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Carta de serveis

pàg. 12

L’any 15 del segle XXI ens ha exigit aprofundir en la reflexió sobre l’acurada governança de l’àmbit comú, amb
l’objecte de procurar la resposta més útil en aquesta etapa posterior a la recessió, en la qual persisteixen les
dificultats per a exercir les nostres habilitats.
La idea de col·legi, espais col·laboratius, cooperació, sinergia de grup, té plena vigència, no hi ha dubte, així com
que ens cal estar amatents als nous reptes, com ho és posar a l’abast el coneixement de les eines que ens donaran
suport a l’operativa en equips multidisciplinars i al treball en xarxa.
L’expertesa és el camí per reeixir i el recorregut més assequible és el de l’especialització, no tant el coneixement
holístic. En una recent xerrada d’en Brufau, enumerava 20 especialitats que desenvolupen els arquitectes, però la
constant evolució de la societat ens demandarà l’adequació, la creació de noves i conseqüentment la
implementació pràctica d’aquestes.
Salvador Tarragó des de la seva talaia de sàvia maduresa, ens ha transmès la seva expertesa en les sessions
que denominem concEBRE, i de ben segur que podrem seguir gaudint de la seva col·laboració com una tramesa
patrimonial a interioritzar.

Suport professional
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Impuls a la formació i l’ocupació

pàg. 16

La Demarcació de l’Ebre del COAC ha posat en valor l’arquitectura recent, amb la 4a Mostra d’Arquitectura de les
Terres de l’Ebre del 2007-2013, i amb la realització de l’exposició i edició del catàleg dels PFC 2002-2014.

Promoció de l’arquitectura

pàg. 18

La Demarcació està viva i cerca la proximitat al seu entorn territorial i de país. Seguirem...

Representació dels arquitectes

pàg. 20

Joan Manuel Margalef
President de la Demarcació de l’Ebre

UN ANY D’ACTIVITATS

Febrer

Curs sobre Construccions en sòl no urbanitzable.
L'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció del
Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) organitza una visita guiada a
Tortosa, a càrrec del vocal de Cultura de la Junta Directiva de la
Demarcació de l’Ebre del COAC, i del vocal de l’AADIPA de la
Demarcació de l’Ebre, amb el suport de l’Ajuntament de Tortosa.
La Demarcació de l’Ebre convoca una jornada per impulsar als
joves arquitectes a difondre els seus PFC (2002-2014).
Es continua col·laborant amb el Parc Natural dels Ports a
Roquetes per a la redacció del Manual de bones pràctiques, a fi de
donar a conèixer el patrimoni arquitectònic rural dels Ports.

Març

Inauguració exposició IV Mostra d’Arquitectura de les Terres de
l’Ebre.
Signatura del conveni de col·laboració entre HNA i la Demarcació
de l’Ebre.

Maig

VIII Trobada d'estudi per a la preservació del patrimoni de pedra
seca a Calaceït
Jornada sobre la responsabilitat civil de l’arquitecte: contractual i
extra-contractual.
Itinerància de l’exposició de la 4a Mostra d’Arquitectura Catalana
de les Terres de l’Ebre mitjançant conveni signat amb el Consorci
del Museu de les Terres de l’Ebre per promoure activitats culturals
i difusió del patrimoni arquitectònic de les Terres de l’Ebre.
Alcanar Espai La Cisterna.

Juny

Continua la Itinerància de l’exposició de la 4a Mostra
d’Arquitectura Catalana de les Terres de l’Ebre. Masdenverge
Centre d’Interpretació Viure al Poble.

UN ANY D’ACTIVITATS

Octubre

Camp
Nou i el nou
La Demarcació
de Palau
l’EbreBlaugrana.
forma part del Jurat per a la selecció de
projectes presentats al concurs A Cel Obert. Festival
d'Intervencions Efímeres
Macroexposició Anys de Llum a la Ciutat, que es configura a l'entorn
de diferents exposicions temàtiques en diferents espais de la ciutat
de Tortosa i de la rodalia, complementades amb activitats
paral·leles. La Demarcació de l'Ebre -col·laboradora en aquesta
iniciativa- és un dels espais expositius triats per incidir en la
transcendència dels canvis culturals, urbanístics o científics al
tombant del segle XIX al XX a Tortosa.

