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DEMARCACIÓ DE GIRONA 
 
La Demarcació de Girona del CoAC. té la seva Seu a l’edifici de la Pia Almoina, Plaça de la 
Catedral núm. 8 
 
1.- JUNTA DIRECTIVA 

 
La Junta Directiva està formada per: 
 
President:  Carles Bosch Genover, de gener a maig 04 
   Josep Riera Micaló, de juny a desembre 04 
Secretari:  Jordi Paulí Collado, de l’1-1-04 a 25-11-04 
   E. Antoni Vilanova Brugués de 25-11-04 a 31-12-04 
Tresorer:  Narcís Reverendo Hospital de l’1-1-04 al 25-11-04 
   Manel Falcó Huguet del 25-11-04 al 31-12-04 
Vocal:  Ricard Turon Vich 
Vocal:  E. Antoni Vilanova Brugués, d l’1-1-04 al 25-11-04 
   Frederic Cabré Segarra, del 25-11-04 al 31-12-04 
Vocal:  Jordi Ortega Batlle  
Delegat:  Daniel Mallarach Macias  
Delegada:  M. Dolors Llorà Dalmau 
 

Reunions 
S’han celebrat 25 sessions de la Junta Directiva actuant, com a Secretari Tècnic l’arquitecte 
Arcadi Viñas Boluda. 
 
La Junta Directiva ha pres 92 acords 

 
2.- JUNTES GENERALS 

 
Reunions 
 
Junta General Ordinària del dia 15/04/2004 
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió anterior. 
2.- Aprovació, si s’escau, de la Memòria de Gestió de l’any anterior 
3.- Aprovació, si s’escau, de la liquidació del pressupost, i del compte d’ingressos i 
despeses de l’exercici de 2003 
4.- Aprovació destí fons excedent 
5.- Informes President i Informes Delegacions 
6.- Precs i preguntes 

 
Junta General Ordinària del dia 25/11/2004 
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió anterior 
2.- Informes President 
3.- Informes Delegacions 
4.- Aprovació del pressupost del 2005 
5.- Precs i preguntes 
 
Junta General Extraordinària del dia 25/11/04 
Punt únic: Proposta de la Junta Directiva de la Demarcació de Girona, de nomenament 
dels membres per als càrrecs de Secretari, Tresorer i un Vocal de la Junta Directiva. 
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3.- CONVENIS I ACORDS DE COL·LABORACIÓ 
 

3.1 Acords amb organismes públics 
 

Conveni amb la Fundació Caixa de Girona, com a col·laboradors en concepte de patrocini 
en l’organització dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona. 
 
Conveni amb La Caixa d’Arquitectes per a la utilització de dipòsit de material provenint 
de l’Arxiu Històric. 
 
Conveni amb L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, per a la formació 
d’arquitectes joves. 
 
Conveni amb L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, per a la formació d’arquitectes 
joves. 
 
Conveni marc de col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa, per a la prestació de 
serveis territorials a través d’Internet. 
 
Conveni de col·laboració financera amb el Banc Santander Central Hispano 
 
3.2 Acords amb entitats professionals 

 
Conveni de col·laboració amb ALUMAFEL com a col·laboradors en concepte de patrocini 
en l’organització dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona. 
 
Conveni de col·laboració amb ARCON com a col·laboradors en concepte de patrocini en 
l’organització dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona. 
 
Conveni de col·laboració amb MARBRES TOGI, com a col·laboradors en concepte de 
patrocini en l’organització dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona. 
 
Conveni de col·laboració amb SIMON SA, com a col·laboradors en concepte de patrocini 
en l’organització dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona. 
 
Conveni de col·laboració amb PAVIWOOD com a col·laboradors en concepte de patrocini 
en l’organització dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona. 
 
Conveni de col·laboració amb BASSOLS ENERGIA SA com a col·laboradors en concepte 
de patrocini en l’organització dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona. 
 
Conveni de col·laboració amb ARCADI PLA SA com a col·laboradors en concepte de 
patrocini en l’organització dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona. 
 
Conveni de col·laboració amb ASCENSORS SERRA com a col·laboradors en concepte de 
patrocini en l’organització dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona. 

 
Conveni de col·laboració amb COBERTES PALAHI com a col·laboradors en concepte de 
patrocini en l’organització dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona. 
 
Conveni de col·laboració amb b.d. com a col·laboradors en concepte de patrocini en 
l’organització dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona. 
 
Conveni de col·laboració amb GAS NATURAL com a col·laboradors en concepte de 
patrocini en l’organització dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona. 
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Conveni de col·laboració amb FIGUERES INTERNATIONAL SEATING SA com a 
col·laboradors en concepte de patrocini en l’organització dels Premis d’Arquitectura de les 
comarques de Girona. 
 
Conveni de col·laboració amb VIDRESIF SA com a col·laboradors en concepte de 
patrocini en l’organització dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona. 
 
Col.laboració de l’empresa ASCENSORS SERRA, amb la Delegació Alt Emprodà, en la 
confecció de la cúpula de l’any Dalí.  
 
3.3 Acords amb entitats docents 

  
Conveni MARC de Cooperació Institucional entre la Universitat de Girona (UdG) i la 
Demarcació de Girona del CO.A.C. 
 
Conveni MARC amb la Universitat de Girona (UdG) per treballs i aixecaments 
d’elements del Patrimoni Arquitectònic 
 
3.4 Acords amb altres entitats 
 
Conveni amb el Sr. Gerardo Wadel, representant de la Revista CONSTRUCTIVA, per a 
l’organització conjunta de jornades tècniques sobre tecnologies i materials de construcció. 
 
Conveni de donació del fons de l’Arquitecte Joaquim M. Masramon de Ventós, per la seva 
vídua, Sra. Carme Ordis i Vila.  
 
Conveni de donació del fons de l’Arquitecte Joan M. de Ribot i de Balle 
 

4.- REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 
 

4.1 Jurat en Concursos de l’Administració Pública 
 
Participació del Sr. Adrià Felip Campistol, com a representant del Col·legi d’Arquitectes en 
el Jurat qualificador del Concurs de Paletes de l’Ajuntament de Campllong. 
 
Participació de la Sra. Anna Barceló, com a representant del Col·legi d’Arquitectes en el 
jurat qualificador del Concurs per a la revisió del PGOU de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar. 
 
Participació del Sr. Lluís Gratacós, com a representant del Col·legi d’Arquitectes, en el jurat 
qualificador del Concurs per al Pla General de Sant Julià de Ramis. 
 
Participació del Sr. Jordi Ortega Batlle, com a representant del Col·legi d’Arquitectes en el 
jurat qualificador del Concurs de Paletes de Banyoles i Comarca. 
 
Participació de la Sra. Núria Díez, com a representant del Col·legi d’Arquitectes en el jurat 
qualificador del Concurs per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de l’Ajuntament de Flaçà. 
 
Participació del Sr. Joaquim Ginesta, com a representant del Col·legi d’Arquitectes en el 
jurat qualificador del Concurs per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Vilobí d’Onyar. 
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Participació del Sr. Esteve Aymerich, com a representant del Col·legi d’Arquitectes en el 
jurat qualificador del Concurs d’idees per a la construcció d’una llar d’infants 
municipal a Vilablareix. 
 
Participació del Sr. Emili Salavedra, com a representant del Col·legi d’Arquitectes en el 
jurat qualificador del Concurs per la la redacció del projecte i la direcció d’obres de la 
rehabilitació de la Sala Polivalent cal Tronc de Besalú. 
 
Participació del Sr. Jaume Torrent, com a representant del Col·legi d’Arquitectes en el jurat 
qualificador del Concurs per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Besalú. 
 
Participació del Sr. Frederic Cabré, com a representant del Col·legi d’Arquitectes en el jurat 
qualificador del Concurs de Paletes de Girona. 
 
Participació del Sr. Ramon Artal, com a representant del Col·legi d’Arquitectes en el jurat 
qualificador del Concurs per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de l’Ajuntament de La Pera. 
 
Participació del Sr. Josep M. Birulés, com a representant del Col·legi d’Arquitectes en el 
jurat qualificador del Concurs per a la redacció del projecte de revisió del Pla General 
del Municipi de Blanes. 
 
4.2 Jurat en Concursos de places d’Arquitectes 
 
Participació del Sr. Camil Cofan, com a representant del Col·legi d’Arquitectes en el jurat 
qualificador per al concurs oposició per a una plaça d’Arquitecte a l‘Ajuntament de 
Calonge 
 
Participació del Sr. Víctor Alegrí, com a representant del Col·legi d’Arquitectes en el jurat 
qualificador del Concurs d’una plaça d’arquitecte a l’Ajuntament de Torroella de 
Montgrí. 
 
Participació del Sr. Daniel Mallarach, com a representant del Col·legi d’Arquitectes en el 
jurat qualificador pel  Concurs per a la contractació d’un tècnic arquitecte superior. 
 
Participació de la Sra. Raquel Serrat, com a representant del Col·legi d’Arquitectes en el 
jurat qualificador per al concurs de provisió d’una plaça d’Arquitecte a l‘Ajuntament 
de Calonge 
 
4.3 Representacions diverses 
 
President Sr. Carles Bosch i Genover : 
 
Entrevista TV Girona (Debat Costa Brava) 
Reunió preparatòria DCB 
Assistència presentació candidatures PSC eleccions generals 
Reunió amb Tomàs Sobrequés, gerent UdG, per preparar Concurs Parc Tecnològic UdG 
Reunió a la Cambra de Comerç preparació DCB 
Reunió amb l’Alcaldessa de Girona per parlar densitats PGO 
Reunió preparatòria DCB 
Reunió amb Conseller Nadal a Delegació Govern Girona per parlar DCB, Pla Especial 
Espai Costaner i Plans Directors Territorials 
Assistència inauguració exposició DCB a Teatre Roses 
Assistència roda de premsa presentació DCB 
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Inauguració DCB a Roses (1a jornada) 
Reunió preparatòria 2a jornada DCB 
Inauguració DCB a Palafrugell (2a jornada) 
Reunió preparatòria 3a jornada DCB 
Inauguració DCB a Blanes (3a jornada) 
Reunió preparatòria cloenda DCB 
Cloenda DCB a St. Feliu de Guíxols 
Assistència reunió Consell Administració FirmaProfessional SA 
Reunió preparatòria conclusions DCB 
Visita obres Fòrum amb Junta Govern CoAC 
Dinar amb Conseller Medi Ambient a Junta Govern CoAC 
Reunió preparatòria conclusions i publicació DCB 
Dinar amb Conseller Política Territorial a Junta Govern CoAC 
Assistència Assemblea General CoAC 
Assistència Concurs PGO Lloret de Mar 
Festa Patronal a Olot 
Visita Alcaldessa Tossa de Mar 
Comiat personal Demarcació 
Assistència Festa Patronal Delegació Bages a Manresa 
Reunió preparatòria publicació DCB 
Assistència Festa Patronal Demarcació BCN 
Sopar comiat Junta Demarcació 20-07-04 
Acompanyo el nou President a reunió amb President Diputació per parlar de la publicació 
del DCB 
Assistències a Juntes de Govern al CoAC 
Assistències a reunions de la Comissió del Patrimoni 
 
 President Josep Riera i Micaló : 
 
