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Bases reguladores per a la Menció Popular 
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Antecedents 

La Demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunyaen col·laboració amb la Fundació 

Alejandro de la Sota i la Diputació de Tarragonaha establertel PREMI EXTRAORDINARI “Alejandro de la 

Sota”, en commemoració al vintè aniversari de les Biennals i Mostres d’arquitectura de Tarragonaque 

serà atorgat per un jurat d’acord amb les bases publicades a tal efecte. 

Les bases anuncien que també s’atorgarà una Menció Popular a una obra. Aquesta menció es regirà 

pel protocol descrit a continuació. 

 

Obres 

Les obres susceptibles de ser votades, agrupades per modalitats, es poden consultar a la sala 

d’exposicions de la seu de la Demarcació, a les bases dels Premisdel jurat o al lloc d’internet:  <obres> 

 

Condicions generals de votació 

S’estableix un sistema de votació amb el propòsit que pugui votar qualsevol persona física, com a 

màxim una vegada telemàticament i una altra presencialment. 

 

Canal de votació telemàtic 

La votació telemàtica es realitzarà a través de l’enllaç al portal:  <votació> 

El programa permetrà votar, com a màxim, una obra per categoria. 

Per minimitzar la possibilitat de rebre votacions generades informàticament, caldrà la identificació del 

votant mitjançant una adreça de correu electrònic. 

 

Canal de votació presencial 

Caldrà personar-se, en horari laboral, a la secretaria de la Demarcació de Tarragona on hi haurà una 

urna tancada i degudament custodiada. 

El vot serà anònim i s’exercirà assenyalant, en un imprès que es posarà a disposició, l’elecció feta. Tot i 

que la Menció Popular és a una única obra, es podrà assenyalar, com a màxim, una obra de cada 

categoria. 

Abans de dipositar el vot a l’urna caldrà donar el DNI per a que el personal de la demarcació l’anoti i 

comprovi que no s’ha votat anteriorment. 

 

Període de votació 

Del 15 de març de 2018 a les 9:00 hores fins al 12 d’abril de 2018 a les 15:00 hores. 

 

Recompte i difusió 

El secretari de la demarcació és el responsable de fer el recompte de vots d’ambdós canals i donar-ne 

a conèixer el resultat, coincidint amb el lliurament de premis de part del jurat, el dijous 19 d’abril a les 

18:30h en un acte públic a la sala d’actes de la Demarcació. 

Per fer difusió del PREMI EXTRAORDINARI “Alejandro de la Sota”, la Demarcació de Tarragona del 

COAC té previst, entre altres, fer una exposició itinerant i editar les obres premiades conjuntament 

amb el catàleg de la X edició de la Biennal Alejandro de la Sota. 

 

La Junta de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya resoldrà lliurement 

qualsevol dubte o incident que no s'hi hagi especificat o previst. 

 

 

 

 

 


