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REGLAMENT DE L’AGRUPACIÓ ARQUITECTURA I SOSTENIBILITAT DEL CoAC (AuS)
PREÀMBUL
L'exhauriment progressiu dels recursos i el continuat abocament de residus, amb el corol·lari de la destrucció
dels sistemes naturals, no són sinó les dues cares de la moneda amb la que es paga el nostre benestar,
sustentat en la incessant generació de noves necessitats i en la seva satisfacció a través de la mobilització de
més i més recursos materials que es convertiran, indefectiblement, en residus abocats al medi.
El nostre model de desenvolupament es basa en uns modes de producció que ara sabem que són
ambientalment inviables tant per mantenir-los en el futur com per estendre'ls al conjunt de la humanitat. Som
conscients -i ja no podem continuar actuant ignorant-ho- que calen transformacions profundes per assegurar la
viabilitat de un mode de vida digne per a tots, ara i en el futur.
La sostenibilitat, el repte ètic que demanda la solidaritat tant amb les generacions futures com entre els que vivim
avui en el món, posa en crisi aquest model de desenvolupament, just en el moment que la seva extensió per tot
el planeta semblava alhora acceptat i inevitable.
---------------------------L'arquitectura té com a objectiu la creació d'espais habitables per l'home. Una habitabilitat que és extensa en
moltes dimensions ja que abasta des de l'escala territorial fins la domèstica, que s'expressa en multitud de climes
i de geografies, que aixopluga molt diferents tipus d'activitats, i que ho fa -i ho ha fet històricament- a través
d'estratègies i recursos que han generat un patrimoni cultural que, més enllà del seu valor històric, suposa
l'acumulació a través de les generacions d'uns sabers i uns esforços que han fet possible habitar la terra.
L'arquitectura s'expressa avui dia a través de concepcions i processos que estan fermament lligats al nostre
actual model productiu. Des de les estructures conceptuals amb que ordenem i justifiquem la seva producció, en
les tècniques i materials que s'empren, en la distribució territorial i configuració dels assentaments, l'arquitectura
és -com ho ha estat sempre- reflex de la societat que la produeix.
I ja són molts els indicadors de la insostenibilitat en l'arquitectura, que denuncien la cultura de l'ús dels recursos
que s'ha instal·lat en ella com a mitjà per obtenir les seves finalitats.
--------------------------------L'arquitectura està així sotmesa a la necessitat d'un canvi per adaptar-se al repte indefugible de la sostenibilitat.
Un repte que demana que l'arquitectura, com totes les activitats socials, replantegi aquestes concepcions i
aquests processos que, per estar lligats a un model insostenible, no són ja vàlids per aconseguir els seus
objectius. Un repte que exigeix un canvi cap a un nou model que asseguri
- una arquitectura que millori l'habitabilitat del lloc a on actua sense implicar -ara o en el futur- la degradació
d'altres llocs, sovint molt allunyats, a causa de l'impacte ocasionat per l'extracció i transformació dels materials
que precisa ,
- una arquitectura cada cop menys dependent de l'ús d'unes energies sense futur -els edificis que avui construïm
estaran en ple funcionament quan acabi l’era dels combustibles fòssils barats-, avui dia emprades no tant sols
per aconseguir l'habitabilitat que ha de procurar, sinó per mantenir el sistema productiu que aporta els materials i
sustenta les tècniques amb els que els edifiquem,
- una arquitectura que no abandoni -i amb l'abandonament oblidi i degradi- els recursos tradicionals pels que
obtenia l'habitabilitat i, amb ells, el lligam amb estratègies de gestió dels recursos complexes però valuoses de
nou per la sostenibilitat, avui sepultades per la llosa conceptual i normativa d'un sistema tècnic dominant de base
productiva insostenible,
- una arquitectura produïda a través de mecanismes socials de demanda d'edificació que es basin en una
necessitat social i no en pulsions financeres intempestives que, sense facilitar finalment la satisfacció de la
demanda d'habitació, generen avui la producció d'una excessiva quantitat d'edificació i, amb ella, de consum de
recursos i generació de residus,
- una arquitectura desplegada sobre models d'ús del territori que no impulsin la disgregació urbana i el consum
de sòl, model avui sustentat i sustentant d'un sistema de mobilitat obligada basat en el consum cada cop més
gran d'energia i, per tant, insostenible.
------------------------Els arquitectes, com a professionals implicats amb la nostra societat, no podem eludir el repte de la sostenibilitat.
I hem de fer-ho des de la responsabilitat d'entendre l'amplitud i la radicalitat de la demanda, d'enfrontar-la des
d'un replantejament de la pràctica de l'arquitectura que consideri tots els aspectes necessaris per aportar una
resposta adequada.
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Una resposta que no és immediata, que precisa d’un procés de generació, d’aproximació de postures, de canvi
progressiu, però que incideixi ja sobre la nostra activitat quotidiana. Una resposta que no pot ser ni autònoma –
no hi haurà una arquitectura sostenible sense una societat que no ho sigui- ni elaborada sense la col·laboració
d’altres professionals i agents socials que ens ajudin a definir-la.
Perquè entenem que el compromís de l'arquitectura amb la sostenibilitat ha de néixer justament de la voluntat
compartida de cercar una habitabilitat per a tothom, per avui i per demà. D'entendre que la demanda de la
sostenibilitat no fa sinó retornar-nos de nou a la qüestió central de la nostra funció social.
--------------------------
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TÍTOL I. GENERALITATS