Inauguració exposició Josep Danés a Olot 
Inauguració exposició Josep Danés a Ribes de Freser 
Inauguració exposició Premis Final de Carrera a Olot 
Inauguració exposició Josep Danés a Girona 
Inauguració exposició Premis Final de Carrera a Girona 
Inauguració exposició Fons d’Arxiu. Joan Roca Pinet 
Inauguració exposició Joan Xicart 
Assistència a Juntes de Govern 
Entrevista amb el President de la Caixa de Girona Sr. Arcadi Calçada 
Assistència a Taules de la Construcció 
Reunió amb el President de la Diputació 
Reunió amb el Secretari de Planificació del departament  
de Política Territorial i Obres públiques 
Reunió amb l’Alcaldessa de Girona Anna Pagans 
Entrevista amb l’Alcalde de Palafrugell 
Entrevista amb TVGirona 
Entrevista amb Punt Diari 
Entrevista amb Diari de Girona 
Entrevista amb el Diari La Vanguardia 
Entrevista amb entitats paracol.legials: 
Caixa d’Arquitectes 
Cooperativa Jordi Capell 
Jornades de l’HNA 
Reunions amb l’Observatori del Paisatge 
Reunions de preparació a la publicació del Debat Costa Brava 
Trobada amb els col·legiats de la Delegació Garrotxa-Ripollès 
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Trobada amb els col·legiats de la Delegació Alt Empordà 
Entrevista amb Narcís Jordi Aragó 
Entrevista amb Joan Tarrús 
Reunió amb el Jurat dels Premis d’Arquitectura 
Reunió amb Agrupacions Col·legials: 
Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic 
(AADIPA) 
Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) 
Reunió amb el Cap de Servei d’Urbanisme 
Reunió pel tema d’al·legacions al Pla de Salt 
Entrevista amb l’Associació Turística d’Apartaments  
Taula Rodona amb Liberpress  
Inauguració de l’exposició Mayoral 
Presentació del Segell Verd a Olot 
Assistència al Cicle d’Arquitectura i Sostenibilitat 
Assistència al Curs de Paisatge 
Participació al II Sympòsium de l’Associació Turística d’Apartaments 
Participació en les Jornades d’Accessibilitat de l’Ajuntament de Girona 
Reunions amb el Director de la Universitat Politècnica pel tema dels Estudis d’Arquitectura 
a la Universitat de Girona 
Roda de Premsa exposició Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2004 
Inauguració de l’exposició Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2004 
Lliurament de Premis als guanyadors de l’exposició Premis de les Comarques de Girona 
2004 
Reunió amb la Fundació de la Universitat de Girona 
Reunió amb el personal de la Delegació Alt Empordà 
Reunió amb el personal de la Delegació Garrotxa-Ripollès 
Reunió amb el Consell Social de la Universitat de Girona 
Assemblea General del Consell Superior a Madrid 
Entrevista amb el Subdelegat del Govern Central 
 
Taula de la Construcció 
 
S’han celebrat 6 reunions de la Taula de la Construcció 
 
Entrevistes 
La Taula de la Construcció s’ha entrevistat, amb el Sr. Joan Pluma i Vilanova, Regidor 
d’urbanisme de l’Ajuntament de Girona, el Sr. Joan Llort i Corbella, Director General 
d’Urbanisme i la Sra. Pia Bosch i Codolà 

 
5.- DADES GENERALS  
 

5.1 Nombre de col·legiats inscrits a la Demarcació 
 

El  total d’Arquitectes inscrits en aquesta Demarcació de Girona l’any 2004: 633 
 

5.2 Recursos humans 
  

Josep M. Perramon Reyner 
Gerent-Director d’Administració 
 
Personal adscrit a Visat 
6 persones 
 
Personal adscrit a l’Assessoria Jurídica i Secretaria 
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1 persona  
 
Personal adscrit a Comptabilitat 
3 persones 
 
Personal adscrit a Oficina de Concursos, Oficina de Manteniment, Oficina Consultora 
Tècnica i Informàtica 
1 persona 
 
Personal adscrit a Serveis Generals 
3 persones 

 
Personal adscrit al Centre de Documentació 
4 persones 
 
Personal adscrit a la Secretaria d’Activitats, Premsa i Publicacions 
1 persona 
 
Personal adscrit a Assessoria Fiscal 
1 persona 
 
Personal adscrit a Escola Sert – Borsa de Treball 
1 persona 
 
Personal adscrit a la Delegació Garrotxa-Ripollès 
2 persones 
 
Personal adscrit a la Delegació Alt Empordà 
2 persones 
 
Personal contractat pel Col·legi per temes diversos 

 
Arcadi Viñas Boluda, Arquitecte 
Secretari Tècnic de la Demarcació 
 
M. Teresa Solà Colomer, Arquitecta 
Responsable de les Activitats  
 
Raquel Serrat Rodeja, Arquitecta 
Responsable de l’Oficina de Concursos 
Responsable de l’Oficina Consultora Tècnica 
Responsable de l’Oficina de Manteniment 
 
Marc Torra Ferrer, Arquitecte 
Responsable de l’Àrea d’Assessorament Informàtic 
(des de l’1 de gener al 10 de novembre) 
Mariona Gener Moret, Arquitecta 
(des del 15 de novembre al 31 de desembre) 
 
Lurdes Ferran Vilar, Arquitecta 
Responsable de l’Àrea de Visat 
 
Dolors Bonaterra Batlle, Arquitecta 
Àrea de Visat 
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Dolors Casanovas Voltà, Arquitecta 
Àrea de Visat 
 
Santiago Martínez Ayllón 
Àrea de Visat 
(des del 10 de maig fins al 31 de desembre) 
 
Helena Massaneda Clares, Arquitecta 
Àrea de Visat 
 
Gonçal Alcaraz Tredunlo, Arquitecte 
Responsable del Centre de Documentació 
 
Josep M. Casellas Robirola, Arquitecte 
Responsable de l’Àrea de Borsa de Treball 
Responsable de l’Escola Josep Lluís Sert 
 
Antoni Paltré Porta 
Arquitecte de Visat 
Delegació Alt Empordà 
(del 15 de novembre al 31 de desembre) 
 
Montserrat Gou Juvinya 
Àrea d’Activitats de la Delegació Garrotxa-Ripollès 
 
Maria Planas, Arquitecte 
Cap de Servei de Recursos Professionals  
en l’àmbit de la Delegació Alt Empordà. 
 
Laura Giró Costa 
Cap de Servei de Recursos Professionals 
en l’àmbit de la Delegació de l’Alt Empordà 
(de l’1 de desembre al 31 de desembre) 
 
M. Àngels Bonaterra Batlle 
Cap de Servei de Projecció i Cultura 
en l’àmbit de la Delegació Alt Empordà. 
 
Iban Roca Vila 
Arquitecte de Visat a la Delegació Garrotxa-Ripollès 
(del 15 de novembre al 31 de desembre) 
 
Jordi Salgas Rich 
Advocat 
 
Helena Hugas Garriga 
Advocada 
 
5.3 Administració i Comptabilitat 

 
5.3.1 Factures emeses 
El total de factures emeses per drets d’intervenció i certificats de visat 
 ha sigut de  11.982 ,- 
 
5.3.2 Pagaments factures  
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El total de pagaments a proveïdors ha sigut de   1.882 ,- 
 
 
 
5.3.3 Moviments comptables  
 
Moviments a comptabilitat Automàtics 20.488 ,- 
Moviments comptabilitat manuals 12.089 ,- 
Moviments comptabilitat Arquitectes SET  3.969 ,- 
 
Altres moviments  1.344 ,- 
 

6.- SERVEIS 
 

6.1 VISAT 
 
Notificacions d’encàrrec registrades  a la Demarcació de Girona: 3.889 
Notificacions d’encàrrec registrades a la Delegació Garrotxa-Ripollès 643 
Notificacions d’encàrrec registrades a la Delegació Alt Empordà: 1.032 

 
Entrada d’expedients nous a la Demarcació de Girona: 3.900 
Entrada d’expedients nous a la Delegació Garrotxa-Ripollès: 639 
Entrada d’expedients nous a la Delegació Alt Empordà: 1.030 

 

Entrada d'expedients nous 2004

71%

11%

18%

Of icina Demarcació

Del.Garrot xa-Ripollès

Del.Alt  Empordà

 
 

Visat d’expedients nous a la Demarcació de Girona: 3.905 
Visat d’expedients nous a la Delegació Garrotxa-Ripollès: 638 
Visat d’expedients nous a la Delegació Alt Empordà: 1.035 

 
Entrada documents nous a la Demarcació de Girona: 23.509 
Entrada documents nous a la Delegació Garrotxa-Ripollès: 4.036 
Entrada documents nous a la Delegació Alt Empordà: 6.997 

 
Visat documents nous a la Demarcació de Girona: 25.216 
Visat documents nous a la Delegació Garrotxa-Ripollès: 4.059 
Visat documents nous a la Delegació Alt Empordà: 6.974 
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      Visats Telemàtics: 495 
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Expedients nous visats per dia laborable a la Demarcació de Girona: 16,13 
Expedients nous visats per dia laborable (2 dies a la setmana) a la Delegació Garrotxa-
Ripollès: 7,08 
Expedients nous visats per dia laborable (2 dies a la setmana) a la Delegació Alt Empordà: 
11,50 
 
Renúncies tramitades: 237 

 
      6.2 VOCALIA D’EXERCICI I CONTROL PROFESSIONAL  

 
Aquesta Vocalia d’Exercici Professional ha desenvolupat al llarg d’aquest exercici 2004 les 
tasques pròpies que corresponen a l’Àrea de Visat, Deontologia Professional, l’Assessoria 
Jurídica, l’Àrea d’Assessorament a la Contractació Pública, Oficina de Concursos i 
l’Oficina de Control Tècnic i Manteniment d’Edificis, que tot seguit exposen les tasques 
realitzades: 
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6.3 ASSESSORIA JURÍDICA 
 

Col.legiació estrangers 
 
La tramitació de la documentació necessària per a col·legiar-se s’ha començat a fer des 
d’aquest exercici per part de l’Assessoria Jurídica de la Demarcació de Girona.  
 
Així mateix, també s’ofereix informació a aquells arquitectes que no poden col·legiar-se 
encara perquè els cal la homologació o reconeixement ministerial. 
 
Informes Societats 
 
S’han fet informes per a la inscripció de 16 noves societats d’exercici professional. 
 
Reclamacions d’honoraris 
 
S’han iniciat 11 expedients de reclamació extrajudicial d’honoraris d’arquitectes. D’aquests 
11, 2 s’han cobrat extrajudicialment, 2 s’han hagut d’arxivar perquè el client és insolvent, 
un s’ha arxivat per manca de documentació suficient per continuar la reclamació, i els altres 
6 s’han enviat als despatxos d’advocats externs al col·legi per a la seva reclamació judicial.  
 
Deontologia 
 
S’ha iniciat un procediment deontològic a arrel d’una denúncia interposada per dos 
col·legiats. Al finalitzar l’any no s’havia acabat encara la instrucció de diligències prèvies 
acordada per la Junta Directiva. 

 
Concursos 
 
S’han redactat nombroses escrits d’al·legacions i consideracions relatius a la contractació 
pública en l’àmbit de la Demarcació. (veure memòria de gestió de l’Oficina de Concursos) 
 
Atenció al col·legiat 
 
S’ha seguit oferint assessorament via Telefónica i via visites concertades a tots aquells 
col·legiats que ho han demanat. Així mateix, s’han incrementat les peticions de revisió de 
contractes i documents a signar per arquitectes amb tercers per part de l’Assessoria Jurídica 
de la Demarcació. 