Novembre

Cicle de sessions CONCEBRE amb la conferència "GATCPAC, de
l'arquitectura a la revolució", a càrrec del company Salvador
Tarragó Cid.
Trobada arquitectes ebrencs 2015. Acte institucional de distinció de
col·legiats, reconeixement als col·legiats que han fet 50 anys de
col·legiació, 25 anys i benvinguda als nous col·legiats.
Inauguració de l’exposició dels PFC 2002-2014 de 24 projectes
presentats.
Conveni de patrocini entre la Demarcació de l’Ebre i Asemas.
La Demarcació de l’Ebre participa quinzenalment en les tertúliesdebat d’actualitat dins del programa l’Ebre al dia de Canal Terres de
l’Ebre.

Conferència sobre l’arquitecte tortosí Víctor Beltrí Roqueta
Arquitecto Víctor Beltrí: el triunfo de un emigrante tortosino, a
càrrec de Guillermo Cegarra Beltrí.
Col·laboració econòmica amb Arquitectes sense Fronteres per a
poder realitzar l’assignatura intensiva “Arquitectura i Cooperació”
impartida a l’ETSA del Vallés.

Setembre

I Jornada sobre intervenció en Patrimoni de les Terres de l'Ebre.
El Patrimoni rural arquitectònic

Suport Professional

Foment de la formació i ocupació

Promoció de l’arquitectura

Representació dels arquitectes

COAC: DEMARCACIÓ DE L’EBRE
Col·legiats
Modalitat
Exercent
No exercent
Jubilat
Expatriat

COAC: DEMARCACIÓ DE L’EBRE
Personal

107
7
2
2

Secretaria – Comunicació – Concursos – Borsa Treball –
Emprenedoria – Serveis Jurídics - Mostres
Responsable polivalent 1 (a temps parcial – total 20 h/set)
Comptabilitat – Arxiu – Biblioteca – Publicacions –
Firmaprofessional
Personal polivalent
1 (a temps parcial – total 21 h/set)

Junta directiva
President

Joan Manuel Margalef i Miralles

Secretària

Laura Ismael i Segarra

Tresorera

Gemma Balada i Franch

Vocal Cultura Antoni López i Daufí

Visat i assistència tècnica
Visadors
3 (a temps parcial – total 21 h/set)

Retribucions
Imports bruts

Imports nets

President

9,765.00 €

6,151.95 €

Secretària

2,048.00 €

1,289.91 €

Tresorera

1,800,00 €

1,133.99 €

Vocal Cultura

2,843.25 €

1,791.22 €

118
col·legiats
Durant l'any 2015 no s'han produït situacions
d'incompatibilitat legal o conflicte d'interessos respecte
els membres de la Junta Directiva de la Demarcació de
l’Ebre.
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COL·LEGIATS: SERVEIS PRESTATS
Suport professional

73 arquitectes han visat

COL·LEGIATS: SERVEIS PRESTATS
Foment de la formació i ocupació

Promoció de l’arquitectura

74 alumnes Eb.re Cursos

8 lectors Biblioteca

consultes ateses per servei
extern

8 hores lectives
Eb.re Cursos

16

préstecs Biblioteca

11.693 volums al seu Fons

inscrits al
Butlletí de Concursos

5 concursos publicats

1.719 trucades i consultes
ateses al servei
d’atenció per al
col·legiat

45 inscrits Borsa Treball

2 fundacions, patronats i
organitzacions
on el COAC és present

2 cursos

107

15 comissions i taules
on el COAC ha participat

264 expedients visat

usuaris Suport Jurídic

Representació dels arquitectes

7 consultes Arxiu Històric
17 fons documentals

5 ofertes gestionades

157 assistents actes Cultura

84 subscrits Recull Premsa
9 impactes en premsa

6 actes culturals

280 visitants exposicions
3 exposicions

MEMÒRIA COAC 2015
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CARTA DE SERVEIS

CARTA DE SERVEIS

Suport professional

Foment de la formació i ocupació

Promoció de l’arquitectura

Representació dels arquitectes

Visat i Registres

Escola Sert Formació
Eb.re Cursos

Arxiu Històric

Representació institucional

Accés i atenció en el visat
Emissió de certificats
Certificats i registres curriculars

Oficina de Concursos
Actualitat sobre concursos i licitacions

BT i Orientació Professional
Borsa d’ofertes professionals
Borsa de peticions ciutadanes

Atenció i consulta presencial
Reproducció de documents

Relacions institucionals
Acció sobre les Administracions Públiques
Representació a institucions

Arxiu Fotogràfic
Atenció i consulta presencial

Participació en els Òrgans de Govern
Òrgans de govern obert

Biblioteca
Suport Jurídic
Resolució consultes legals
Servei de documentació
Reclamació extrajudicial d’honoraris

Comissions d’Incidències i Règim Disciplinari
Suport en conflictes i incidències
Suport en temes de règim disciplinari

Atenció i consulta presencial
Accés catàleg i consulta
Préstec

Comunicació interna i externa
Atenció als mitjans de comunicació
Recull de premsa

Acció Cultural
Accés actes i exposicions
Consulta publicacions

Mostra d’Arquitectura Catalana
Secretaria

Participació

Atenció al col·legiat
Emissió de certificats

MEMÒRIA COAC 2015
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SUPORT PROFESSIONAL

SUPORT PROFESSIONAL

Visat i Registres

Deontologia Professional

Intervenció reglada dels treballs de l’arquitecte.

