BORSA DE JURATS DEL COAC.
BASES DE PARTICIPACIÓ I ANNEXOS
1. INTRODUCCIÓ
Fruit de l’aprovació i entrada en vigor de la Llei 12/2017 de l’Arquitectura, neix la necessitat
de crear una borsa col·legial de professionals acreditats als efectes de donar compliment
a l’article 14.2 de la citada Llei. La selecció haurà de fer-se d’acord amb els principis de
professionalitat, especialitat, relació amb l’objecte del contracte, imparcialitat i
independència.
S’obre per tant una nova i interessant oportunitat per a la professió, que podrà ara
contribuir activament en la millora dels processos de valoració de propostes als concursos
d’arquitectura. Un terç de tots els jurats serà designat pels col·legis professionals d’entre
els membres de les borses col·legials. El que sens dubte beneficia a l’arquitectura en
general, i també, als arquitectes que concorren als concursos.
A aquests efectes, tots aquells arquitectes col·legiats que reuneixin almenys un dels
requisits de la present convocatòria, podran participar com a Jurat en els concursos
d’arquitectura incorporant-se a la borsa col·legial, i amb indicació de les categories
professionals i el territori en les que volen concórrer, segons el que s’indica a continuació.
Aquesta convocatòria restarà oberta a fi i efecte de mantenir un llistat suficient per atendre
les peticions de les administracions. Totes les peticions rebudes es resoldran
mensualment.

2. REQUISITS MÍNIMS PER CONCÒRRER A LA CONVOCATÒRIA
Per a concórrer al present procediment de selecció cal trobar-se col·legiat com a exercent
o no exercent al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Així mateix, cal complir almenys un
dels següents requisits:
1. Ser autor (individual o col·lectivament) d’un treball d’arquitectura que hagi estat
destacat, mencionat o seleccionat en una mostra d’arquitectura organitzada o
promoguda pel COAC o premiat en un premi o una mostra d’arquitectura aliena al
COAC.
2. Haver guanyat (individual o col·lectivament) un concurs en matèria d’arquitectura i
haver estat com a mínim seleccionat per a la segona fase en un altre, en els que
s’hagi hagut de presentar proposta arquitectònica i en els que els criteris
d’adjudicació hagin ponderat de forma majoritària criteris de qualitat arquitectònica
subjectes a un judici de valor.
3. Presentar un projecte d’arquitectura de lliure elecció que serà valorat pel Jurat
segons els valors de l’article 2.3 de la Llei 12/2017 de l’Arquitectura.
4. Exercir o haver exercit de professor universitari impartint alguna matèria
relacionada directament amb l’Arquitectura.
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La sol·licitud per a formar part de la Borsa de Jurats suposa el coneixement i acceptació
del present plec de bases.