 
Escrits sobre la competència dels tècnics redactors de projectes. 
 
S’han fet escrits informant que el tècnic competent per a redactar determinats projectes 
havia de ser un arquitecte, adreçats a les administracions encarregades d’atorgar la llicència 
corresponent. Així mateix, s’ofereix assessorament jurídic sobre aquesta matèria a aquells 
Ajuntaments que així ho han sol·licitat, tan a arquitectes municipals com a secretaris 
municipals. 

 
Cultura 
 
S’han redactat quatre documents relatius a contractes diversos lligats amb les Activitats de 
la Vocalia de Cultura. Per exemple, convenis per a cedir exposicions, itineràncies, 
contractes de comissariat. 
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Servei d’Inspecció col·legial 
 
S’ha ofert, com en exercicis anteriors, recolzament jurídic al Servei d’Inspecció Col·legial. 
 

SERVEI INSPECCIÓ COL·LEGIAL 

Actualització base de dades d’arquitectes municipals. Conjuntament amb el servei 
d’assessoria jurídica s’han enviat cartes sobre les incompatibilitats que afecten als 
arquitectes municipals, als entrants i als que pleguen. 

Projectes on el tècnic no es competent: durant el 2004 s’han detectat 2 projectes on el 
tècnic redactor no era competent per a redactar-lo. Conjuntament amb el servei d’assessoria 
jurídica, s’han enviat cartes als corresponents Ajuntaments per informar-los sobre aquesta 
situació. S’han resolt 5 casos iniciats en anys anteriors. També s’han enviat 11 cartes a 
manera de recordatori a diferents Ajuntaments sobre casos iniciats en anys anteriors i que 
encara no han estat resolts.  

S’han detectat 122 projectes no visats i s’ha enviat la corresponent carta a l’arquitecte 
informant-lo de la seva obligació de visar. Arrel d’aquestes cartes s’han visat 16 projectes.  

Al Registre de Projectes sense encàrrec escrit s’han gestionat 9 projectes. Els arquitectes 
demanen la protecció de la propietat intel·lectual i/o el cobrament dels honoraris pendents. 
Se n’han tancat 4. 

Gestionar el cobrament de 68 

-  Projectes visats on l’arquitecte ha demanat la gestió de cobrament al CoAC. 

- Jubilacions d’arquitectes. A finals de l’any 2004 s’ha tramitat la jubilació de 7 
arquitectes. 

- S’han emès 5 certificats d’honoraris recomanats segons el barem col·legial per a 
diferents projectes.  

- Recolzament tècnic a l’assessoria jurídica. 

 
ASSESSORIA FISCAL 

 
L’Assessoria Fiscal de la Demarcació de Girona, ha portat a terme durant el 2004, la 
gestió fiscal completa a un total de 189 arquitectes i societats. 
Aquesta gestió s’ha traduït en l’elaboració de les següents declaracions: 
 
IVA 
Trimestral Mod. 300 619 
Res. Anyal Mod. 390 159 
 
Retencions IRPF 
Trimestrals Mod.110 351 
Resum anyal Mod.190 114 
Total Col·laboracions 806 
 
Pagaments fraccionats 
Trimestral Mod. 130 228 
 
Retencions sobre lloguers 
Trimestral Mod.115 102 
Resum anyal Mod 180  29 
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Declaracions de renda 
Declaracions renda del declarant i cònjuge 171 
 
Declaracions del patrimoni 
Declaracions patrimoni declarant i cònjuge  27 
 
Declaracions a tercers 
La última declaració feta a Hisenda d’operacions a tercers és la corresponent a 
l’exercici de 2004 
Total declaracions arquitecte 112 
Total individual anotacions 558 
 
Recursos o Altes i Baixes davant Hisenda 
S’han presentat recursos o presentat altes i baixes  
davant Hisenda per un total de  73 
 
Sol·licitud etiquetes a Hisenda 
Les etiquetes les continuem demanat directament per internet, Ara bé, en les 
presentacions telemàtiques no cal posar etiquetes, es per això que cada vegada, en 
demanarem menys. 

 
Certificats de col·laboracions 
Els últims certificats que s’han confeccionat amb el model oficial d’Hisenda, han sigut 
els corresponents a la Renda del 2004, i per un total 432 

 
Assessoria comptable i fiscal 
S’ha donat suport informatiu tant en l’àmbit comptable com fiscal, a la majoria dels 
arquitectes que es varen col·legiar a Girona el 2004 
En relació a les consultes fiscals, fetes pels col·legiats tant a títol personal, com per 
telèfon, no tenim constància exacte del nombre, però se’ns dubte és superior a les 200 
En el 2004, i pels afiliats al SET, es podem donar d' alta, o fer modificacions en el 
cens de Hisenda, des de la Demarcació de Girona. 
 
Petició de Certificacions  a l’ Agencia Tributaria 

 
S’han sol·licitat a la Agencia Tributaria, certificats d’estar al corrent de pagament, a 
petició de contractistes, un total de 11 
 

 
6.4 OFICINA CONSULTORA TÈCNICA 
 
Atenció a les consultes dels col·legiats tan a l’aplicació de les normatives més bàsiques com 
facilitar tota la normativa a complir en cada cas. Concretament hi ha hagut 75 consultes 
entre les telefòniques i personals. 

 
Elaboració d’informes de normatives per la Junta i per visat. 

 
Elaboració de notes tècniques – informatives per la revista de la Demarcació PIA. 

 
Actualització constant del fitxer de normativa de l’edificació, creat l’any 1997. Estem 
revisant exhaustivament tot el llistat i totes les còpies dels textos legals per tal d’agilitzar-ne 
la tramitació. 

 
Difusió i informació als Ajuntaments de la Demarcació sobre el Segell Verd, d’acord amb 
el document signat per l’Ajuntament i la Taula de la Construcció pel tema del Segell Verd. 
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Elaboració de les fitxes de compliment de la CPI-96 en suport informàtic segons el model 
de la publicació del COAM.  

 
Elaboració de les fitxes de compliment de la NRE-AT-87 i NBE-CA-88 en suport 
informàtic. 

 
6.5 SECRETARIA D’ASSESSORAMENT DE CONCURSOS 

 
NÚM. DE CONCURSOS REGISTRATS PER L’OFICINA D’ASSESSORAMENT 
DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE GIRONA  DURANT L’ANY 2004 
 
Núm. de concursos registrats a tot l’estat espanyol 581 
Núm. de concursos registrats a tot Catalunya 303 
Núm. de concursos registrats a la Província de Girona 72 
Núm. de concursos impugnats a la Província de Girona 11 
 
NÚM. DE CONCURSOS PUBLICATS A LA PROVÍNCIA DE GIRONA L’ANY 
2004 
 
Núm. de concursos convocats per Ajuntaments .........................................................50 
Núm. de concursos convocats per Consells Comarcals................................................0 
Núm. de concursos convocats per la Generalitat..........................................................1 
Núm. de concursos convocats per Universitats ............................................................4 
Núm. de concursos convocats per empreses...............................................................17 
Núm. de concursos convocats per la Diputació............................................................0 
Núm. de concursos convocats per altres.......................................................................0 

 
NÚM. DE CONCURSOS SEGONS EL MES DE PUBLICACIÓ 

 
ENTITAT G F M A Ma J Ju A S O N D 

Ajunt. 3 3 7 9 2 5 4 2 3 4 3 5 
Consell             

Generalitat           1  
Universitats  2   1 1       

Empresa 2  5  3  1  2  2 2 
Diputació             

Altres             
TOTAL 5 5 12 9 6 6 5 2 5 4  6 7 
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CONCURSOS CONVOCATS A LA PROVÍNCIA DE GIRONA 
PERÍODE GENER-JUNY 2004 

 
G-20040001: Gestió d’Infraestructures, SA 
Assistència tècnica per la redacció del projecte bàsic i d’execució, l’estudi de seguretat i 
salut, el projecte d’activitats per a llicència ambiental, l’estudi de patologies i l’estudi 
geotècnic i posterior direcció d’obra d’ampliació del CEIP Doctor Sobrequés de Bescanó 
(Gironès) Clau: PAG-03639 (1 volta) 
75.111,00 € 
Manuel Gómez Triviño 
 
G-20040002: Gestió d’Infraestructures, SA 
Assistència tècnica per la redacció del projecte bàsic i d’execució, l’estudi de seguretat i 
salut, l’estudi geotècnic i el projecte d’activitats per a llicència ambiental i posterior direcció 
d’obra de construcció del Centre d’Atenció Primària Blanes-2, de Blanes. Clau: CAP-03635 
(2 voltes) 
190.356,00 € 
Aq4 arquitectura, SCP 
 
G-20040003: Ajuntament de Sant Martí de Llémena 
Estudi, confecció i redacció del pla especial urbanístic “Catàleg de masies i cases rurals 
antigues”. 
No s’especifica 
Joaquim Bover Busquets 
 
G-20040004: Ajuntament de Ripoll 
Redacció del projecte de disseny del museu etnogràfic de Ripoll, i posterior direcció d’obra i 
coordinació del projecte.  
40.000,00 € 
--- 
 
G-20040005: Ajuntament de Girona 
Concurs per a l’adjudicació de tres espais situats a la zona central del Parc Municipal de la 
Devesa, amb destinació a la instal·lació i ulterior explotació d’activitats de carpes-terrassa 
configurada amb actes lúdics, d’animació i culturals, prèvia selecció del corresponent 
projecte. 
No s’especifica 
--- 
 
G-20040006: Ajuntament de Salt  
Contractar els serveis d’assessorament urbanístic i treballs de gestió, planificació i 
desenvolupament urbà, amb una vigència de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga fins al límit 
de 4 anys.  
32.872,00 € 
Núria Díez Martínez 
 
G-20040007: Ajuntament de Lloret de Mar 
Redacció del projecte bàsic i executiu de l’edifici de la Plaça Pere Torrent (actualment teatre, 
biblioteca, casal d’avis i antic institut), i del seu entorn. 
No s’especifica 
Daniel Mòdol Deltell 
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G-20040008: Ajuntament de Lloret de Mar 
Redacció del projecte d’urbanització del sector URCASA de Lloret de Mar. 
68.000,00 € 
Solé-Romà Arquitectes, SL 
 
G-20040009: Universitat de Girona 
Redacció dels estudis previs d’un nou edifici docent al campus Montilivi. 
12.000,00 € 
Valentí Orpí, Carme Vich i Santi Vila 
 
G-20040010: Universitat de Girona 
Concurs restringit per a l’adjudicació del contracte de redacció del projecte arquitectònic i 
direcció de les obres del Centre d’Empreses del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat 
de Girona. 
No s’especifica 
Jordi Bosch i Joan Tarrús 
 
G-20040011: Ajuntament de Caldes de Malavella  
Redacció de la revisió del pla d’ordenació urbana municipal (POUM) de Caldes de 
Malavella. 
190.000,00 € 
EGI, Enginyeria i Gestió d’Infrastructures, SL 
 
G-20040012: Gestió d’Infraestructures, SA 
Redacció del projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de seguretat i salut, del projecte 
d’activitats per a llicència ambiental, de l’estudi de patologies i de l’estudi de geotècnic i 
posterior direcció d’obra d’ampliació de l’IES Narcís Monturiol de Figueres (Alt Empordà). 
186.959,00 € 
Gustavo Garcia Rubio 
 
