ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE 22 DE DESEMBRE DE 2015
PROPOSTA D’ACORD
Quart.- Aprovació –si s’escau- de la destinació d’una part del superàvit del pressupost de l’any
2015 a la implantació del Pla Impulsa aprovat per la Junta de Govern, constituint a aquests
efectes, una provisió per import màxim de 500.000 euros, mitjançant l’ampliació de la partida
corresponent del pressupost dels òrgans centrals de l’any 2015.
ANTECEDENTS
Atès que es preveu que el tancament de l’any 2015 produeixi un superàvit aproximat d’un milió d’euros
i la situació dels arquitectes encara necessita d’un suport extraordinari del Col.legi d’arquitectes per a
actualitzar instruments i coneixements i millorar la competitivitat i posicionament en la societat actual,
la Junta de Govern va acordar en data 9 de desembre de 2015 l’aprovació del Pla Impulsa 2016- 4
línies d’actuació, a desenvolupar durant els anys 2015 i 2016, que inclou les següents accions de
suport a l’exercici i desenvolupament professional de l’arquitecte i millora de la seva competitivitat
incloent la celebració del Congrés d’Arquitectura :

4 LÍNIES D’ACTUACIÓ
1. Programa d’instruments de suport professional

125.000 €

Per actualitzar i augmentar els instruments informàtics en els àmbits mes comuns de
l’exercici professional, millorant l’accés a oportunitats de treball i la competitivitat dels
arquitectes col·legiats.
a) Actualització de les Guies de contingut.
 Actualització i desenvolupament de guies de contingut que facilitin la elaboració i el
control de qualitat documental de projectes de les tipologies mes habituals, per
avantprojecte, projecte bàsic i projecte d’execució.
 Compilació i edició integrada de les guies segons tipologia amb les referencies
normatives i els instrument de suport disponible.
 Implementació de mecanismes de protecció de copyright per us exclusiu dels
col·legiats
b) Actualització de Fitxes i Documents de referència
 Actualització de documents que faciliten el coneixement de qüestions específics
orientats a la seva aplicabilitat.
 Elaboració de nous documents. Es valoraran es demandes tècniques més habituals
als arquitectes i les incidències mes freqüents en Visats i Asemas per tal d’identificar
interessos coincidents i poder treballar Documents d’ajuda/recomanacions amb
l’objectiu de facilitar el treball, l’assegurament de la qualitat i la competitivitat dels
col·legiats, minimitzar a l’hora les patologies més habituals.

c) Facilitar l’accés a software i hardware
 Intensificació de la recerca d’ofertes amb avantatges per als col·legiats que facilitin
la modernització del software, la seva implantació i l’optimització d’us
j) Facilitar l’accés a instruments no col·legials
 Recerca d’ofertes amb avantatges per als col·legiats que facilitin la modernització
del hardware necessari per l’activitat professional dels col.legiats

2. Programa d’actualització de coneixements

125.000 €

Per impulsar una actualització i millor de coneixements bàsics en els àmbits mes comuns de
l’exercici professional, millorant l’accés a oportunitats de treball i la competitivitat dels
arquitectes col·legiats.
a) Càpsules formatives de temes bàsics
 Autoaprenentatge no presencial amb formats de vídeo, tutorials o cursos telemàtics
sense seguiment.
b) Sessions formatives
 Sessions de formació presencials o amb videoaula d’entre 2 i 8 hores de durada.
3. Servei de Desenvolupament Professional

125.000 €

Per millorar l’accés a oportunitats de treball i de la competitivitat dels arquitectes i societats
d’arquitectura.
a) Posada en marxa d’un Observatori d’oportunitats professionals
b) Nova plataforma per connectar oferta i demanda
c) Servei de promoció professional.





Orientació sobre oportunitats, i carrera professional
Acollida i introducció al mercat laboral
Mentoring
Promoció de nous perfils laborals

d) Implantació inicial d’acreditació de competències específiques per caracteritzar la oferta i
donar valor a les competències adquirides mitjançant la formació i l’experiència
professional.