3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
1. Sol·licitud de participació i declaració responsable d’autoria de totes les obres que
es citin com a pròpies, segons formulari recollit a l’Annex 1.
2. Presentació del currículum professional d’acord amb el formulari recollit a l’Annex
2 i 2.1.
3. Altra documentació:
a. En el cas de premis o mostres d’arquitectura
Indicar a l’Annex 3 i 3.1 el nom de la mostra, el nom de l’entitat que l’ha
convocat o promogut, l’estat on ha tingut lloc, l’any de l’edició, la categoria en
la que s’ha estat destacat, mencionat, seleccionat o premiat, més una
descripció del treball presentat acompanyat d’una imatge. (S’admetrà qualsevol
tipus de mostra en matèria arquitectònica).
Si es tracta de premis o mostres promogudes pel COAC des de l’any 2011, no
és necessari determinar totes les dades indicades, podent només fer una
relació del nom de l’event i l’any, vist que ja es disposa de les dades
degudament informatitzades.
Per a ésser considerat autor o coautor del treball presentat a la mostra és
necessari haver estat premiat o seleccionat en nom propi o com a membre d’un
equip o d’una societat o persona jurídica similar. En aquest darrer cas, el nom
del participant ha de constar degudament especificat com un dels autors del
treball.
b. En el cas d’haver guanyat un concurs en matèria d’arquitectura
Indicar a l’Annex 4 i 4.1 les dades del concurs que s’hi requereixen.
Per a ésser considerat autor o coautor del treball presentat al concurs és
necessari haver estat adjudicatari en nom propi o com a membre d’un equip o
d’una societat o persona jurídica similar. En aquest darrer cas, el nom del
participant ha de constar degudament especificat com un dels autors del treball.
c. En el cas de projecte d’arquitectura de lliure elecció
Indicar el nom del promotor, l’emplaçament, l’any de finalització de l’obra i una
breu descripció de la intervenció ponderant els aspectes professionals més
rellevants de la mateixa segons el previst a l’Annex 5. Es poden presentar un
màxim de 2 DIN A4 relatius al projecte exposat.
d. En cas de ser o haver estat professor universitari
Indicar la Universitat o centre en el que s’exerceix com a docent i presentar un
certificat del Cap del Departament Acadèmic en el que s’acrediti la vigència del
contracte docent i també, els àmbits o matèries en els que s’imparteix classe.
Així mateix, pel cas que l’exercici docent no sigui vigent, caldrà presentar el
contracte (encara que extingit) o un certificat del Cap del Departament
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acreditant el període de docència activa, o altra documentació equivalent que
permeti verificar la realitat del contracte.
El COAC podrà demanar documentació complementària en relació a la justificació dels
treballs. Si en algun moment de vigència de la borsa es demostrés que alguna de les dades
aportades a la documentació no és certa, suposarà l’exclusió automàtica dels llistats.
El requisit de la col·legiació es comprovarà internament des del COAC.

4. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ
Les sol·licituds d’inscripció hauran d’enviar-se a l’Oficina de Concursos del COAC a
l’adreça de correu electrònic: infoconcursos@coac.net.

5. VALIDACIÓ DELS SOL·LICITANTS
Pel cas que els participants acreditin algun dels requisits assenyalats amb les lletres a, b i
d, la valoració es farà objectivament des del personal de la pròpia Oficina de Concursos
del COAC i s’aprovarà i notificarà la incorporació dels arquitectes sol·licitants a la borsa
des de la mateixa.
Pel cas que els participants presentin un treball propi per a ésser valorat a través dels
valors de l’article 2 de la Llei d’Arquitectura, l’Oficina de Concursos serà assistida pel
responsable de concursos de la Junta de Govern del COAC o persona en qui delegui.
6. PROCEDIMENT DE DESIGNA D’ARQUITECTES
Quan es rebi la petició de designa d’un o varis membres de la Borsa de Jurats, es farà una
primera selecció en relació al territori (Demarcació on té lloc el concurs).
Posteriorment, es farà una segona selecció en funció dels principis de professionalitat,
especialitat i relació amb l’objecte del contracte, en atenció a les categories o experteses
en les que estiguin classificats els arquitectes de la borsa.
Fruit d’aquesta segona tria, s’obtindrà un llistat del que, aleatòriament, es farà la selecció
de tants membres com s’hagin requerit per a un concurs concret. Pel cas que els designats
no puguin atendre el nomenament, es procediria a designar el/s següent/s en ordre,
segons apareguin en la selecció ja realitzada per l’aplicatiu informàtic que gestionarà la
base de dades de la borsa. En igualtat de condicions, la selecció tindrà en compte el
nombre de designes anteriors de cada membre, donant preferència als arquitectes que no
hagin estat designats, o que ho hagin estat menys.
La gestió de les peticions de nomenament i les designes es durà a terme per l’Oficina de
Concursos.
La comunicació amb els membres de la borsa de jurats serà per telèfon o correu electrònic.
En casos d’urgència de l’Administració peticionària es podran fer designes provisionals
simultànies, essent finalment designat l’arquitecte que primerament confirmi la seva
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disponibilitat. En aquests casos caldrà que l’òrgan contractant faci constar el motiu de la
urgència a l’escrit de petició.
Un cop notificada la designa a l’arquitecte, aquest podrà acceptar o rebutjar la invitació
justificadament. La negativa injustificada o, la justificada durant tres cops consecutius en
un període d’un any, suposa l’exclusió de la borsa de jurats.
Ésser integrant de la Borsa de Jurats no garanteix un nombre mínim o màxim de
nomenaments l’any, depenent la assiduïtat dels nomenaments de diversos paràmetres tals
com el nombre d’arquitectes que la integren i el nombre i objecte dels concursos que es
publiquen, entre d’altres.
La compensació per a la participació en cadascun dels concursos per als que es sigui
designat dependrà de cada Administració peticionària, no essent el COAC responsable del
pagament de les compensacions que corresponguin per part dels jurats designats, en el
ben entès que l’article 14.3 de la Llei 12/2017 recull que cal preveure necessàriament la
retribució o les dietes que corresponguin als membres dels jurats nomenats pels Col·legis
Professionals, de conformitat amb el procediment que es determini per Reglament.