G-20040013: Ajuntament de Lloret de Mar 
Redacció de la revisió i adaptació del Pla d’ordenació urbanístic municipal de Lloret de Mar i 
el seu programa d’actuació urbanístic municipal. 
450.000,00 € 
Estanislau Roca, Arquitecte & Associats, SCP 
 
G-20040014: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
Revisió del vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.  
164.948,00 € 
Xavier Sust Fatjó 
 
G-20040015: Ajuntament de Lloret de Mar 
Concurs per la provisió d’una plaça d’Arquitecte superior. 
No s’especifica 
Eva M Tiers Moreno 
 
G-20040016: Ajuntament de Begur 
Redacció dels instruments de desenvolupament urbanístic del polígon d’actuació PU-13.2 
Residencial Begur – Conca Sud. 
212.193,86 € 
Equip Tècnic Santandreu, SA 
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G-20040017: INCASOL 
Redacció del projecte i direcció de les obres de construcció de 14 habitatges al sector Casino, 
Campdevànol.  
33.350,00 € 
Iban Roca Vilà 
 
G-20040018: INCASOL 
Redacció del projecte i direcció de les obres de construcció de 24 habitatges al carrer Sant 
Agustí. Puigcerdà. 
56.070,00 € 
Ma Soledad Carrillo Muñoz, Blanca Noguera Pujol-Xicoy 
 
G-20040019: INCASOL 
Redacció del projecte i direcció de les obres de construcció de 16 habitatges a Can Mavilà 
Nou, Sant Gregori.  
34.000,00 € 
Lluís Urbina, Christian Ballo i Esther Rodríguez 
 
G-20040020: INCASOL 
Redacció del projecte i direcció de les obres de construcció de 30 habitatges a l’Antiga 
Caserna de la Guàrdia Civil, Sant Joan les Fonts.  
82.500,00 € 
Antoni Blesa Martín 
 
G-20040021: Ajuntament de Salt  
Treballs de redacció de projecte de l’àrea de planificació, gestió i desenvolupament urbà.  
23.000,00 € 
Amàlia Granolleras Castelló 
 
G-20040022: Ajuntament de Castelló d’Empúries 
Aixecaments cartogràfics per la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana.  
50.000,00 € 
--- 
 
G-20040023: Ajuntament de Blanes 
Redacció del projecte bàsic i executiu, excloent l’avantprojecte i projecte d’instal·lacions 
d’edifici central destinat a Institut Municipal de Formació. 
72.567,82 € 
SUMMA Servicio de Ingenieria y Consultores SA 
 
G-20040024: Ajuntament d’Ullastret 
Redacció del projecte tècnic del centre polivalent d’informació i d’acolliment dels visitants 
de la Ciutat Ibèrica i del nucli històric d’Ullastret. 
65.400,00 € 
--- 
 
G-20040025: Ajuntament de Sils 
Realització d’un Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal.  
101.156,00 € 
Xavier Llistosella Vidal 
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G-20040026: Ajuntament d’Arbúcies 
Concurs per a la contractació de la redacció del projecte del nou edifici de serveis Can Delfí. 
No s’especifica 
Rafael Perera Leoz 

 
G-20040027: Ajuntament de Sant Julià de Ramis 
Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.  
162.400,00 € 
Xavier Canosa Magret  

 
G-20040028: Ajuntament de Castelló d’Empúries 
Disseny dels mòduls de quiosc-bar i lavabos de les platges d’aquest terme municipal. 
No s’especifica 
--- 
 
G-20040029: Ajuntament de Torroella de Montgrí 
Provisió d’una plaça d’Arquitecte en règim funcionari interí.  
No s’especifica 
Arcadi Boix Porcell 
 
G-20040030: Ajuntament de Castelló d’Empúries 
Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística de Castelló d’Empúries.  
308.617,97 € 
Interlands in.lds.S.L. 
 
G-20040031: Ajuntament de Palamós 
Confecció del projecte executiu, de l’estudi de seguretat i salut, del projecte de llicència 
ambiental, de l’estudi geotècnic i del topogràfic de les obres d’edificació d’una llar d’infants; 
així com la direcció tècnica de les obres. 
112.000,00 € 
MiP Arquitectura i Disseny 
 
G-20040032: Universitat de Girona 
Redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic i executiu amb inclusió del programa de control 
de qualitat, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de l’edifici per Aulari Comú. 
253.528,00 € 
Montero-Gracia, arquitectes, SCP – Rosell-Giner & associats – Joan González Gou (UTE) 
 
G-20040033: Ajuntament de Palamós  
Confecció del projecte tècnic i direcció de les obres de la nova biblioteca Lluís Barceló Bou i 
d’arranjament del seu entorn.  
144.824,00 € 
Jordi Casadevall Dalmau 
 
G-20040034: Gestió d’Infraestructures, SA 
Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de seguretat i 
salut, del projecte d’activitats per a llicència ambiental i de l’estudi geotècnic i posterior 
direcció d’obra de nova construcció del CEIP Vall d’Aro de Castell-Platja d’Aro (Baix 
Empordà). 
180.523,00 € 
Marc Olivé Elías 
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G-20040035: Gestió d’Infraestructures, SA 
Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, de l’ESS, del projecte 
d’activitats per a llicència ambiental i de l’estudi geotècnic i posterior direcció d’obra 
d’ampliació del CEIP Taialà de Girona (Gironès). 
92.047,00 € 
Lopez-Pedrero-R.Roda Arquitectes, SCP 
 
G-20040036: Gestió d’Infraestructures, SA 
Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, de l’ESS, del projecte 
d’activitats per a llicència ambiental i de l’estudi geotècnic i posterior direcció d’obra 
d’ampliació del CEIP Pla de Dalt d’Olot (Garrotxa). 
101.361,00 € 
Actar Architecture Ass, SL 
 
G-20040037: Ajuntament de Castelló d’Empúries 
Redacció del projecte bàsic i executiu de rehabilitació de l’Ecomuseu-Farinera de Castelló 
d’Empúries, tercera fase, i de l’ESS.  
49.517,00 € 
Reverendo-Ginesta Arquitectes Associats, SL 
 
G-20040038: Ajuntament de Calonge 
Selecció pel sistema de concurs lliure d’una plaça d’Arquitecte, grup de classificació A, 
escala administració especial, subescala tècnica.  
No s’especifica 
Josep M Blázquez Boya 
 
G-20040039: Ajuntament de Vilobí d’Onyar 
Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilobí d’Onyar, que integra els 
municipis de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai.  
80.000,00 € 
Pere Fina Segura 
 
G-20040040: Ajuntament de Vilablareix 
Concurs d’idees per a la construcció d’una llar d’infants municipal.  
Diferents premis 
AECinc – Xavier Alemany – Lluís Bàdenas – Jaume Tubert 
 
G-20040041: Ajuntament de Flaçà 
Redacció del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Flaçà.  
44.991,20 € 
Isabel Miquel Macià 
 
G-20040042: Universitat de Girona 
Direcció facultativa d’obra, a nivell d’arquitecte i coordinació d’equips d’arquitectura 
tècnica, seguretat i salut enginyeria i direcció facultativa a nivell d’arquitecte tècnic, 
seguiment del programa de control de qualitat i coordinació seguretat i salut en obra. Cos E 
de Sant Domènec de la Universitat de Girona. 
Lot I: 23.494,34 € i Lot II: 26.029,98 € 
Lot I: Joan Tarrús Galter i Lot II: Jordi Roig 
 
G-20040043: Ajuntament de Palafrugell 
Concurs oposició per una plaça d’Arquitecte superior.  
No s’especifica 
Joaquim Garcia Balda 
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CONCURSOS CONVOCATS A LA PROVÍNCIA DE GIRONA 
PERÍODE JULIOL-DESEMBRE 2004 

 
G-20040044: Ajuntament de Besalú 
Redacció del projecte i la direcció d’obres de la rehabilitació de la sala Polivalent cal Tronc 
de Besalú. 
79.313,83 € 
José Gracia Sancho 
 
G-20040045: Ajuntament de Besalú 
Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Besalú. 
116.300,00 € 
UTE Acxtsa & Idom (Arquitecte Jon Montero) 
 
G-20040046: Ajuntament de Ribes de Freser 
Contractació d’un tècnic arquitecte superior. 
No s’especifica 
Rafael Pujol Bada 
 
G-20040047: Institut Català del Sòl (INCASOL) 
Redacció del projecte i direcció de les obres de construcció  de 44 habitatges al sector 
Carrilet. 
108.950,00 € 
Ferran Pelegrino i Associats, SL 
 
G-20040048: Ajuntament de Cassà de la Selva 
Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cassà de la Selva. 
153.378,00 € 
Solà Ass, SL 
 
G-20040049: Ajuntament de La Pera 
Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
50.000,50 € 
Isabel Miquel Macià 
 
G-20040050: Ajuntament d’Anglès 
Plaça de tècnic d’administració especial (arquitecte superior) vacant a la plantilla de personal 
funcionari de l’Ajuntament d’Anglès. 
No s’especifica 
--- 
 
G-20040051: Ajuntament de L’Escala 
Concurs d’idees per a un projecte d’urbanització de l’Avda. Montgó, c/ Fondo, Travesser i c/ 
dels Termes, al terme municipal de l’Escala. 
No s’especifica 
--- 
 
G-20040052: Gestió d’Infraestructures, SA 
Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, de l’ESS, del projecte 
d’activitats per a llicència ambiental, de l’estudi de patologies i de l’estudi geotècnic i 
posterior direcció d’obra d’ampliació del CEIP Forn d’Anells de Fornells de la Selva 
(Gironès). Clau PAG-02469 
78.320,00 € 
Joaquim Bover Busquets 
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G-20040053: Gestió d’Infraestructures, SA 
Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de seguretat i 
salut, de l’estudi geotècnic, del projecte d’activitats per a llicència ambiental i de l’estudi de 
detall i posterior direcció d’obra de nova construcció del CAP Salt-2, de Salt. Clau CAP-
04378 
143.929,00 € 
Jordi Badia Rodríguez 
 
G-20040054: Ajuntament de Blanes 
Redacció dels treballs de revisió del Pla General i redacció del nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) i el seu Programa d’Actuació Urbanística (PAU) 
464.296,10 € 
Land planificació i projectes 
 
G-20040055: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols 
Redacció dels projecte d’Urbanització del Pla dels Bastons. 
104.653,14 € 
Joan Albesa i Marc Torra 
 
G-20040056: Ajuntament de Porqueres 
Redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal i el catàleg de masies i cases rurals.  
55.772,80 € 
M Dolors Casanovas Voltà 
 
G-20040057: Ajuntament de Banyoles 
Redacció del Pla Especial del nucli antic de Banyoles (PENAB) 
60.040,48 € 
--- 
 
G-20040058: Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga 
Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Llorenç de la Muga. 
66.928,71 € 
Ramon Galimany Vila 
 
G-20040059: Ajuntament de Quart 
Direcció tècnica del projecte d’urbanització del Pla Parcial del sector 3 de Palol d’Onyar. 
115.000,00 € 
Xavier Alsina 
 
G-20040060: Gestió d’Infraestructures, SA 
Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de seguretat i 
salut, de l’estudi geotècnic, del projecte de llicència ambiental i posterior direcció i execució 
de les obres d’ampliació CEIP 3 línies al CEIP Nou de Lloret de Mar, 2a fase. Clau: PAG-
04410 
3.362.400,00 € 
Acsa Agbar Construcción, SA 
 
