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Agrupació de joves Arquitectes de Catalunya

REGLAMENT
AGRUPACIÓ DE JOVES ARQUITECTES DEL
COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA
(AJAC)

Aprovat a l’Assemblea del COAC del
dia 28/4/1993.

TÍTOL I
GENERALITATS
Art. 1.- NATURALESA I DENOMINACIÓ
1.- L’Agrupació de Joves Arquitectes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ( en
endavant, (AJAC), 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.a) i a la disposició addicional segona dels Estatuts col·legials.
2.- Segons disposa l’apartat 7 b) de l’esmentada disposició addicional, l’AJAC depèn
jurídicament de la Junta del COAC, en forma de delegació, tant de tipus general pel
que és previst en aquest Reglament, com de caràcter especial en els casos en què
així ho acordi la Junta.
La funció disciplinària en el si de l’Agrupació correspon al COAC.
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, escoltada la
Junta Directiva de l’AJAC.
Art. 2.- ÀMBIT TERRITORIAL
L’AJAC desenvoluparà la seva actuació en el territori de Catalunya .
Art. 3.- DOMICILI
L’AJAC tindrà el seu domicili al domicili del COAC
Art. 4.- DURADA
1.- La durada de l’AJAC serà indefinida
2.- En cas que, per qualsevol circumstància, la xifra de membres de l’AJAC baixés per
sota dels 100 exigits en l’apartat 7 a) de la D.A. 2ª dels Estatuts del COAC, i
mantingués aquesta situació per un període de temps superior a un any la Junta de
Govern acordarà la dissolució de l’Agrupació.
3.- S’exceptua de la norma anterior el període de creació de l’Agrupació, que s’estableix
en un màxim de dos anys a partir de l’aprovació d’aquest Reglament.

TÍTOL II
FINALITATS I FUNCIONS
Art. 5.- FINALITATS
Les finalitats de l’Agrupació són:
a) La representació en el si del COAC dels Joves Arquitectes de Catalunya integrats en
l’Agrupació, la defensa de llurs interessos de qualsevol mena, especialment el
desenvolupament de la professió, la promoció professional, com també fomentar i
aprofundir les relacions, els contactes i intercanvis amb altres Agrupacions de Joves
Arquitectes i col·lectius, i Agrupacions relacionades amb el seu àmbit professional,
tant nacional com estranger.
b) Desenvolupar la informació, la sensibilitat de l’Administració Pública, de les
Institucions i els particulars envers els Joves Arquitectes.
c) Representar els interessos generals dels seus agrupats davant dels órgans de
Govern del Col·legi i davant de tercers quan el COAC delegui en l’Agrupació.
d) Contribuir a la formació i el perfeccionament dels seus agrupats.
e) Vetllar per la correcta activitat professional dels Joves Arquitectes inscrits d’acord
amb l’interès de la societat i el marc legal vigent.
Art. 6.- FUNCIONS
Seran funcions principals de l’AJAC
a) Canalitzar, dins de l’àmbit de la seva activitat i de les funcions delegades pel COAC,
la representació dels Joves Arquitectes de Catalunya davant de les organitzacions
nacionals i estrangeres.
b) Organitzar i gestionar seminaris, cursets monogràfics i, en general, tota classe
d’activitats per si o amb col·laboració amb d’altres institucions o organismes, per tal
de fomentar la formació permanent dels Joves Arquitectes
c) Elevar al Degà i a la Junta de Govern del COAC, les propostes d’acord i/o d’actuació
que es considerin més convenients i oportunes per tal de donar suport als legítims
drets dels seus associats.
d) Atendre, quan la Junta de Govern li ho demani, el nomenament de representants del
COAC, en els concursos.
e) Aconseguir un percentatge de participació de Joves Arquitectes en concursos
restringits, com també la seva representació en el Jurat.
f) Qualsevol altre funció coherent amb els fins exposats en l’Article 5.

TÍTOL III
MEMBRES, INCORPORACIÓ I EXCLUSIONS
DRETS I OBLIGACIONS

Art. 7.- MEMBRES
L’Agrupació estarà composta pels membres
col·laboradors i pels membres d’honor.