ARTICLE 01 NATURALESA I DENOMINACIÓ
1.- L'Agrupació Arquitectura I Sostenibilitat del COAC (en endavant, AuS), 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 10 dels Estatuts col·legials.
2.- Segons disposa l’Article 10.7 b) dels Estatuts col·legials, l’AuS depèn jurídicament de la Junta de Govern 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.
3.- La funció disciplinaria en el si de l'Agrupació correspon al COAC.
4.- 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’AuS.

ARTICLE 02 ÀMBIT TERRITORIAL
L’AuS desenvoluparà la seva actuació en el territori de Catalunya.
ARTICLE 03 DOMICILI
L’AuS tindrà el seu domicili al domicili del COAC.

ARTICLE 04 DURADA
1.
2.

La durada de l’AuS serà indefinida.
En cas que, per qualsevol circumstancia, la xifra de membres de l’AuS baixés per sota dels 100 arquitectes
exigits en l’Article 10 apartat 7 a) dels Estatuts del COAC, i mantingués aquesta situació per un període de
temps superior a un any, la Junta de Govern del COAC podrà acordar 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.

ARTICLE 05 DISSOLUCIÓ
1.

Amb independència de les causes assenyalades als apartats 2 i 3 de l’article anterior, l'Agrupació pot ser
dissolta si així ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament amb
aquest fi.

2.

Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a
la destinació dels béns i drets de l'Agrupació, com la seva finalitat, i a l'extinció i liquidació de qualsevol
operació pendent.

3.

L'Assemblea General està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

4.

Els membres de l' Agrupació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda
limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
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5.

El romanent net que resulti de la liquidació s’incorporarà al pressupost d’òrgans centrals del COAC.

6.

Les funcions de liquidació i execució dels acords dels apartats anteriors d'aquest article, són competència
de la Junta Directiva si l'Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora
especialment designada.

TÍTOL II. OBJECTIUS I FUNCIONS

ARTICLE 06 OBJECTIUS
1.

Esdevenir un referent social del compromís dels professionals de l’arquitectura amb el desenvolupament
sostenible:
- Reafirmant el compromís dels arquitectes amb la societat i contribuint a la promoció de las sostenibilitat en els
diferents àmbits socials
- Impulsant el compromís per la sostenibilitat en l’administració pública, les institucions i els diferents agents que
actuen en l’àmbit de l’arquitectura i analitzant permanentment la coherència de les seves actuacions en aquest
camp.

2.

Generar un nucli de debat:
- Promovent l’intercanvi d’idees i experiències al voltant de l’exercici professional per tal de millorar els
coneixements i les accions, tant individuals com a col·lectives, envers la sostenibilitat.
- Potenciant la relació entre els diferents àmbits professionals relacionats amb l’aplicació dels criteris de
sostenibilitat.

3.