G-20040061: Gestió d’Infraestructures, SA 
Assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de seguretat i 
salut, del projecte d’activitats per a llicència ambiental, de l’estudi geotècnic i posterior 
direcció d’obra de nova construcció del CEIP de Figueres (Alt Empordà). Clau: PNG-04328 
223.703,00 € 
José Miquel Roldán Andrade 
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G-20040062: Ajuntament de Roses 
Provisió d’una plaça d’arquitecte. 
No s’especifica 
Cristina Casas Facerias 
 
G-20040063: Ajuntament de Calonge 
Provisió d’una plaça d’arquitecte. 
No s’especifica 
Josep M Blázquez Boya 
 
G-20040064: Ajuntament de L’Armentera 
Contractar la prestació de la consultoria i assistència consistent en els serveis d’Arquitecte de 
l’Armentera. 
11.000,00 €/any 
Rosa Ricart Quero 
 
G-20040065: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
Elaboració del Pla Director de la Vall de Núria. 
50.000,00 € 
Socintec, SA 
 
G-20040066: INCASOL – Institut Català del Sòl 
Redacció del projecte i direcció de les obres de construcció de 49 habitatges a Pi Verd, 2a 
fase de Palafrugell. 
97.800,00 € 
--- 
 
G-20040067: INCASOL – Institut Català del Sòl 
Redacció del projecte i direcció de les obres de construcció de 20 habitatges a Can Culí de 
Sant Hilari Sacalm. 
45.678,00 € 
--- 
 
G-20040068: Ajuntament de Parlavà 
Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
43.292,58 € 
BCQ, SL 
 



Memòria de gestió CoAC-Girona 2004 23

G-20040069: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 
Redacció de la revisió del Pla d’Ordenació Urbana Municipal 
180.000,00 € 
--- 

 
G-20040070: Ajuntament de Cadaqués 
Redacció del Pla Especial del conjunt històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció. 
132.000,00 € 
Antoni Vilanova Omedas 

 
G-20040071: Ajuntament d’Arbúcies 
Redacció de projecte i execució de les obres de construcció de Pavelló Polisportiu. 2a fase. 
1.469.000,00 € 
--- 

 
G-20040072: Ajuntament de Santa Coloma de Farners 
Concurs d’idees i la posterior adjudicació de la redacció del projecte tècnic de remodelació i 
ampliació de la biblioteca municipal Joan Vinyoli. 
40.000,00 € 
--- 

 
 

NÚM. TOTAL DE CONCURSOS ANUNCIATS PER L’OFICINA 
D’ASSESSORAMENT A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DURANT L’ANY 2004 

 
CONCURSOS CONVOCATS PRIMER SEMESTRE  
 
 GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY TOTAL 

EST.ESP 40 20 64 46 51 69 290 

CATAL. 27 11 29 18 32 13 130 

PROV.G. 5 5 12 9 6 6 43 

 
CONCURSOS CONVOCATS SEGON SEMESTRE  
 
 JULIOL AGOST SET OCT NOV DES TOTAL 

EST.ESP 79 108 26 36 30 12 291 

CATAL. 31 17 20 12 35 58 173 

PROV.G. 5 2 5 4 6 7 29 

 
 
TOTAL NÚM. DE CONCURSOS CONVOCATS 
A L’ESTAT ESPANYOL 581 
A CATALUNYA 303 
A PROVÍNCIA GIRONA 72 
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CONCURSOS AL·LEGATS o CONSIDERATS 
 
NÚM. DE CONCURSOS IMPUGNATS (AL·LEGACIONS O CONSIDERACIONS) 
A LA PROVÍNCIA DE GIRONA  11 
 
1- AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA (20040003) 
Estudi, confecció i redacció del pla especial urbanístic “Catàleg de masies i cases rurals 
antigues”.  
 
MOTIUS: Carta consideracions: Manca de determinació del preu o del sistema de 
determinació del preu.  
Manca de partida pressupostària que pot portar a l’anul·lació de l’encàrrec. Sobrevaloració 
de l’aspecte econòmic per davant de la competència, experiència i mitjans dels licitadors. 
 
ESTIMACIÓ: La carta no ha estat contestada. 
 
2- AJUNTAMENT DE BLANES (20040023) 
Redacció del projecte bàsic i executiu, excloent l’avantprojecte i projecte d’instal·lacions 
d’edifici central destinat a Institut Municipal de Formació. 
 
MOTIUS: Carta consideracions: Mesa de contractació insuficient, no s’especifica si el 
tècnic que hi figura és arquitecte o no.  
Es valora sobretot la baixa econòmica i l’escurçament del termini de presentació de 
projectes. No es demana proposta gràfica ni escrita i es puntua molt poc el currículum. 
Es valoren aspectes de coneixement del territori que poden resultar discriminatoris. 
 
ESTIMACIÓ: Desestimades. 
 
3- AJUNTAMENT D’ULLASTRET (20040024) 
Redacció del projecte tècnic del centre polivalent d’informació i d’acolliment dels 
visitants de la Ciutat Ibèrica i del nucli històric d’Ullastret. 
 
MOTIUS: Al·legacions: Termini de presentació molt curt. 
No s’estableixen els criteris de valoració ni la seva puntuació. 
El procediment d’obertura dels sobres no queda clar. 
No queda clar si es licita la direcció d’obres o no. 
 
ESTIMACIÓ: Desestimades. 
 
4- AJUNTAMENT D’ARBÚCIES (20040026) 
Concurs per a la contractació de la redacció del projecte del nou edifici espai de serveis de 
Can Delfi. 
 
MOTIUS: Al·legacions: Es permet presentar més d’una proposta per licitador. 
Composició de la Mesa incorrecta. 
No s’estableixen els criteris de valoració amb la seva respectiva puntuació. 
Tampoc es determina el preu ni el sistema de càlcul del mateix. 
 
ESTIMACIÓ: Estimades parcialment. 
 
5- AJUNTAMENT DE PALAMÓS (20040033) 
Confecció del projecte tècnic i direcció de les obres de la nova Biblioteca Lluís Barceló de 
Palamós i arranjament del seu entorn. 
 
MOTIUS: Al·legacions: Es fan un embolic amb la titulació acadèmica demanada. 
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Preveuen quedar-se el treball executat per l’adjudicatari en cas de renúncia d’aquest sense 
preveure la liquidació dels honoraris corresponents ni de la garantia. 
El repartiment dels honoraris no és correcte. 
 
ESTIMACIÓ: Desestimades. 
 
6- AJUNTAMENT DE SANTA FELIU DE PALLEROLS (20040055) 
Redacció del projecte d’Urbanització del Pla dels Bastons.  
 
MOTIUS: Carta consideracions: No s’ha aprovat ni previst partida pressupostària. 
No queda ben definit l’objecte del contracte. 
Es demana disponibilitat d’un tècnic redactor a l’Ajuntament durant les obres quan 
teòricament no es licita la direcció. 
 
ESTIMACIÓ: No han contestat a la carta. 
 
7- AJUNTAMENT DE PORQUERES (20040056) 
Redacció del Pla d’Ordenació urbanística municipal i el Catàleg de masies i cases rurals. 
 
MOTIUS: Carta consideracions: Seria convenient acotar la acreditació de l’experiència en 
redacció de planejament que es demana. 
El criteri qualificació professional i coneixement del territori pot resultar discriminatori. 
 
ESTIMACIÓ: No han contestat a la carta. 
 
8- AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA (20040058) 
Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Llorenç de la Muga. 
 
MOTIUS: Carta consideracions: La composició de la Mesa de contractació no s’especifica 
en el plec. 
La puntuació de l’oferta econòmica és excessiva. 
 
ESTIMACIÓ: No han contestat a la carta. 
 
9- AJUNTAMENT DE QUART (20040059) 
Direcció tècnica del projecte d’urbanització del Pla Parcial del sector 3 de Palol d’Onyar. 
 
MOTIUS: Carta consideracions: Es dona la meitat de la puntuació al fet d’haver estat en el 
procés de redacció del projecte. 
La composició de la Mesa és totalment política. 
 
ESTIMACIÓ: No han contestat a la carta. 
 
10- AJUNTAMENT D’ARBÚCIES (20040071) 
Redacció de projecte i execució de les obres de construcció de Pavelló Polisportiu. 2a fase. 
MOTIUS: Consideracions: S’admeten variants sense determinar sobre quins elements o en 
quines condicions es poden fer. 
Es produeix una doble valoració sobre la baixa del preu. 
Es licita projecte i execució d’obra sense justificar-ho d’acord amb la llei. 
 
ESTIMACIÓ: No han contestat a la carta. 
 
11- AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS (20040072) 
Concurs d’idees i la posterior adjudicació de la redacció del projecte tècnic de remodelació 
i ampliació de la biblioteca municipal Joan Vinyoli. 
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MOTIUS: Carta consideracions: Els treballs que es demanen als licitadors son excessius. 
 
ESTIMACIÓ: No han contestat a la carta. 
 
6.6 OFICINA DE MANTENIMENT 
 
Informació als Arquitectes, Administradors de Finques, propietaris d’habitatges, etc., 
sobre les diferents ajudes, subvencions i en general dels temes relacionats amb el 
manteniment preventiu dels edificis (Manual d’ús i Manteniment, llibre de l’edifici). 
 
Relació, a través dels equips d’Arquitectes, de Dictàmens Tècnics sobre l’Estat de 
Conservació i Manteniment dels edificis d’habitatges. 
 
Total dictàmens realitzats:  3 
 
Assessorament a usuaris d'habitatges, propietaris i Administradors de Finques i tramitació 
de les sol·licituds de dictàmens gratuïts, per tal de garantir la seva redacció per un 
Arquitecte. 
 
Total dictàmens tramitats: 0 
 
Comentaris: Ha seguit la tendència a la baixa dels CTR. Ha estat l’últim any d’aquests 
dictàmens. 
 
6.7 SERVEIS D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES 
 
Servei d’assessorament 
 
El servei es porta a terme els dimarts i dijous, amb un horari d’atenció directa als 
col·legiats que normalment comprèn entre les 9 i les 15 hores del migdia. Les consultes es 
realitzen, habitualment, via telèfon, o personalment, també hem rebut alguna consulta via 
e-mail.  
 
Activitats 
 
El dimarts dia 27 de gener s’ha portat a terme la jornada “Tècniques de productivitat en el 
disseny arquitectònic” a càrrec d’Asunicad . S’han fet dues presentacions una a les 12 h i 
una altra a les 17 h. 
 
S’ha continuat venent el programa ICAD.T. 
 
Durant tot l’any 2004 han sortit diferents actualitzacions i a finals d’any surt el nou Cd de 
Documents de Vis@t 2005. 
 
Formació 
 
No s’ha realitzat cap curset d’informàtica durant l’any 2004, es constata, alhora, un 
augment de necessitat de resoldre casos puntuals. L’Escola Sert està cobrint molt 
satisfactòriament la formació informàtica. 
 
Gestió Interna 
 
Actualització del maquinari de la Demarcació, renovant Cpu’s, canviant monitors CRT a 
TFT i ampliant el parc d’impressores. 
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Pàgina web: Es continua gestionant la totalitat del contingut de la pàgina web de Girona. 
Personal: Continuem amb la presència de personal d’informàtica de Com-tech (dilluns-
dimecres-divendres) 4 h.  
 
Resum  
 
Es constata la creixent dependència que la feina diària del Col·legi té en la informàtica. 
L’assessorament intern (CoAC) guanya terreny a l’extern (col·legiats). 
 