de

número,

pels

membres

Art. 8.- MEMBRES NUMERARIS
Seran membres numeraris de l’AJAC tots aquells Arquitectes menors de 40 anys que
vulguin formar-ne part i compleixin els requisits següents:
a) Ser Arquitectes col·legiats en el COAC.
b) No haver estat sancionat per falta professional, llevat del cas de rehabilitació.
c) Trobar-se al corrent en l’acompliment de les obligacions econòmiques envers el
COAC.
d) Qualsevol altre requisit que estableixi la Junta de Govern del COAC, coherent amb
els fins i les funcions de l’AJAC.
Art. 9.- MEMBRES COL·LABORADORS
Els membres col·laboradors seran aquelles persones o institucions que, per llurs
aportacions materials o culturals, ajudes económiques o altres circumstàncies
especials apreciades per la Junta Directiva, mereixin aquesta condició.
Art. 10.- MEMBRES D’HONOR
Seran membres d’honor totes aquelles persones que, per llurs mèrits o aportacions a
l’Agrupació o als ideals i finalitats d’aquesta, puguin merèixer aquesta condició.
Aquests membres seran nomenats per l’Assemblea General, a proposta de la Junta
Directiva.
Art. 10 bis . - INCORPORACIONS
La incorporació a l’AJAC requereix la prèvia sol·licitud per escrit de l’Arquitecte, que
la Junta Directiva de l’AJAC resoldrà en el termini màxim d’un mes i solament
podrà denegar-la per incompliment d’algun dels requisits legalment establerts.
Els membres de l’Agrupació podran exigir un certificat que acrediti que en formen
part.

Art. 11. – DRETS
Són drets de tot membre numerari:
a) Gaudir de tots els serveis i mitjans que hom arbitri per al bon funcionament de
l’Agrupació.
b) Assistir a les Assemblees Generals amb veu i vot.
c) Participar en les activitats que promogui l’Agrupació, i formar part de les comissions
de treball que es constitueixin.
d) Ser elector i elegible per a tots els càrrecs de l’Agrupació sempre que portin un mes
incorporats a l’Agrupació.
e) Ser informat de l’estat de comptes de l’Agrupació.
f) Dirigir a la Junta Directiva propostes per tal que siguin incloses a l’ordre del dia de
les Assemblees, si aquella ho considera procedent.
Art. 12. – DRETS DELS COL·LABORADORS
a) Assistir a les Assemblees Generals amb veu i sense vot.
b) Ser informat de les activitats que promogui l’Agrupació i participar-hi
Els membres d’honor gaudiran dels drets i obligacions corresponents als membres
col·laboradors, llevat que ostentin també la condició de membre numerari.
Art. 13. – OBLIGACIONS
Són obligacions dels membres numeraris:
a) Complir les prescripcions d’aquest Reglament i els acords que adopti l’Assemblea
General
b) Acomplir fidelment les funcions inherents al càrrec que exerceixin o que
expressament se’ls encomanin.
c) Prestar ajuda o col·laboració personal, en la mesura de llurs possibilitats, en els
treballs comuns de l’Agrupació.
Art. 14. – CONCLUSIONS
La condició de membre de l’AJAC es perdrà per les causes següents:
a) Sobrepassar l’edat de 40 anys
b) Causar baixa al Col·legi.

c) Inexistència sobrevinguda d’algun requisit assenyalat en aquest Reglament i
necessari per a pertànyer a l’Agrupació.
d) Reiterat incompliment no justificat de les obligacions de la seva condició de membre
de l’Agrupació, quan aquestes siguin suficientment explícites.
e) Baixa voluntària
f) Manca de pagament de les corresponents aportacions econòmiques.

TÍTOL IV
ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ
CAPÍTOL PRIMER.- ÒRGANS
Art. 15.- Els òrgans de Govern, de gestió i de consulta de l’Agrupació són:

-

L’Assemblea General.

-

La Junta Directiva

CAPÍTOL SEGON.- L’ASSEMBLEA
Art. 16.
La màxima autoritat de l’Agrupació correspon a l’Assemblea General a la qual poden
participar, amb veu i vot, tots els seus membres.
1. Són facultats exclusives de l’Assemblea General:
a)

L’aprovació dels comptes de cada exercici.

b)

La proclamació dels càrrecs escollits.

c)

La proposta de modificació del Reglament.

d)

Pronunciar-se sobre qualsevol qüestió que no estigui prevista en aquest
Reglament.

e)

Aquelles que, segons aquest Reglament, restin atribuïdes a la seva exclusiva
competència.

f)

I totes les facultats no atribuïdes expressament a la Junta Directiva.

Art. 17.
1.- L’Assemblea General podrà ser Ordinària o Extraordinària.
L’obertura de l’Assemblea General correspon a la Junta Directiva de l’Agrupació.
2.- L’Assemblea Ordinària es reunirà com a mínim un cop a l’any durant el primer
quadrimestre de l’any natural.
La seva celebració es notificarà als membres de l’Agrupació amb tres setmanes
d’anticipació, tot acompanyant l’Ordre del Dia que, com a mínim, contindrà els
següents punts:

a) Informe de Gestió de la Junta Directiva.
b) Informe Econòmic i, si s’escau, aprovació de la liquidació del pressupost anterior
que presenti el Tresorer.
c) Proposta d’activitats i pressupost per a l’any vinent.
d) Precs i preguntes.
Des de la tramesa fins a vint-i-quatre hores abans de la celebració de
l’Assemblea, els continguts anteriors estaran a la secretaria de l’Agrupació, a
disposició dels seus membres.
Art. 18.
1. L’Assemblea General celebrarà sessió Extraordinària sempre que sigui convocada
amb aquest caràcter per la Junta Directiva de l’Agrupació, o quan ho sol·liciti un
mínim d’1/3 dels membres, per escrit i expressant concretament els punts que
s’hagin d’incloure a l’Ordre del Dia.
Aquesta petició l’haurà d’acomplir
obligatòriament la Junta Directiva en el termini màxim de 30 dies, i hom
adoptarà les mateixes formalitats previstes a l’article 18 pel que fa a la
convocatòria de l’Assemblea General.
2. L’Assemblea General Extraordinària es reunirà per discutir i aprovar, si s’escau,
l’Ordre del Dia, en el qual hauran de constar, obligatòriament, els punts que
hagin sol·licitat de tractar el mínim de membres esmentat en el paràgraf
anterior.
Art. 19.
L’Ordre del Dia de l’Assemblea Ordinària serà confeccionat per la Junta Directiva
de l’Agrupació, tot tenint en compte els mínims que marca l’article 17.
Això no obstant, fins a set dies abans de la celebració de l’Assemblea, hom podrà
demanar la inclusió a l’Ordre del Dia de qualsevol tema relacionat amb l’Ordre
del Dia, que sigui sol·licitat amb la signatura de 10 membres de l’Agrupació.
Aquests punts es discutiran a l’Assemblea si aquesta ho aprova.
Art. 20.
L’Assemblea General estarà vàlidament constituïda en primera convocatòria,
quan hi concorri la majoria dels membres de l’Agrupació.
En segona
convocatòria, qualsevol que sigui el nombre de membres concurrents i un cop
hagin transcorregut trenta minuts a partir de l’hora assenyalada per a la primera.
Art. 21.

L’Assemblea General serà presidida pel President i pel Vice-President, si s’escau, i
actuarà com a Secretari qui ho sigui de la Junta Directiva.
Art. 22.
Les decisions es prendran sempre per majoria de vots dels assistents a
l’Assemblea.
Art. 23.
No podrà ser objecte de discussió ni de votació per part de l’Assemblea qualsevol
qüestió que no consti prèviament a l’Ordre del Dia.
Art. 24.
A les votacions que es produeixin a l’Assemblea General el vot serà personal i
indelegable.
Art. 25.
1.

Les resolucions i els acords que adopti l’Assemblea General seran comunicats per
escrit a tots els membres de l’agrupació. Aquesta comunicació es farà durant el
mes següent què s’hagi fet l’Assemblea.

2.

Qualsevol membre numerari, en el termini de deu dies des de la notificació dels
acords, podrà impugnar-los mitjançant un escrit motivat adreçat a la Junta de
Govern del Col·legi d’Arquitectes.

Art. 26.
De totes les sessions de l’Assemblea General s’aixecarà l’acta corresponent que
haurà de ser transcrita en el llibre. Les actes estaran firmades pel President i pel
Secretari de l’Assemblea.
CAPÍTOL TERCER.- LA JUNTA DIRECTIVA
Art. 27.
La Junta Directiva serà l’òrgan permanent de representació i gestió de l’Agrupació,
se sotmetrà a les directrius que assenyali l’Assemblea General i complirà i farà
complir els seus acords.
Art. 28.

La Junta estarà composta per: un President, un Vice-President, un Secretari, un
Tresorer i un nombre de Vocals en proporció d’un per cada 75 Arquitectes inscrits,
o fracció amb un màxim de 7 Vocals.
Art. 29.
Els membres de la Junta Directiva seran elegits pels membres numeraris de
l’Agrupació per un termini de tres anys.
Art. 30.
Els càrrecs de la Junta Directiva no seran retribuïts. Podran, però percebre dietes
d’assistència a les sessions i cobrar les despeses de locomoció i trasllat.
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.
25.
Art. 31.
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.
Art. 32.
L’assistència a les reunions de la Junta Directiva serà obligatòria.
La Junta Directiva estimarà com a renúncia a pertànyer-ne, l’absència no
suficientment justificada a tres sessions consecutives o a cinc d’alternes en el
termini d’un any, i a les següents eleccions procedirà a cobrir l’esmentada vacant
segons es disposa en el paràgraf final de l’article 31.
Art. 33.
La Junta Directiva celebrarà les seves sessions un cop al trimestre, com a mínim,
prèvia convocatòria amb cinc dies d’anticipació, la qual haurà d’incloure l’Ordre del
Dia.
No seran vàlids els acords adoptats sobre temes que no constin en l’Ordre del Dia,
a no ser que els membres de la Junta Directiva decideixin d’incloure-los-hi, sempre
que estiguin reunits dos terços dels seus membres.

