
 

 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE 15 DE GENER DE 2014 

Assistents:    Des de l’inici 63 assistents. S’hi sumen 7 persones al llarg de l’assemblea 

 

Anunciada la urgència d’escollir nou president de la AAEPFC, s’han presentat dues candidatures :  Maria Closa, 

actual secretaria de la Junta, i Joan Anguera.  Es presentaran i es votarà en el punt 6 

 

1. Lectura i aprovació acta 

 

S’ha enviat l’acta de 2012 per mail. Es dóna per llegida i s’aprova.  

 

 

 

 

2. Informe del president 

 

- Repàs dels monogràfics. Es parla dels que s'ha fet i es farà a les demarcacions, amb el llistat dels 

títols i el número d’inscrits en cada un. 

 

- DALF. S’informa que s’ha acabat amb 50 inscrits. Cursos d’especialització:  43 inscrits 

 

- UAPFE. Catalunya hi té participació molt activa. Som 30 pèrits inscrits entre 190. 

 

- Reunions amb Conselleria de Justícia. Informació obtinguda: 

o La Conselleria és qui té la competència en elaborar les llistes 

o el COAC subministra les dades en suport excel i les dóna a la conselleria, però per alguna 

raó no les fan com ens agradaria.  N’estem pendents, però cal modificar el marc jurídic 

actual 

o La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia considera que les llistes no es poden 

fer amb criteris restrictius. La Magistratura, el Consejo General del Poder Judicial volen que 

sí que prevalguin criteris restrictius. 

o LSCP.  En el tema perits s’han incorporat  totes les tesis que els perits han presentat, amb 

alguns retalls. En la nova versió del projecte de llei ens tracta molt bé.  

La Conselleria de Justícia haurà de tenir el registre de perits construït amb la informació 

dels col·legis que haurà de respondre a criteris d’especialització, formació i experiència.  

Si s’aprova la llei, els problemes amb les llistes quedarien solucionats.  Les especialitats 

seran aproximadament les d’ara.  

 

- Millores en la llista de perits. 

o Inclosa la informació sobre experiència i formació. 

o Donat a la Conselleria. Depèn d’ella utilitzar-ho. Donem la informació segmentada i la 

Conselleria escull si mira els punts o no. 



o Amb la nova llei LSCP això podrà millorar. 

o Segurament s’acabarà amb un registre únic per tota Espanya, similar al de la proposta 

catalana, que ha fet E.Cruzate i altres perits. S’ha presentat a la UAPFE, una mica adaptat, i 

el Ministeri ha fet una cosa similar.  

o La manera exacta de fer les llistes la dirà el Reglament de l'esmentada Llei. 

 

- Advocats.  

o S’ha participat en esdeveniments amb l’ICAB. La sessió del desembre de 2013 es va acabar 

amb conclusions en què els jutges, advocats i perits estaven d’acord.  

 

- Federació d’arbitratge tècnic de Catalunya.  

o En formem part. Té poca activitat però hi som.  

 

- Registradors.  

o Mantinguda la relació. 

 

- Taula d’Agrupacions.  

o S’ha embastat un estudi conjunt amb la resta de les Agrupacions, proposat per 

l’Ajuntament, del que no se’n poden donar detalls per confidencialitat. L’Agrupació ha 

ofert la seva participació activa. El futur de l’estudi, però, no depèn de l’AAEPFC, sinó de 

l’AUS. En aquest moment està en standby. 

 

- Imatge social. 

o S’ha treballat el canal de la web 2.0 i mantingut relacions i reunions amb altres professions. 

 

- Exploració de nous jaciments de feina. 

o Màxim esforç en aquest camp 

o Coses que es poden fer, aparents oportunitats noves : 

� Arbitratge, Technical Due Dilligence, Termografia, Mediació.  

� La Llei de les 3R dóna lloc clar a la mediació 

• Les ajudes s’incrementen amb el volum de l’actuació.  

• Dificultat de contactar comunitats de veïns 

• El perit pot fer la feina d’explicar i fer entendre. Sobretot tenint en 

compte que ha canviat la Llei de Propietat Horitzontal.  

 

- Web 2.0.   Anna Fabregat explica amb detall el moment actual de la plataforma 2.0  

“arquitectesexperts.cat”  Insta la gent a participar-hi i ha intercanviar noticies i experiències per tal 

de consolidar una autèntica comunitat :  
Acabem d’estrenar una nova web.  Tot i que l’anterior tenia moltes visites de dins i de fora 

l’agrupació, l’entorn de la comunitat no era gaire “amable” per als usuaris menys experimentats.   

S’ha intentat fer un “aparador” lliure de l’excés d’informació, on els visitants puguin escollir “entrar 

a la botiga”, és a dir, buscar un arquitecte perit, o bé “passar a la rebotiga”, equivalent a entrar a la 

comunitat privada 2.0.  