Esdevenir un referent tècnic en l’àmbit de l’arquitectura sostenible:
- Possessionant-se en els àmbits relacionats amb l’arquitectura sostenible allà on es requereixi una opinió
qualificada.
- Recopilant i facilitant l’accés a la informació i les experiències desenvolupades en l’àmbit d’actuació de
l’Agrupació.

4.

Donar suport als professionals:
- Impulsant la creació de grups de treball multidisciplinars implicats en els processos de l’arquitectura.
- Participant activament en la formació, orientació i assessorament dels professionals així com en la creació i
difusió d’instruments per facilitar la incorporació de criteris ambientals en els projectes i obres.

ARTICLE 07 FUNCIONS
1.

Impulsar accions de difusió social dels conceptes de la sostenibilitat aplicats a l’àmbit de l’arquitectura, per
tal d’incrementar la consciència social i millorar el coneixement d’aquests conceptes en la societat.

2.

Actuar, en el marc estatutari col·legial i d’aquest Reglament davant l’administració i dels altres agents
implicats en els processos constructius, per tal de intensificar les seves actuacions en matèria de
desenvolupament sostenible i incorporar la demanda ambiental en les seves realitzacions.
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3.

Fomentar la incorporació de criteris ambientals en la redacció dels plecs dels concursos d’arquitectura i pel
seu compliment en la licitació d’obres i en totes les actuacions publiques en matèria d’arquitectura.

4.

Fomentar l’increment de relacions i d’intercanvis amb altres institucions i organismes implicats en
l’arquitectura i el desenvolupament sostenible.

5.

Organitzar i gestionar seminaris, cursos i tota classe d'activitats, de manera directa o amb col·laboració amb
d'altres agrupacions, institucions o organismes, per tal de fomentar la formació permanent envers
paràmetres de sostenibilitat.

6.

Anomenar, en els casos en que la Junta de Govern li ho demani, els representants del COAC en
l’organització i resolució dels concursos d’arquitectura i urbanisme.

7.

Representar el COAC, en els casos en que la Junta de Govern li ho encomani, en l’àmbit de l’arquitectura
sostenible davant de les organitzacions nacionals i internacionals.

8.

Elevar al Degà i a la Junta de Govern del COAC, les propostes d'acord i / o d'actuació que es consideren
més convenients i oportunes en la defensa dels objectius de l’Agrupació.

9.

Qualsevol altra funció coherent amb els objectius exposats.

TÍTOL III.- DELS AGRUPATS

CAPÍTOL 1 CONCEPTE, FORMES I REQUISITS D’INCORPORACIÓ I DE BAIXA

ARTICLE 08 MEMBRES I PARTÍCIPS
1.- L'Agrupació estarà composta pels membres numeraris, pels membres col·laboradors i pels membres d'honor i els
membres partícips.
2.- Seran membres NUMERARIS de l’AuS tots aquells Arquitectes que vulguin formar-ne part i compleixin els
requisits següents:
a . Ser Arquitectes col·legiats en el COAC.
b. No haver estat sancionats per falta deontològica, o per sanció administrativa o penal que comporti la
inhabilitació per l’exercici de la professió, llevat del cas de rehabilitació o cancel·lació de la sanció.

c. Trobar-se al corrent en l'acompliment de les obligacions econòmiques envers el COAC.
3.- Seran membres COL·LABORADORS de l’AuS tots aquells arquitectes no col·legiats, altres professionals i
estudiants que desenvolupin llurs tasques professionals o de formació en el camp de l’arquitectura o la
Sostenibilitat, que vulguin formar-ne part i siguin presentats a la Junta Directiva per dos membres numeraris de
l’AuS.
4.- Seran membres d'HONOR totes aquelles persones físiques o jurídiques que, per llurs mèrits intel·lectuals
relacionats amb els ideals i finalitats de l’AuS, puguin ser creditors d’aquesta condició. Aquests membres seran
nomenats per l'Assemblea General, a proposta motivada de la Junta Directiva i tindran el dret d’assistència i veu
a les assemblees i a exercir totes les funcions que la junta i l’assemblea els hi atorgui.
5.- Seran membres PARTÍCIPS totes aquelles persones físiques o jurídiques que, per llurs aportacions a l’AuS,
puguin merèixer aquesta condició. Aquests membres seran nomenats per l'Assemblea General, a proposta
motivada de la Junta Directiva i tindran el dret d’assistència i veu a les assemblees i a exercir totes les funcions
que la Junta i l’Assemblea els hi atorgui, llevat les de representació de l’Agrupació.
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ARTICLE 09 INCORPORACIONS
1.- La incorporació a l’AuS en qualitat de membre numerari o col·laborador requereix la preveia sol·licitud per
escrit de l'interessat, juntament amb l’acreditació dels requisits esmentats a l’article anterior. La Junta Directiva de
l’AuS resoldrà sobre les sol·licituds en el termini màxim d'un mes i solament podrà denegar-les per incompliment
d'algun dels requisits establerts a aquest Reglament.