Art. 34.
La Junta Directiva prendrà els seus acords per majoria de vots dels membres
assistents a la reunió, i, en cas d’empat, serà decisori el vot del President.
Art. 35
L’Ordre del Dia serà confeccionat pel Secretari amb les indicacions del President i
inclourà els punts que raonablement suggereixin la resta dels membres de la Junta
Directiva.
Art. 36.
Els acords de la Junta Directiva seran transcrits en el llibre d’actes que
correspongui, i seran signats pel President i pel Secretari.
Art. 37.
La Junta Directiva podrà encarregar l’acompliment d’alguna missió determinada a
un o més membres de l’Agrupació que hi estiguin interessats, o crear comissions
de treball de caràcter temporal o permanent.
Art. 38.
Per tal de ser elegit membre de la Junta Directiva, i per participar a les votacions,
caldrà tenir, en la data que es convoquin les eleccions, un màxim de 37 anys i una
antiguitat d’un mes, com a mínim, en l’Agrupació, en el moment de la seva elecció.
Art. 39.
La Junta Directiva, independentment d’allò que estableix l’article 27, portarà a
terme totes les iniciatives que consideri oportunes i necessàries, i podrà formular a
l’Assemblea General totes les propostes que consideri d’interès.
Art. 40.
En el cas de situacions d’extrema urgència i que afectin competències exclusives
de l’Assemblea General, d’acord amb allò que estableix l’article 17 i en les quals no
hi hagi possibilitat de convocar-la, la Junta Directiva actuarà segons el seu criteri i
haurà de convocar, en el termini dels 30 dies següents, una Assemblea General
Extraordinària, a fi de retre comptes de la seva actuació.
Art. 41.

1. El President convocarà i presidirà l’Assemblea General i la Junta Directiva,
representarà l’AJAC i ordenarà els pagaments.
2. El Vice-President realitzarà les funcions del President en absència d’aquest i assumirà
les seves atribucions en cas de dimissió.
3. El Secretari s’ocuparà de l’administració de l’AJAC, redactarà les actes de les sessions
de l’Assemblea i de la Junta Directiva, serà dipositari dels llibres i lliurarà els
certificats, amb el vist-i-plau del President.
4. El Tresorer tindrà a càrrec seu la preparació del Pressupost i la seva liquidació,
proposarà i intervindrà els pagaments i dirigirà la comptabilitat, tot això en
coordinació i d’acord amb el Tresorer del COAC.

TÍTOL V
RÈGIM ECONÒMIC
Art. 42.
Els recursos econòmics de l’AJAC seran:
a)

Quotes d’entrada

b)

Quotes periòdiques, iguals per a tots els membres.

c)

Aportació del COAC a càrrec del Pressupost dels seus òrgans centrals, a
regularitzar en funció de la liquidació del Pressupost de l’AJAC.

d)

Drets per cursets, conferències i altres activitats.

e)

Drets per informes realitzats per delegació del COAC.

f)

Ingressos per publicacions.

g)

Subvencions i donatius.

Art. 43.
La marxa econòmica de l’AJAC es regirà per un pressupost anual que, en acabar
l’exercici, es liquidarà en forma homòloga als comptes del COAC (VEG. Art. 16.2.a).
Art. 44.
La liquidació del pressupost de l’AJAC es passarà al COAC per a la seva inclusió i
consolidació en la liquidació del pressupost dels òrgans centrals.

TÍTOL VI
RÈGIM JURÍDIC
Art. 45.
Els acords de l’Assemblea i de la Junta Directiva podran ser impugnats
directament, mitjançant recurs d’alçada, davant de la Junta de Govern del COAC.
Art. 46.
Pel que fa a totes les matèries no previstes expressament en aquest Reglament
seran aplicables, amb caràcter supletori, els Estatuts del COAC.
Art. 47.
Totes les qüestions que se suscitin respecte de l’aplicació, interpretació i abast
d’aquest Reglament seran resoltes per la Junta de Govern del COAC, escoltada la
Junta Directiva de l’AJAC.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA
L’actual Comissió Gestora, amb tots els seus membres, queda constituïda com a
Junta Directiva provisional fins a la celebració de les eleccions corresponents.
SEGONA
Les primeres eleccions per formar la Junta Directiva se celebraran dintre dels sis
mesos següents a l’aprovació definitiva d’aquests Estatuts per l’Assemblea i seran
convocades per la Junta de Govern.
Mentrestant, la Junta Directiva provisional emprendrà les oportunes actuacions per
tal d’informar tots els col·legiats sobre els fins de l’AJAC i d’invitar-los, si s’escau, a
formar-ne part i a presentar-se a les esmentades eleccions.