6.8 BORSA DE TREBALL 
 
RESUM DE FEINES 
Projectes diversos de rehabilitació o restauració 12 
Incorporació o col·laboració en despatxos professionals 38 
Certificats, informes, dictàmens, valoracions, taxacions i legalitzacions 67 
Inclòs en aquesta categoria, podem diferenciar els següents tipus d’encàrrecs: 
 * Certificat de segona ocupació: 35 
 * Projecte de parcel·lació: 1 
 * Peritatge: 10 
 * Pla d’impacte paisatgístic: 1 
 * Assessorament urbanístic: 1 
 * Valoració econòmica: 4  
Administració pública 12 
Projectes diversos d’edificació i direcció d’obra 29 
Incorporació o col·laboració en empreses 11 
  
Ofertes mensuals 
Gener - 8 
Febrer - 10 
Març - 12 
Abril - 18 
Maig - 17 
Juny - 13 
Juliol - 9 
Agost - 11 
Setembre - 15 
Octubre - 14 
Novembre - 32 
Desembre - 11 
 
Arquitectes inscrits mensuals 
Gener - 4 
Febrer - 0 
Març - 5 
Abril - 6 
Maig - 3 
Juny - 2 
Juliol - 0 
Agost - 2 
Setembre - 5 
Octubre - 3 
Novembre - 4 
Desembre - 2 
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FEINES FETES: 
D’un total de 167 feines encomanades al llarg de l’any 2004, 53 s’han realitzat. 
Les feines d’Administració Pública només s’anuncien, la Borsa no en porta el control (12 
ofertes) 
De les 38 ofertes d’incorporació en despatxos, només 4 s’han portat a terme. 
De les 37 ofertes de cèdules, 30 s’han portat a terme. 
 
CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES PER TREBALLAR EN AJUNTAMENTS 
SOTA LA TUTELA D’ARQUITECTES: 
Arquitectes interessats en la proposta i que han enviat el seu CV: 32 
Ajuntaments que s’han acollit al conveni durant l’any 2004: 2 (Santa Cristina d’Aro i 
Santa Coloma de Farners). 
 

6.9 CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 
 

6.9.1 Biblioteca 
 

Volums a 31-12-04 20.300 

Volums ingressats durant l’any 1.295 

Subscripcions a revistes (títols) 139 

Consulta a sala (lectors) 3.213 
(1.623 arquitectes) 

Consultes telefòniques 514 

Consultes per e-mail 57 

Volums prestats 3.251 

Préstecs als lectors 1.704 
(985 arquitectes) 

Préstecs interbibliotecaris (entre demarcacions) 214 
(123 a altres demarcacions) 

 
Enguany s’observa un augment de les consultes per e-mail i del nombre de préstecs 
(principalment a arquitectes). També s’incrementen els enviaments de préstecs entre la 
Biblioteca i les Delegacions de la Garrotxa i l’Alt Empordà. 
 
Des del mes de gener s’amplia l’horari d’obertura de la Biblioteca (9-19 h. 
ininterrompudament). Els usuaris valoren positivament que el Servei obri al migdia. 
 
El mes de març es jubila la Sra. Teresa Vilanova després de 30 anys al capdavant de la 
Biblioteca.  
 
El mes d’agost es tanca el Servei una setmana per inventariar els llibres del Dipòsit 
obtenint uns resultats molt òptims. S’elabora un informe que es lliura a Junta. 
 
Es comença la revisió del fons del magatzem i la integració al catàleg dels llibres ubicats a 
l’Arxiu Històric de la Demarcació per unificar el fons bibliogràfic del Centre de 
Documentació. 
Es reorganitza l’expositor de l’hemeroteca per facilitar la consulta de revistes. S’amplia la 
capacitat d’emmagatzematge del Dipòsit per la donació de l’arquitecte Pelayo Martínez 
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Paricio i la zona dels suports electrònics de la sala de lectura. S’habilita l’altell per ubicar 
el despatx del Cap de Servei. 
 
S’han continuat les donacions i intercanvis de publicacions entre demarcacions i 
institucions d’àmbit estatal. Cal destacar la donació de part del fons professional dels 
arquitectes Àngel Sánchez i Solsona i Manuel Vázquez i Bosch, que ajuden a completar la 
col·lecció de la Biblioteca de la Demarcació. 
 
Es treballa en la difusió de la Biblioteca organitzant exposicions i llistats bibliogràfics per 
donar a conèixer el fons i col·laborar amb activitats d’altres departament de la Demarcació 
(Debat Costa Brava, Miralles/Tagliabue, Joan Roca Pinet, Dia Mundial de 
l’Arquitectura,...). Es continua utilitzant la PIA per informar de les activitats i novetats del 
Servei.  
 
El Vocal de Cultura del CoAC comunica la voluntat de canviar el programa informàtic de 
la Biblioteca. Al llarg de l’any es convoquen vàries reunions per conèixer els programes 
existents i triar el que més s’ajusta a les característiques de la Biblioteca. El personal 
tècnic de biblioteques del CoAC elabora un informe proposta que és acceptat i es 
procedeix a treballar en l’aplicació del nou programa. 
 
S’han realitzat cinc reunions del Centre de Documentació convocades pel Gerent de la 
Demarcació. 
 
Es continua amb la formació continuada del personal tècnic assistint a dos cursos 
organitzats pel Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya; un altre per la 
Demarcació de Girona i també a les XV Jornades de l’Asociación de Bibliotecas y 
Bibliotecarios de Arquitectura celebrades enguany a Barcelona.  
 
S’assisteix a la darrera reunió a Barcelona de la Subcomissió per al canvi de format de 
catalogació organitzada per l’Oficina Marc de la Biblioteca de Catalunya. 
 
En l’enquesta telefònica realitzada per la Demarcació de Girona, la Biblioteca ha 
estat de nou un dels serveis millor valorat (4,3 sobre 5). 
 
6.9.2 Arxiu Històric 
 
L’Activitat del Servei durant l’any 2004 ha continuat la línia de treball iniciada des de fa 
uns anys, desenvolupant les tasques de manteniment i nous ingressos, tant de fons històrics 
com de fons de gestió, i també les activitats de difusió pròpies d’un Arxiu Històric. 
Enguany les novetats es poden concretar en una intervenció a fons sobre la documentació 
de l’oficina de Visat i en la revisió dels continguts de l’Arxiu Històric per difondre’ls a 
través de la nova plana web del Servei. 
 
Programa 2004: 
 
Els objectius de treball han estat :  
 
En referència a la plana web vàrem plantejar-nos la necessitat de posar a l’abast de la 
consulta dels usuaris remots el contingut del nostre fons, de forma interelacionada, 
aprofitant el nivell de descripció informàtica de les bases de dades del nostre Arxiu. 
Aquest fet ens ha portat a revisar els nivells de descripció de tots els nostres catàlegs per 
tal de completar la informació que contenen i poder difondre-la de forma adequada per la 
xarxa. 
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En la mateixa línia hem revisat el contingut de les fitxes IPCE de cara a millorar la 
informació que aporten i poder relacionar-les amb els diferents fons que custodia l’Arxiu. 
Enguany hem dedicat una especial atenció a les construccions escolars, tipologia que fins 
ara havia rebut un tractament molt desigual segons els municipis. També hem continuat 
amb els municipis de l’Alt Empordà i les fitxes d’edificis notables dels arquitectes Masó, 
Roca Pinet i Catà. 
 
Hem ampliat el coneixement sobre els objectes d’estudi del nostre Arxiu sobretot a partir 
d’informacions exteriors (arxius, dipositaris privats de la documentació, bibliografia...) per 
tal de completar dades bàsicament entorn dels arquitectes i l’arquitectura.  
 
Igualment no podem oblidar els esforços fets per millorar, en la mesura de les nostres 
possibilitats, la gestió documental de la Demarcació, pel que fa referència a l’Arxiu 
Administratiu, al Registre d’Entrada i Sortida  i a la documentació de gestió. Hem dedicat 
especial atenció al tractament arxívistic del Fons de Visat de la Demarcació. En aquest 
punt cal reconèixer la complicitat del personal adscrit a aquella secció per aconseguir els 
nostres objectius. 
 
Fons documentals : 
 
Arxiu Administratiu 
 
Durant l’any 2004 s’ha continuat amb les transferències i expurgació de les sèries no 
sotmeses a conservació permanent  (bàsicament minutes) i dels documents de les seccions 
de Secretaria i Comptabilitat, que han estat descrits informàticament i arxivats 
definitivament amb l’elaboració dels catàlegs corresponents. Al mateix temps s'ha 
continuat la dinàmica de trasllat dels blocs custodiats a les oficines (Arxiu de Gestió) a la 
3ª planta (Arxiu Administratiu/1) i al dipòsit de la Nau (Arxiu Administratiu/2). 
 
En el marc de la gestió documental de l’Arxiu Col·legial, durant aquest any s’ha 
desenvolupat l’aplicació arxivística del fons de Visat. Igualment, des de l’Arxiu s’han 
continuat els contactes amb la Junta de cara a resoldre el problema creixent que representa 
l’acumulació de projectes visats, oferint vies de solució en el marc de la legislació vigent: 
Llei 10/2001 de 13 de juliol, d’arxius i documents, aprovada pel Parlament de Catalunya i 
disposicions de la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria de la Documentació. 
 
Fons d’arquitectes  
 
Amb l’objectiu d’iniciar el cicle d’exposicions sobre els fons d’arquitectes donats a 
l’Arxiu de la Demarcació, s’ha procedit a la revisió de la catalogació del fons dels 
arquitectes Joan Roca Pinet  i Enric Catà i Catà. En el cas de Roca Pinet, la donació també 
incloïa imatges i aquestes també s’han catalogat i, quan ha estat possible, s’han relacionat 
amb l’obra de l’arquitecte. Igualment s’ha aprofitat per actualitzar la informació dels dos 
arquitectes en la fitxa IPCE corresponent. Per aquesta tasca hem comptat amb la 
col·laboració de l’arquitecta Sara Manté que s’ha dedicat a revisar les catalogacions i ha 
participat en la selecció de les peces i preparació de les exposicions. 
 
El 29 de setembre de 2004 vàrem presentar l’Exposició: Joan Roca Pinet, Fons d’Arxiu 
com a primera aproximació als fons professionals ingressats a l’Arxiu per donació dels 
arquitectes. Aquest cicle, que, com el seu nom indica mostra una selecció dels fons de 
l’Arxiu, tindrà la seva continuació durant l’any 2005 amb la presentació del fons Enric 
Catà. 
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Enguany l’Arxiu Històric ha rebut la donació del fons del despatx d’arquitectura de Joan 
M. de Ribot i de Balle, i del fons Joaquim M. Masramon que estava en règim de dipòsit i 
ha passat a ser donat definitivament. 
 
Arxiu d’Imatges 
 
El nostre Registre de l'Arxiu d'Imatges ha arribat al número 32.000 la qual cosa ens marca 
un increment de les imatges inventariades d'entorn als 5.000 registres. Les noves imatges 
catalogades provenen bàsicament dels fons ja existents a la casa on fins ara no s’havia 
pogut intervenir; del reinventariat de fons fotogràfics amb catalogacions antigues i de la 
donació de materials per part dels col·legiats. També ha ingressat un petit nombre de 
fotografies per la via de l’encàrrec a professionals.  