2.- La incorporació de membres d’honor es farà segons el procediment establert a l’article 8.4 i requerirà
l’acceptació expressa dels nomenats.

3.- La incorporació de membres partícips es farà segons el procediment establert a l’article 8.5 i requerirà
l’acceptació expressa dels nomenats i la subscripció del conveni a que fa referència l’article 11.4.
4.- Els membres de l'Agrupació podran exigir un certificat que acrediti que en formen part.
ARTICLE 10 BAIXES
1.

La condició de membre de l’AuS es perdrà per les causes següents:
a. Baixa voluntària.
b. Reiterat incompliment no justificat de les obligacions de la seva condició de membre de l’AuS, quan
aquestes siguin suficientment explícites.
c. Manca de pagament de les corresponents aportacions econòmiques.
d. Pèrdua d'algun requisit assenyalat en aquest Reglament com necessari per a pertànyer a l’AuS.

2.

La condició de membre numerari es perdrà, a més, en causar baixa al COAC per qualsevol motiu.

CAPÍTOL 2 DRETS I OBLIGACIONS DELS AGRUPATS

ARTICLE 11 DRETS
1.

Són drets de tot membre NUMERARI:
a. Gaudir de tots els serveis i mitjans que hom arbitri per al bon funcionament de l’AuS.
b. Assistir a les Assemblees Generals de l’AuS 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 informat de l'estat de comptes de l’AuS.
e. Dirigir a la Junta Directiva propostes per tal que siguin incloses en l'ordre del dia de les Assemblees, si
aquella ho considera procedent.
f.

Ser elector i elegible per a tots els càrrecs de l’AuS. Aquest dret serà aplicable a partir dels dos mesos
següents a la incorporació a l’AuS.

g. Assistir a les altres funcions que la Junta Directiva i l’Assemblea els hi encomanin.
2.

Són drets dels membres COL·LABORADORS els mateixos que els dels membres numeraris a excepció
dels de ostentar els càrrecs de President, Vice-president, Secretari i Tresorer. Els membres col·laboradors
podran ser elegits Vocals de la Junta sense superar, en cap cas, el 40% dels seus membres.

3.

Els membres D'HONOR gaudiran dels drets i obligacions corresponents als membres col·laboradors, llevat

4.

Els membres PARTÍCIPS gaudiran dels drets i obligacions que es determinin en el conveni signat amb

que ostentin també la condició de membre numerari.

cadascun d’ells.
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ARTICLE 12 OBLIGACIONS
Són obligacions dels membres NUMERARIS, COL·LABORADORS, d’HONOR i PARTÍCIPS:
1.

Complir les prescripcions d’aquest Reglament i els acords que adoptin la Junta Directiva i l'Assemblea
General.

2.

Acomplir fidelment les funcions inherents al càrrec que exerceixin o que expressament se'ls encomanin.

3.

Prestar ajuda o col·laboració personal, en la mesura de llurs possibilitats, en els treballs comuns de l’AuS.

4.

Estar al corrent de les quotes i derrames que estableixi l’Assemblea.

5.

Seguir l’esperit de l’AuS, i especialment les línies de conducta indicades al Preàmbul d’aquest Reglament en
totes les seves actuacions i manifestacions de transcendència pública relacionades amb la seva pertinença
a l’AuS o a les quals citin expressament l’esmentada pertinença.

TÍTOL IV.

ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

ARTICLE 13 ÒRGANS SOCIALS
Els òrgans de Govern, de gestió i de consulta de l'Agrupació són:
- L'Assemblea General.
- La Junta Directiva.
CAPÍTOL 1 L’ASSEMBLEA
ARTICLE 14 CONCEPTE I COMPOSICIÓ
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l’Agrupació, els seus membres en formen part per dret propi i
irrenunciable, tal i com ho disposa aquest Reglament.
1.

Els membres de l'Agrupació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria
els assumptes que són competència de l'Assemblea.

2.

Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents que
discrepin, i els presents que s'hagin abstingut de votar, o hagin votat abstenció o en contra.

ARTICLE 15 PERIODICITAT I CONVOCATÒRIA
1.

Periodicitat de les assemblees.
a. L'Assemblea General es reunirà com a mínim dos cops l'any amb caràcter ordinari, dins el primer
semestre per aprovar la memòria d’activitats i l’estat de comptes de l’any anterior i dins l’últim trimestre
per aprovar el pressupost i el Pla d’actuació de l’any següent. A més d’altres punts de l'ordre del dia hi
figurarà sempre el sotmetiment a l'aprovació de l'acta de la sessió anterior.
b. L'Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que calgui, a criteri de la Junta
Directiva o bé quan ho sol·liciti un nombre de membres de l'Agrupació no inferior a un terç. En aquest
cas l'Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la sol·licitud.

2.

Convocatòria de l’Assemblea General en sessió Ordinària:
a. L'Assemblea es convocada pel Secretari, per delegació de la Junta Directiva mitjançant una
convocatòria, que ha de contenir com a mínim: l'ordre del dia el lloc, la data i l'hora de la reunió.
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S'inclouran les qüestions plantejades per cada grup de treball, o per qualsevol membre de l’Agrupació
que ho demani, sempre que prèviament s'hagin comunicat a la Junta Directiva amb 10 dies d'anticipació
a la celebració de l’Assemblea.
b. La convocatòria s'ha de comunicar 30 dies abans de la data de la celebració de l’Assemblea,
individualment i mitjançant un escrit dirigit al domicili que consti en la relació actualitzada d’agrupats/des
que ha de tenir l'Agrupació. En el seu defecte s'admetrà com a vàlid un missatge de correu electrònic
dirigit als agrupats/des, amb acusament de rebut automàtic.

c. Des de la tramesa fins a vint-i-quatre hores abans de la celebració de l'Assemblea, la documentació
concernent als punts a tractar estaran a la Secretaria de l'Agrupació, a disposició dels seus membres.

3.

Convocatòria de l’Assemblea General en sessió Extraordinària:
a. 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’un terç dels membres, per escrit i
expressant concretament els punts que s'hagin d'incloure a l'Ordre del Dia. Aquesta petició l'haurà
d'atendre obligatòriament la Junta Directiva en el termini màxim de 30 dies des de la petició, i hom
adoptarà les mateixes formalitats previstes pel a la convocatòria de l'Assemblea General.
b. 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.

ARTICLE 16 CONSTITUCIÓ
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 assistents, un
cop hagin transcorregut trenta minuts a partir de l'hora assenyalada per a la primera.

ARTICLE 17 FUNCIONAMENT

1.

Les reunions de l'Assemblea General, seran presidides pel President de l'Agrupació. Si no hi és, el
substituiran, successivament el Vice-president o el vocal (coordinador) de més edat de la Junta. Actuarà
de Secretari qui ocupi el mateix càrrec en la Junta Directiva.

2.

Els membres que no puguin assistir a les Assemblees podran delegar llur representació en un altre
membre. Cap assistent podrà ostentar més d’una representació.

3.

Com a regla general, els acords es prendran per majoria simple dels assistents, inclosa la sol·licitud de
presa en consideració de nous punts a incloure dins l’ordre del dia es pot fer directament a l'Assemblea,
que decideix per majoria simple si ho considera convenient.

4.

Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació d’aquest Reglament o dels
Reglaments de règim intern, la dissolució de l'Agrupació, la constitució d'una federació d’agrupacions
similars o la integració en una ja existent, cal un nombre de vots igual o superior a les dues terceres
parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses
candidatures, es farà per acord de la majoria simple dels presents, siguin socis o representants.