Al mateix temps, aquest lloc web serà també el substitut de la obsoleta pàgina de l’Agrupació a la 

que ens lligava la web del COAC.  Encara que feia més de 3 anys que teníem la promesa d’una 

plantilla millor,  igual que a la resta de les agrupacions, de moment no ha arribat.  

Es pretén també  fer una comunitat més simplificada, amb una direcció més senzilla, assumible 

sense cost des de la Junta.  Al llarg de l’any conclourà la “mudança”. 

 

- Tuteles. Fins ara no prospera la fórmula, que resta més aviat en consultes 

 

- Relacions amb el deganat.  Son ara molt fluïdes. 



 

- Beques per arquitectes joves. Es cobreix la meitat de la matrícula a càrrec dels fons de l’Agrupació.  

 

- Vistes orals.  Va sorgir  la idea de convidar els agrupats que volguessin a judicis didàctics. Funciona 

bé i la gent repeteix. Normalment són temes de patologies 

 

 

3. Liquidació de Pressupost de l’exercici 2012  i Pressupost per a l’exercici  2014.  Informe de la Tresorera 

 

Aclariments: 

- Els ingressos per un curs es produeixen a cavall entre dos exercicis i això fa que oscil·lin les despeses 

i els ingressos. 



- No “sobren” 18.782 euros:  Es tracta de “despesa compromesa” i no d'un superàvit. Pere González 

Nebreda destaca que la part d’ingressos de la quota és petita. 

- 240 € en eines 

- La junta no percep dietes. Sí viatges, només institucionals i hotels si calen. 

- Els refrigeris són de cloendes del DALF, etc. 

Hi ha 100 persones que són agrupats i no estan a llistes. Ara paguem 36 € i 6 € els joves que no estan a la 

llista.  

 

Es presenta el pressupost 2014:   És considera un pressupost prudent i es compta amb que començarà un 

altre DALF a final d’any.   55.300 €  de despesa i ingressos 

 

 



Votació dels pressupostos:  (70 persones presents al moment de la votació) 

Vots en contra: 0 

   Abstencions: 2 

   A favor:   68 

 

 

4. Proposta d’activitats, i  5. Altres 

Pere González Nebreda: Explica programa 2014 

- DALF VI 

o S’ha d’omplir amb gent nova i jove 

o Estan obertes les preinscripcions. Cal arribar a un mínim, però el volem fer. 

o Tractes amb la Pompeu: avui oferta 86.000 (més barat de lo previst). Inclou DALF troncal i 2 

especialitats, que es farien abans de l’estiu.  

o Caldrà llogar les sales a la Pompeu 

- DULF 

o Estem treballant-lo 

o Dificultat perquè la UPF ho munti. 

o DALF + DULF = Títol de màster de la Pompeu. 

- CURS DE MEDIACIÓ 

o Curs específic arquitectes de 50 hores el 2014 

o Per a qui li interessi arribar a les quasi 200 hores de la Generalitat, mirarem d’organitzar-

ho. 

- 3R  

o Continuarem fent formació 

- Visites tècniques.  

o Volem instituir-les. 

o FB ha preparat visita a Barberà de la Conca, poble ple d’esquerdes. 

o Si a algú se li acudeix un cas interessant que el proposi. 

- Jornada oberta amb advocats.  

o Va canviar la junta i no s’ha fet allò programat. Es farà el 2014 

o Nosaltres convidarem els advocats com ells van fer amb nosaltres a l’ICAB 

- Monogràfics 

o Es continuaran 

- Curs d’expressió escrita. A càrrec de Fernando Bendala. 

- Hi ha aportacions i suggeriments? 

- Anna explica el futur de la Comunitat 2.0 

 

 

6. Candidatures 

El president sortint P. González Nebreda  es retira de la taula.  R. Mur demana que consti l’agraïment per la 

feina feta per Pere González Nebreda. L’assemblea ho accepta per unanimitat. 

S’obre un torn d’explicacions de les propostes d’ambdós candidats. Resum: 



J. Anguera: He enviat un escrit explicatiu del meu programa als agrupats.  L’Agrupació s’ha de vendre 

millor a fora.  La justícia hi perd perquè hi ha perits que ho fan molt malament.  Si tenim 

prou prestigi acabarem essent reclamats.  

M. Closa:  Formem un equip. Treballem en moltes línies. Treballem en formació. Tenim feedback  amb 

agrupats i els seus interessos. Tenim bon tracte amb les institucions.  Estem  a 1/3 del 

programa. 

 

 

Votacions: 

64 vots, dels quals 6 són delegats.  Resultats : 

 Maria Closa  52 

 Joan Anguera  7 

 Nuls   2 

 En blanc   3 

 

Es proclama guanyadora Maria Closa, que assumeix la Presidència de la AAEPFC. 

 

A les 21,30 es dona per acabada l’Assemblea 