 
Aquest any 2004 s’ha pogut culminar la catalogació del fons Joaquim Xicart Rigual, 
(finals S. XIX-1ª meitat S. XX) responsable de la secció de fotografia del Centre 
Excursionista de Catalunya durant el primer terç del segle XX. El fons compta amb 1358 
imatges en suport vidre estereoscòpic, en positiu i negatiu, destinades a visualització amb 
l’estereoscopi, instrument que permet captar la imatge en tres dimensions.  
 
El fruit d’aquest treball es va poder mostrar en la mostra Fotografiant Cims i Ciutats. 
Joan Xicart (1878-1954) que es va inaugurar el 12 de novembre de 2004 a la sala 
d’exposicions de la Demarcació de Girona. 
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Fitxes IPCE 
 
En la mateixa línia de millorar el Servei de l'Arxiu, s’ha continuat amb el programa iniciat 
l’any 1998 d’actualització-informatització de les fitxes IPCE. Aquest any 2004 aquesta 
tasca ha continuat en els municipis de l’Alt Empordà, s’han donat d’alta les fitxes 
d’edificis dels arquitectes Rafael Masó, Joan Roca Pinet i Enric Catà que no en tenien o bé 
que estaven resoltes insuficientment i s’ha engegat una intensiva campanya de 
identificació i catalogació dels edificis escolars de la demarcació.  
 
Tot aquest material s’ha introduït a la Base de Dades RECERCA, relacionant 
informàticament el contingut de la fitxa descriptiva IPCE amb els documents en altres 
suports que tenim a l’Arxiu.  
 
Quantitativament l’Arxiu compta amb una tercera part de les 5.813 fitxes existents ja 
actualitzades i degudament instal·lades. El procés ha comportat l’eliminació de duplicats i 
l’agrupament de fitxes parcials en unitats més coherents per a l’edifici descrit. 
 
Consultes  
 
L’any 2004 l’Arxiu Històric Centre de Documentació ha donat servei a 406 usuaris. 
 
Les consultes més freqüents cerquen informació sobre: 
 

o Fons d'arquitectes: Ignasi Bosch, Martí Sureda  Deulovol, Ricard Giralt 
Casadesús, Joaquim M. Masramon, Pelayo Martínez, Joan i Bernardí 
Martorell, Rafael Masó, Bartomeu Agustí ... 

 
o Arxiu d'Imatges: Fotografies i diapositives d'arquitectura. Imatges antigues de 

pobles i edificis històrics.  
 
o Fons de cartografia històrica de l'Atlas. 

 
o Immobles amb valor patrimonial i cultural, sobretot de pobles de la 

Demarcació. En aquest camp han sol·licitat informació de les fitxes IPCE i a 
partir d’aquí de la Base de Dades interrelacionades en RECERCA (imatge, 
cartografia, bibliografia..)  

 
o L’Arxiu de Premsa com a font complementària. 

 
o Cal destacar per la seva importància i consulta continuada, l’estudi de l’obra de 

l’arquitecte Ignasi Bosch que diversos grups d’estudiants d’Arquitectura 
Tècnica de la Universitat de Girona estant portant a terme en campanyes 
anuals successives i com a treballs de final de carrera. 

 
o Un cas també digne de mencionar és l’estudi especialitzat de l’obra de 

l’arquitecte Josep Claret que està portant a terme la professora de la Universitat 
de Girona M. Mercè Pareta com a tesi doctoral 

 
o També cal destacar la consulta dels fons microfilmats del planejament de 

diversos municipis de la demarcació que ha portat a terme el despatx 
d’arquitectura de Ricard Pie.  
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Cessió per exposicions i  publicacions i consultes a destacar: 
 
El Museu de les Arts Decoratives Nacional d’Art de Catalunya, va sol·licitar els 
documents: Perspectiva interior d’Athenea i Rètol, obres de Rafael Masó per ser 
exposades a la mostra: Objectes/Subjectes. Una visió de la Barcelona que dissenya 
presentada durant l’estiu-tardor de 2004 a la seva seu al Palau Reial de Pedralbes de 
Barcelona. En acabar l’exposició temporal el Museu va sol·licitar a la Demarcació una 
còpia facsímil de les peces esmentades per tal de formar part de la col·lecció permanent 
del Museu. 
 
L’Agrupació Cultural Sarrià va sol·licitar informació a l’Arxiu sobre la intervenció de 
Rafael Masó a les escoles de Sarrià de Ter. Des de l’Arxiu es va preparar un plafó amb 
unes imatges i un petit text que ha quedat instal·lat definitivament al centre per a recordar 
la seva història a tots els seus usuaris. 
 
La Diputació de Girona va sol·licitar la reproducció de plànols i imatges per il·lustrar el 
llibre L’assistència sanitària de la col·lecció Quaderns de la Revista de Girona. L’autora 
de l’obra és Rosa Maria Gil i es va publicar en motiu del tancament de l’antic hospital de 
Santa Caterina i la inauguració del nou Parc Hospitalari Martí i Julià. 
 
La Diputació de Girona també va sol·licitar un nombre important de imatges i plànols del 
Fons Pelayo Martínez, per a il·lustrar el dossier de la Revista de Girona dedicat a 
l’arquitecte, que ha aparegut en el número de gener-febrer 2005. 
 
L’Institut d’Assistència Sanitària va sol·licitar material d’exposicions i documentació 
gràfica a l’Arxiu de la Demarcació per a l’Exposició Vuit segles per la salut, de la 
beneficència d’ahir a la salut d’avui.  
 
En motiu de celebrar-se aquest any 2004 l’Any Dalí, l’Arxiu de la Demarcació va cedir 
temporalment al Museu de l’Empordà un dibuix original de Salvador Dalí conservat dins 
el fons del seu amic arquitecte Pelayo Martínez, un projecte de Casa per a Salvador Dalí a 
Cadaqués, del mateix arquitecte i unes targes de visita que feien referència a les relacions 
personals d’aquest dos figuerencs. Aquest documents foren exposats en el Museu durant 
l’exposició El País de Dalí. 
 
També és remarcable la col·laboració que durant el 2004 i 2005 s’està desenvolupant entre 
l’Arxiu Històric de la Demarcació i l’Institut de Patrimoni de la Universitat de Girona 
(IPAC), amb l’objectiu de catalogar els elements del patrimoni de les comarques de 
Girona. 

 
Cal esmentar també la col·laboració continuada que l’Arxiu Històric ha ofert als 
organitzadors del Debat Costa Brava celebrat durant l’any 2004 tot aportant la 
informació textual i gràfica (plànols imatges) necessària pel desenvolupament dels debats.  
 
Com és habitual també han sortit de l'Arxiu totes les imatges d'època que han servit de 
portada a la publicació mensual PIA de la Demarcació de Girona del CoAC. 
 
Ingressos: 
 
L’ingrés més destacable d’enguany ha estat la donació del fons del despatx d’arquitectura 
de Joan M. de Ribot i de Balle 
 
No menys important ha estat la donació del fons de l’arquitecte Joaquim M. Masramon 
de Ventós per part de la seva vídua. Aquesta documentació es trobava en règim de dipòsit 
a l’Arxiu i enguany, per voluntat de Carme Ordis, vídua de l’arquitecte, ha estat donada a 
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l’Arxiu, amb la qual cosa ja es podrà posar a disposició usuaris, fet que contribuirà a un 
millor coneixement de la trajectòria professional de l’arquitecte. 
 
També han ingressat a l'Arxiu 58 monografies de temàtica de història local, arquitectura i 
urbanisme. Aquestes han estat inventariades en la base de dades de la Biblioteca Auxiliar i 
estan a disposició dels usuaris per a consulta i suport a la investigació a l’arxiu. La major 
part procedeixen d'intercanvis i de donacions dels autors i institucions i alguna, per seu 
especial interès, ha estat adquirida des del Servei. 
 
Recordem també l’ingrés de les transferències de l’Arxiu Administratiu l’abast i contingut 
de les quals ja es descriu a l’apartat corresponent. 
 
Assistència a Jornades i Tallers: 
 
L’Arxivera ha continuat assistint a les reunions mensuals del Grup de Treball d'Arxius 
d'Arquitectura.  
 
El juliol de 2004 Rosa Maria Gil va assistir el curs d’estiu organitzat per la Universitat de 
Girona sobre Gestió del patrimoni.  
 
Els dies 18 i 19 de novembre de 2004 Rosa M. Gil i Gemma Domènech, varen assistir a 
les Jornades Imatge i Recerca, Antoni Varès, organitzades pel Centre de Recerca i 
Difusió de la Imatge de l’Ajuntament de Girona.  
 
Els mesos de desembre 2004 i gener 2005 Rosa Maria Gil va assistir al curs Estratègies 
de mecenatge i patrocini organitzades pel Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de 
Catalunya. 
 
Publicacions:  
  
AAVV. Joan Roca Pinet. Fons d’Arxiu. Girona, CoAC Demarcació de Girona, 2004. 
 
AAVV. Fotografiant cims i ciutats. Joan Xicart (1878-1954). CoAC Demarcació de 
Girona, 2004. 
 
Durant tot l’any la premsa s’ha fet ressò de les diferents activitats programades des de 
l’Arxiu. 
 
Exposicions: 
 
Dins de la filosofia de difusió que es porta a terme des de l’Arxiu Històric, i que 
bàsicament es concreta en divulgar la varietat i riquesa documental del nostre fons, durant 
l’any 2004 hem presentat les exposicions següents:  
 
Joan Roca Pinet. Fons d’Arxiu. Exposició comissariada per l’Arxiu Històric de la 
Demarcació i que ha comptat amb l’assessorament de l’arquitecte Joan Tarrús. Aquesta 
mostra ha encetat un cicle que té per objectiu donar a conèixer els fons professionals 
d’arquitectes que integren l’Arxiu Històric del CoAC.  
 
Aquesta exposició es va poder veure a principis del 2005 a la delegació de la Garrotxa. 
Joan Roca Pinet havia estat arquitecte municipal d’Olot.  
 
Fotografiant cims i ciutats. Joan Xicart (1878-1954). Exposició comissariada per 
l’Arxiu Històric i que va comptar amb la col·laboració en forma de text del catàleg i 
conferència inaugural, de l’historiador Josep M. Ainaud de Lasarte.  
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Aquesta exposició està previst que, durant l’any 2005 sigui presentada a Teià, localitat del 
Maresme amb la qual la família Xicart hi manté una estreta vinculació des de fa anys. 
 