Vetlla pel compliment de l’ètica en la pràctica professional dels
arquitectes col·legiats.

73 col·legiats que han visat

0

Suport Jurídic

Assessorament legal als col·legiats sobre l’exercici de la professió.

Servei extern
expedients nous
sobreseïment diligències prèvies
incoació d’expedient disciplinari

264 expedients visats

0 expedients 2014

0 IIT favorables

sobreseïment diligències prèvies
incoació d’expedient disciplinari

8 ITE’s visades
62,352 m2 visats
53,5% més que el 2014

• Durant l’any 2015 s’incrementa el visat de
projectes, hi ha un augment de superfície visada
respecte el 2014 de 53.5%.

• L’habitatge creix un 59% respecte 2014.
• L’obra nova creix un 70,3% respecte 2014.

• Ús del Visat Telemàtic: al 2015, un 70% dels
expedients van entrar telemàticament.
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IMPULS A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ

IMPULS A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ

Escola Sert – Eb.re Cursos

Borsa de Treball

Centre de formació i desenvolupament professional del COAC.

Ajuda als col·legiats per a la inserció o evolució en el món laboral.

74

alumnes col·legiats

2 cursos

45

arquitectes inscrits

5 ofertes gestionades

8 hores lectives

• El 95% de l’alumnat és arquitecte col·legiat. Del
5% restant, els principals usuaris són
aparelladors, delineants, etc.

MEMÒRIA COAC 2015
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PROMOCIÓ DE L’ARQUITECTURA
Arxiu Històric i Fotogràfic
Conservació i difusió del seu Fons, gestió de donacions i cessions
temporals.

7 consultes d’investigació

PROMOCIÓ DE L’ARQUITECTURA
Biblioteca

Recolzament bibliogràfic exhaustiu, tant en l’àmbit de la pràctica
habitual de la professió com en l’alta investigació i recerca.

8 lectors de sala
16 préstecs
49 volums incorporats
11.693 total volums

Acció Cultural

Mostres d’Arquitectura

Organització i execució de la programació cultural.

Posada en valor i difusió de la bona feina dels arquitectes col·legiats.

157 assistents actes
6 actes culturals

280 visitants exposicions

47 equips inscrits
74 obres presentades

3 exposicions

109

subscriptors Agenda
d’Arquitectura
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REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES
Representació institucional

15 comissions i taules
on el COAC ha participat

2 fundacions, patronats i
organitzacions
on el COAC és present

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES
Òrgans Govern i Tasca legislativa

4 membres de juntes

Comunicació

7 notícies publicades al web

12 representants

Impuls de la Llei
d’Arquitectura Catalana

9 aparicions en premsa
45.000 € valor econòmic

84 inscrits Recull premsa
(inclou arquitectes i societats)

• Interlocució amb les administracions:
- Ajuntaments
- Empreses públiques
• Representació Comissions Territorials Terres de
l’Ebre (Urbanisme, Patrimoni, Sostenibilitat)
• Representació Grups de Treball Ebrebiosfera
(Recerca, Patrimoni Cultural, Patrimoni Natural)
• Representació Grup 2027

• Òrgans de govern obert: Els arquitectes col·legiats a
la Demarcació de l’Ebre tenen a la seva disposició un
canal de comunicació obert amb els membres de la
Junta Directiva per tal de poder consultar i fer propostes
sobre qüestions relatives a l’exercici de la professió i el
funcionament del Col·legi.
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Barcelona
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
Tel. 93 306 78 03

Girona
Plaça Catedral, 8
17004 Girona
Tel. 972 41 27 27
Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
Tel. 977 24 93 67
Lleida
Canyeret, 2
25007 Lleida
Tel. 973 23 40 51
Ebre
Berenguer IV, 26, principal
‘Casa Bau’
43500 Tortosa
Tel. 977 44 19 72

www.arquitectes.cat
@COACatalunya
youtube.com/canalcoac

Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya
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