8. DRETS
Els arquitectes designats com a jurats tindran els següents drets:
a. A rebre de l’òrgan de contractació la documentació tècnica necessària per a poder
realitzar la tasca de jurat amb antelació a la celebració de les reunions de
deliberació. Aquesta documentació inclourà com a mínim el plec de prescripcions
administratives i tècniques particular.
b. A rebre les convocatòries de les reunions amb suficient antelació, llevat dels casos
d’urgència degudament justificada.
c. A desenvolupar amb independència de criteri la seva tasca de valoració.
d. A què es reculli el seu vot particular a l’acta de la sessió pel cas de disconformitat
amb el sentit general de la decisió del Jurat.
e. A rebre una còpia de l’acta de les reunions a les que ha assistit com a jurat.
f. A percebre una compensació econòmica a càrrec de l’òrgan de contractació.

9. OBLIGACIONS
Els arquitectes designats com a jurats tindran les següents obligacions:
a.
b.
c.
d.

Acceptar els nomenaments com a jurat que li adreci el COAC.
Desenvolupar la seva tasca amb total professionalitat i confidencialitat.
Cursar la formació determinada per al COAC per als membres de la borsa de jurats.
Disposar del manual per a jurats redactat pel COAC i tenir coneixement del que
recull aquest document.
e. Estudiar la documentació que l’òrgan contractant li faciliti abans de les reunions de
deliberació.
f. Assistir a la/es reunió/ns de deliberació a les que se’l convoqui com a membre de
Jurat, advertint en qualsevol cas la seva absència de forma anticipada, justificada
i per escrit a l’òrgan contractant.
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g. Respectar els criteris de valoració recollits al respectiu plec de clàusules
administratives particulars de cada concurs a l’hora d’efectuar la valoració dels
participants.
h. Presentar un informe final sobre el desenvolupament de totes les sessions (mínim
1 pàgina DIN A4 a una cara). Presentar una còpia de l’acta del jurat, si es disposa
d’ella. La manca d’aportació de l’informe final, suposarà la seva exclusió de la borsa
col·legial.
i. Posar en coneixement del COAC i de l’òrgan de contractació de forma imminent
qualsevol causa d’incompatibilitat que pugui existir per al desenvolupament de la
seva tasca com a jurat.

10. INCOMPATIBILITATS DELS MEMBRES DELS JURATS
L’article 14.5 determina que els membres dels jurats dels concursos d’idees i de projectes
del procés arquitectònic i dels instruments de planejament urbanístic estan subjectes al
mateix règim d’incompatibilitats, abstenció i recusació establert per la normativa per a les
autoritats i el personal al servei de les administracions públiques que intervenen en els
procediments de contractació.
Els arquitectes membres dels jurats, estan també subjectes al Reglament de Deontologia
del COAC.
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