanistes
de Catalunya del COAC