4. Congrés d’Arquitectura 2016

125.000 €

La quantitat màxima estarà limitada als 500.000 € i es condicionarà la seva execució a la verificació de
que es donarà el superàvit corresponent superior al milió d’euros i, en tot cas, la despesa no podrà ser
superior al 50% del superàvit que es produeixi del resultat del tancament econòmic de l’any 2015.
A aquests efectes, es proposa provisionar aquesta quantitat en el pressupost de l’any 2015.
Tot i que els estatuts col.legials no preveuen expressament un mecanisme per a aprovar un crèdit
extraordinària a càrrec del superàvit abans de què es produeixi l’aprovació d’aquest això no impedeix
que l’Assemblea General pugui adoptar el compromís de fer-ho condicionant la seva decisió a
l’obtenció d’aquest resultat i habilitant una provisió a aquests efectes.
L’article 76 permet sotmetre a l’assemblea un crèdit extraordinari (partida no prevista) quant s’hagués
de realitzar alguna despesa que no es pogués ajornar fins a l’exercici següent i no es disposi de crèdit.
El mateix article diu que cal proposar-ne el finançament.
Per una altra part, l’article 78 referent a les despeses plurianuals diu que es podran adquirir
compromisos per a despeses que s’hauran d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què
s’autoritzin, sempre que llur execució s’iniciï en el mateix exercici i que es refereixin a inversions i
contractes que resultin antieconòmics per al termini d’un any.
L’article 79.2 diu que en el supòsit que la liquidació del pressupost produeixi superàvit, l’Assemblea
General podrà aprovar crèdits extraordinaris, conformement a l’article 77.1, finançats amb el superàvit.
I l’article 77.1 diu que en el supòsit de despeses d’inversió amb ingressos que se li afectin, no es podrà
autoritzar la despesa fins a comptar amb la seguretat dels fons corresponents. Tot i que l’article 77.1
es refereix a despeses d’inversió, quan l’article 79.2 se li refereix ho fa amb l’esperit de que no s’autoritzi
una despesa fins a tenir la seguretat de disposar dels fons suficients.
Per tot això, la Junta de Govern en la seva reunió de 9 de desembre de 2015 va ACORDAR . aprovar
el Pla Impulsa 2016 a càrrec del superàvit que es produeixi del resultat del tancament del pressupost
de l’any 2015 i sotmetre-ho a l’aprovació –si s’escau- de l’Assemblea General del COAC, amb les
següents condicions :
-

Confirmació del resultat i tancament comptable de l’any 2015 i verificació de que es dóna un
superàvit superior a un milió d’euros.

-

La comprovació hauria d’estar validada per la Comissió Econòmica i la Junta de Govern del
COAC.

-

No es podran autoritzar despeses fins a la comprovació de la condició anterior.

Per tot l’anterior, es proposa a l’Assemblea General Extraordinària del COAC l’adopció del següent
acord :
PROPOSTA D’ACORD
Punt Quart.- Aprovació –si s’escau- de la destinació d’una part del superàvit del pressupost de
l’any 2015 a la implantació de les 4 LÍNIES D’ACTUACIÓ aprovades per la Junta de Govern,
constituint a aquests efectes, una provisió per import màxim de 500.000 euros, mitjançant
l’ampliació de la partida corresponent del pressupost dels òrgans centrals de l’any 2015.

L’Assemblea General del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ACORDA :
Primer.- Aprovar la destinació d’una part del superàvit resultant de la liquidació del pressupost de l’any
2015 a la implantació de les 4 LÍNIES D’ACTUACIÓ aprovades per la Junta de Govern en data 9 de
desembre de 2015, constituint, a aquests efectes, una provisió per import màxim de 500.000 euros,
mitjançant l’ampliació de la partida corresponent del pressupost dels òrgans centrals de l’any 2015.
Segon.- Condicionar l’execució del present acord a la confirmació, per part de la Comissió Econòmica
de l’Assemblea General i de la Junta de Govern, del resultat i tancament del pressupost de l’any 2015
i verificació de que es dóna un superàvit superior a un milió d’euros.