5.

Únicament es podran adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicat en la
convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.
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6.

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 en que s'hagi fet
l'Assemblea.

7.

Qualsevol membre numerari, dins del termini d’un mes des de la notificació dels acords podrà impugnarlos mitjançant un escrit motivat adreçat a la Junta de Govern del Col·legi d'Arquitectes.

8.

De totes les sessions de l'Assemblea General s'aixecarà l'acta corresponent, amb un extracte de les
deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista dels assistents.
Les actes estaran firmades pel President i pel Secretari de l'Assemblea i, un cop aprovades per aquesta
a la sessió immediatament posterior a la seva celebració, hauran de ser transcrites al llibre d’actes de
l’Agrupació.

ARTICLE 18 COMPETÈNCIES
L'Assemblea General té les facultats següents:

1.

Proposar a la Junta de Govern del COAC, pel seu trasllat a l’Assemblea General d’aquest, la
modificació del Reglament de l’Agrupació.

2.

Escollir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l'activitat.

3.

Aprovar el pressupost anual, la liquidació de comptes anuals i la memòria d’activitats, i també adoptar
els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de
l'Agrupació i aprovar, si s'escau, la gestió feta per la Junta Directiva.

4.

Acordar la proposta de dissolució de l'Agrupació, que serà sotmesa a l’Assemblea General del COAC a
través de la seva Junta de Govern.

5.

Incorporar-se a unions o federacions d’agrupacions o separar-se'n.

6.

Aprovar, si s’escau, el reglament o reglaments de règim interior.

7. Acordar les altes i baixes dels membres d’honor i partícips de l’Agrupació .
8. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de govern
de l'Agrupació.

La relació de facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de
l'Assemblea General.

CAPÍTOL 2 LA JUNTA DIRECTIVA

ARTICLE 19 NATURALESA I COMPOSICIÓ
1.- La Junta Directiva serà l'òrgan permanent de representació, administració i gestió de l'Agrupació; se sotmetrà
a les directrius que assenyali l'Assemblea General i complirà i farà complir els seus acords. La Junta estarà
composada pels següents membres: el President, dos Vice-presidents, el Secretari, el Tresorer i un nombre de
Vocals en proporció d'un per cada 50 Arquitectes inscrits, o fracció amb un màxim de 7 Vocals.

2.- Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de 4 anys, sense perjudici de que
puguin ser reelegits per un altre període d’igual durada.

3.- El cessament dels càrrecs abans de complir el termini del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual s'expressin els motius.
b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
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c) Baixa com a membre de l'Agrupació.

4.

Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir per elecció en la primera reunió de
l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant un membre de l'Agrupació, escollit per la Junta Directiva,
podrà ocupar provisionalment el càrrec vacant , llevat que es tracti dels càrrecs de President, Secretari o
Tresorer, en que les funcions d’aquests seran assumides temporalment pels membres de la Junta Directiva
que aquesta determini.

ARTICLE 20 COMPETÈNCIES I FACULTATS
1.- La Junta Directiva durà a terme totes les iniciatives que consideri oportunes i necessàries pel funcionament de
l’Agrupació, i podrà formular a l'Assemblea General totes les propostes que consideri d'interès.
2.- Les facultats de la Junta Directiva són:
1.

Representar, dirigir i administrar l'Agrupació de la manera més àmplia i sense perjudici de les facultats
expressament atribuïdes a l’Assemblea General, complir i fer complir les decisions preses per aquesta.

2.

Proposar a l'Assemblea General de l’Agrupació i a la Junta de Govern del COAC qualsevol actuació
relacionada amb la defensa dels fins i els interessos de l’Agrupació.

3.

Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes i derrames que els membres de l'Agrupació
hagin de satisfer.

4.

Convocar les Assemblees Generals i les eleccions a càrrecs de la Junta Directiva

5.

Formular i sotmetre a l’aprovació de l'Assemblea General la memòria d’activitats, el balanç i l'estat de
comptes de cada exercici, així com els pressupostos de l'exercici següent.

6.

Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'Agrupació, i
autoritzar, si escau, els actes que aquests grups projectin dur a terme.

7.

Ratificar els coordinadors que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos
grups.

8.

Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi, i disposar dels
fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 27.

9.

Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s'hagi previst als estatuts, donant-ne compte a la
primera Assemblea General que se celebri.

10. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a un altre òrgan de govern de
l'Agrupació, o que li hagi estat delegada expressament. En el cas de situacions d'extrema urgència que
afectin competències exclusives de l'Assemblea General o no estiguin previstes a aquest Reglament, i
en les quals no hi hagi possibilitat de convocar l’Assemblea, la Junta Directiva actuarà segons el seu
lleial criteri i haurà de convocar, dins del termini dels 30 dies següents, una Assemblea General
Extraordinària a fi de retre comptes de la seva actuació.

3.- La Junta Directiva podrà encomanar 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.
ARTICLE 21 ELECCIÓ, DURADA I CESSAMENT
1.

L'elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l'Assemblea General. La
convocatòria d’eleccions es realitzarà amb 40 dies d’antelació. Les candidatures seran obertes, és a dir
qualsevol membre de l'Agrupació, amb les limitacions establertes a l’article 11, pot presentar la seva
candidatura a un determinat càrrec per escrit adreçat al Secretari, fins a vint-i-cinc dies abans de la data
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de l'Assemblea en que hagin de celebrar-se les eleccions, admetent-se tant candidatures individuals per
a un sol càrrec com conjuntes per cobrir diferents càrrecs. Un mateix candidat tan sols podrà figurar en
una sola candidatura. El Secretari, un cop verificat per la Junta Directiva el compliment dels requisits
preceptius per ésser candidat, comunicarà a tots els agrupats les candidatures presentades, sense
perjudici que els candidats puguin adreçar-se directament als agrupats per divulgar les seves
candidatures. Pel que fa a la celebració d’eleccions a Junta Directiva, i en tot allò que no estigui indicat
en aquest Reglament ,s’aplicarà supletòriament la normativa electoral dels Estatuts del COAC.
2.

El nomenament i el cessament dels càrrecs seran certificats pel Secretari, amb el vist i plau del
President sota quin mandat se celebrin les eleccions, i es comunicaran a tots els agrupats i a la Junta de
Govern del COAC. Els càrrecs electes prendran possessió a la primera reunió de la Junta Directiva que
se celebri després de les eleccions.
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Si resta vacant algun dels càrrecs de la Junta Directiva abans de l'expiració del seu mandat, s’estarà a
allò disposat als punts anteriors d’aquest article i a l’article 19 d’aquest Reglament.

ARTICLE 22 FUNCIONAMENT I PERIODICITAT
1.- La Junta Directiva celebrarà les seves sessions un cop cada 2 mesos, com a mínim, prèvia
convocatòria amb quinze dies d'anticipació, la qual s’haurà d'incloure l'Ordre del Dia.

2.- La Junta Directiva s’entendrà vàlidament constituïda quan hi siguin presents almenys la meitat més
un dels seus membres. Com a norma general, els acords es prendran per majoria de vots dels membres
assistents a la reunió i, en cas d'empat, serà decisori el vot del President.

3.- No seran vàlids els acords adoptats sobre temes que no constin en l'Ordre del Dia, llevat que els
membres de la Junta Directiva decideixin, per majoria, d'incloure’ls , sempre que estiguin reunits
almenys dos terços dels seus membres.

ARTICLE 23 COMPENSACIONS
Els càrrecs de la Junta Directiva no seran retribuïts. Això no obstant, tant ells com els altres membres de
l’Agrupació als quals se'ls hagi confiat una tasca concreta en benefici de l’Agrupació, podran ésser rescabalats
de les despeses de desplaçament, manutenció i allotjament en que justifiquin haver incorregut en exercici de
l’esmentada tasca.

CAPÍTOL 3 ELS CÀRRECS DIRECTIUS

ARTICLE 24 EL PRESIDENT
El President de la Junta Directiva serà el President de l'Agrupació.
Són pròpies del President les funcions següents:
a)

Dirigir i representar legalment l'Agrupació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta
Directiva.

b)

Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

c)

Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

d)

Validar, amb la seva signatura, les actes i els certificats redactats pel Secretari de l'Agrupació.

e)

Les altres atribucions que li siguin delegades per l’Assemblea General o la Junta Directiva.
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ARTICLE 25 ELS VICE-PRESIDENTS

El President serà substituït, en cas d'absència o malaltia, per uns dels Vice-presidents indistintament, o pel
vocal/coordinador de més edat de la Junta, per aquest ordre.
Els Vice-presidents realitzaran les funcions del President en absència d'aquest i assumiran les seves atribucions
en cas de dimissió, fins a l’elecció d’un nou President.

ARTICLE 26 EL SECRETARI
El Secretari actua com a tal a les reunions dels òrgans de govern de l’Agrupació; s’ocupa de custodiar la
documentació de la mateixa; aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i de la
Junta Directiva així com la memòria anual d’activitats; redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar; portar
el llibre de registre de socis; organitzar els tràmits del procés electoral i convocar les reunions de la Junta
Directiva i l’Assemblea General en execució dels acords d’aquella.

ARTICLE 27 EL TRESORER
El Tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’entitat, l'elaboració del pressupost, del
balanç i la liquidació de comptes. Proposa, intervé i materialitza els pagaments aprovats per la Junta Directiva i
dirigeix la comptabilitat. Actuarà en coordinació amb el Tresorer del COAC.
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CAPÍTOL 4 LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

ARTICLE 28 FUNCIONAMENT
La creació i constitució de comissions o grups de treball correspon a la Junta Directiva, per iniciativa pròpia o a
petició dels membres de l’Agrupació que vulguin formar-los i així li ho sol·licitin motivadament.
Les comissions o grups de treball hauran de designar un Coordinador, que haurà de ser ratificat per la Junta
Directiva, a la qual informarà de forma periòdica de les seves actuacions.
TÍTOL V. RÈGIM ECONÒMIC
ARTICLE 29 RECURSOS
Per a la consecució dels seus fins l’AuS disposarà dels següents recursos:
a.

Les quotes, siguin d’ingrés, periòdiques o extraordinàries, que fixi l’Assemblea.

b.

Les aportacions del COAC i dels membres partícips.

c.

Les subvencions i donatius.

d.

Els ingressos derivats de les pròpies activitats.

ARTICLE 30 PRESSUPOST
La marxa econòmica de l’AuS es regirà pel pressupost anual que, en acabar l’exercici, es liquidarà en forma
homòloga als comptes del COAC.

ARTICLE 31 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
La liquidació del pressupost de l’AuS es passarà al COAC per a la seva inclusió i consolidació en la liquidació
dels pressupostos dels òrgans centrals.

TÍTOL VI. RÈGIM JURÍDIC
ARTICLE 32 IMPUGNACIÓ D’ACORDS
1. Els acords de la Junta Directiva podran ser objecte de recurs d’alçada davant l’Assemblea General dins del
termini d’un mes des de la seva notificació o coneixement per part de l’interessat.
2. Els acords de l’Assemblea General podran ser impugnats, mitjançant recurs d’alçada, davant la Junta de
Govern del COAC dins del termini d’un mes des de la seva notificació o coneixement per part de l’interessat.
ARTICLE 33 APLICACIÓ DELS ESTATUTS DEL COAC
Pel que fa a totes les matèries no previstes expressament en aquests Reglament seran aplicables, amb caràcter
supletori, els Estatuts del COAC.

ARTICLE 34 INTERPRETACIÓ
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, un cop escoltada la Junta Directiva de l’AuS.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA: COMISSIÓ GESTORA
L’actual Comissió Gestora, amb tots els seus membres, queda constituïda com a Junta Directiva provisional fins
la celebració de les eleccions corresponents.
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SEGONA: PRIMERES ELECCIONS A JUNTA DIRECTIVA
Les eleccions per formar la Junta Directiva se celebraran dins els sis mesos següents a l’acord de creació de
l’Agrupació i l’aprovació definitiva d’aquest Reglament per l’Assemblea del COAC i seran convocades per la
Junta de Govern del COAC. En aquest temps la Junta Directiva provisional de l’AuS emprendrà les oportunes
actuacions per tal d’informar tots els col·legiats sobre els seus objectius invitant-los a formar-ne part.
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