7.- COMUNICACIÓ 

 
7.1 OFICINA DE PREMSA 

 
Comunicats de Premsa: exposicions 
 
Exposició Concurs Internacional d’habitatge a Catalunya. 400.000 habitatges. 
Emplaçament de Salt 
Sala d’Exposicions 
5 de febrer de 2004 
 
Exposició Passatge 8. Chicago Loop. Fotografies de Xavier Moliner 
Sala La Cova 
13 de febrer de 2004 
 
Exposició L’Arquitectura del Sol_Sundland Architecture 
Sala d’Exposicions 
27 de febrer de 2004 
 
Exposició Concurs El Firal d’Olot 
Sala La Cova 
4 de març de 2004 
 
Exposició Només amb Natura. 3ª Biennal Europea del Paisatge 
Sala d’Exposicions 
1 d’abril de 2004 
 
Exposició Concursos d’habitatges. Concurs d’idees per a habitatges a la província de 
Girona. Institut Català del Sòl 
Sala La Cova 
1 d’abril de 2004 
 
Exposició Concursos d’habitatges. Concurs per a joves arquitectes. AJAC 
Sala La Cova 
22 d’abril de 2004 
 
Exposició Girona, temps de flors 2004. Píxel 
Sala d’Exposicions 
8 de maig de 2004 

 
Exposició Concursos d’habitatges. Concurs d’idees per a la construcció de 34 
habitatges a l’Av. Hospital Militar de Barcelona. Patronat Municipal de l’Habitatge. 
Sala La Cova 
13 de maig de 2004 
 
Exposició Parc: jugar amb el temps. Cicle Parcs i Jardins 
Sala d’Exposicions 
25 de maig de 2004 
 
Exposició Centre d’Empreses del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de 
Girona 
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Sala La Cova 
2 de juny de 2004 

 
Exposició Déu en la mirada. Autora: Anna Boyè 
Sala La Cova 
22 de juny de 2004 
 
Exposició Projectes Final de Carrera. PFC’s 2000-2003 
Sala d’Exposicions 
8 de juliol de 2004 
 
Exposició Biopolis, construint naturalesa 
Sala La Cova 
26 de juliol de 2004 
 
Exposició Josep Danés i Torras (1891-1955) 
Sala d’Exposicions 
3 de setembre de 2004 
 

 Exposició Joan Roca Pinet. Fons d’Arxiu 
Sala d’Exposicions 
29 de setembre de 2004 
 
Exposició Joan Aubert Camps (1902-2004) 
Sala La Cova 
8 d’octubre de 2004 
 
Exposició Concursos de la Universitat de Girona. Concurs d’idees per a l’Aulari 
Comú i Concurs d’idees per a Edifici Docent al Campus de Montilivi 
Sala La Cova 
2 de novembre de 2004 
 
Exposició Fotografiant cims i ciutats. Joan Xicart i Rigual (1878-1954) 
Sala d’Exposicions 
12 de novembre de 2004 
 
Exposició Enric Majoral. Dibuixos i Joies 
Sala La Cova 
14 de desembre de 2004 
 
Exposició Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona 2004 
Sala d’Exposicions 
17 de desembre de 2004 

 
7.2 PUBLICACIONS 

 
Inventaris d’Arquitectura. Lluís Cantallops. Girona, 2004. 
 
PFC 00-03. Girona, 2004 
 
Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona 2004. Girona, 2004 
 
Inventaris d’Arquitectura. Ramon Maria Puig. Girona, 2004 
 
Joan Roca Pinet. Fons d’arxiu. Girona, 2004 
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Fotografiant cims i ciutats. Joan Xicart (1878-1954). Girona, 2004 
PIA 

 
El Plec Informatiu als Arquitectes (PIA) és un butlletí mensual destinat a la difusió entre 
els col·legiats d’informació útil de la professió, així com de les activitats que organitza el 
mateix col·legi. Per aquest motiu, durant l’any 2004 s’han seguit fent algunes 
modificacions en quant al seu contingut i a la seva estructura interna.  
 
Durant l’any 2004, el cinquè any de publicació, han aparegut 11 exemplars en els quals 
han col·laborat els següents Departaments: Vocalia de Projecció i Cultura, Departament 
d’Informàtica, Escola Sert, Departament de Visat, Assessoria Jurídica, Arxiu Històric, 
Oficina Consultora Tècnica, Biblioteca, Secretaria Tècnica i l’Assessoria Fiscal. 

 
8.- ESCOLA DE PRÀCTICA PROFESSIONAL SERT 
 
El nou decret sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges 
La Demarcació de Girona va organitzar el 14 de gener la jornada de presentació del nou decret 
259/2003 sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges, en la qual el Sr. 
Carles Salvador, Cap de la Secció d’Ordenació de l’Edificació de la Generalitat de Catalunya, 
va explicar tant les principals modificacions dels requisits mínims d’habitabilitat en els 
habitatges, com les del nou model de cèdula d’habitabilitat. 
Posteriorment, l’arquitecta Raquel Serrat, Cap del Servei de l’OCT de la Demarcació de 
Girona, va presentar les fitxes justificatives (habitatge nou i habitatge usat) del compliment 
d’aquest nou decret, amb l’objectiu de facilitar la feina a l’arquitecte i poder-les adjuntar al 
projecte. 
Aquesta mateixa jornada es va presentar a les Delegacions de la Garrotxa-Ripollès i de l’Alt 
Empordà els dies 20 i 28 de gener respectivament. 
 
Data Girona: 14 de gener de 2004 
Data Olot: 20 de gener de 2004 
Data Figueres: 28 de gener de 2004 
Durada: 3 hores 
Ponents: Carles Salvador, Cap de la Secció d'Ordenació de l'Edificació de la Generalitat de 
Catalunya i Raquel Serrat, arquitecta. Cap d'OCT de Girona. 
Nombre d’assistents a la Demarcació de Girona: 54 
Organitza: Escola Sert Catalunya 
 
Curs per a Arquitectes Municipals de Petits Municipis 
L’objectiu d’aquest Curs va ser conèixer i aprofundir en les matèries pròpies de 
l’Administració Local relacionades amb el desenvolupament de la funció de l’arquitecte 
municipal.  
L’activitat s’adreçà als arquitectes municipals que presten els seus serveis en municipis petits o 
mitjans, que són la gran majoria de les comarques de Girona.  
El curs està estructurat en dos mòduls, en el primer dels quals es van tractar els aspectes legals 
més relacionats amb l’administració pública, com ara el procediment administratiu de les 
entitats locals, les contractacions, l’elaboració de pressupostos, el patrimoni dels ens locals o 
les formes de gestió dels serveis públics. Les ponències van anar a càrrec dels serveis jurídics 
de la Diputació de Barcelona i dels secretaris o interventors dels ajuntaments de Roses, Santa 
Coloma de Farners, Canet de Mar i Olot. 
El segon mòdul del curs, amb un contingut més pràctic, va tractar de l’informe de llicència i de 
les tècniques per a la seva correcta elaboració, dels agents urbanístics públics i privats, del 
finançament dels equipaments i les subvencions d’altres administracions, dels projectes de 
reparcel·lació, de les valoracions, de la responsabilitat legal i penal de l’arquitecte municipal, 
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de la disciplina urbanística o dels sistemes d’informació geogràfica aplicats a la gestió 
municipal. 
 
Data Girona: 24 i 26 de febrer i 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30 de març de 2004 
Durada: 70 hores 
Ponents: Francesc Muñoz i Cameo, Secretari de l'Ajuntament de Roses; Victoriano Sánchez 
Garcia, Secretari de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners; José Luis Martínez-Alonso i 
Camps, Lletrat de la Secretaria de la Diputació de Barcelona; M. José Palacio i Buisan, Serveis 
Jurídics de la Diputació de Barcelona; Joan Guasch i Marimon, Serveis Jurídics de la Diputació 
de Barcelona; Marcel·lí Pons i Duat, Secretari de l'Ajuntament de Canet de Mar; Jordi Salvador 
i Culí, Interventor de l'Ajuntament d'Olot; Lluís Buch i Serra, Professor de Llengua Catalana; 
Ricard Pié i Ninot, Arquitecte urbanista; Susanna Moya i Segura, Arquitecte, Màster en 
valoracions immobiliàries; Joan Antoni Olivares i Obis, Enginyer de camins, Sots-director 
general de cooperació local; Juan Carlos Reyes i Quijada, Arquitecte municipal de Capellades; 
Lluís Ferrer i Montseny, Arquitecte; Jordi Bernat i Falomir, Arquitecte, Cap de l'Àrea Urbana 
de la Gerència del Cadastre a Catalunya; Pau Vitali i Aguilar, Arquitecte, Gerent del Cadastre 
de Girona; Josep M. Dedeu i Rosell, Arquitecte i President de l'AASAP (Agrupació 
d'Arquitectes al servei de l'Administració Publica); Agustí Borrell i Calonge,  Arquitecte; 
Francesc López i Arias, Arquitecte i professor d'Arquitectura Legal, Dret Urbanístic i 
Valoracions de l'ETSAB; Joan Falgueras i Font, Arquitecte municipal de Figueres; Enric Cano 
i Monje, Sots-inspector Cap de guàrdia de la regió d'emergències i seguretat civil de Girona; 
Francesc Xavier Carceller i Roqué, Arquitecte i professor de l'ETSAB; Josep M. Fargas i 
Texidó, Arquitecte, Director de DTEC CONSULTING S.L.; Jaume Torrent i Genís, Arquitecte 
i Cap dels Serveis Territorials d'Urbanisme de Girona; Carles Bosch i Genover, Arquitecte i 
President de la Demarcació de Girona del CoAC; Joan Albesa i Poncet, Arquitecte i regidor 
d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Olot. 
Nombre d’assistents: 30 
Organitza: Conveni Escola Sert CoAC Girona i Escola d’Administració Pública de Catalunya 
 
Jornada sobre l’Assegurança de Responsabilitat en les Societats d'Arquitectes 
L’Escola de Pràctica Professional Josep Ll. Sert de la Demarcació de Girona va organitzar, 
conjuntament amb les Delegacions de l’Alt Empordà i la Garrotxa-Ripollès, una Jornada sobre 
L’Assegurança de responsabilitat en les Societats d’Arquitectes. Es tractà d’una jornada 
jurídico-fiscal per analitzar si és convenient que l’arquitecte treballi en règim de societat o no; 
què suposa crear una societat civil; limitada o anònima; què implica a nivell jurídic i a nivell 
fiscal; avantatges i inconvenients, ... 
La Jornada va anar a càrrec del Sr. Jordi Salgas, advocat de la Demarcació de Girona del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i del Sr. Joan Ribas, auditor, assessor fiscal i soci de 
l’Assessoria Ribas-Àlvarez de Girona, els quals desenvoluparen el tema en forma de xerrada-
col·loqui. Aquesta Jornada es portà a terme a les tres seus de la Demarcació de Girona. 
 
Data Girona: 11 de març de 2004 
Data Olot: 16 de març de 2004 
Data Figueres: 18 de març de 2004 
Durada: 3 hores 
Ponents: Joan Ribas, auditor, assessor fiscal i soci de l'Assessoria Ribas-Àlvarez de Girona i 
Jordi Salgas, advocat de la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. 
Nombre d’assistents a la Demarcació de Girona: 12 
Organitza: Escola Sert CoAC Girona  
 
Curs El Buit i El Ple 
En l’execució de l’arquitectura, generem buits limitant l’espai amb masses. De la mateixa 
manera els músics generen espais limitant els silencis amb sons. 
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L’enfocament que es donà al Curs fou el d’oferir mecanismes per fomentar l’anàlisi objectiu / 
científic i el més subjectiu / sensitiu, de l’espai, entès com element de treball comú en totes les 
arts. 
 
Data Girona: 21 i 28 d'abril, 5, 12, 19 i 26 de maig de 2004 
Durada: 22 hores 
Ponents: Ferran Blancafort, arquitecte i director del Curs; Manuel Aramendia, escultor; Toni 
Garcia, llicenciat en Belles Arts; Miquel Surinyac, arquitecte; Josep Padrós, arquitecte; Xavier 
Maristany, músic; Victor Sunyol, poeta; Santi Farrè, arquitecte; Miquel Pérez, professor de la 
UV; Elena Castelar, creadora escènica i actriu i Fernando Espuelas, Dr. Arquitecte. Director 
Escuela Europea de Arquitectura. 
Nombre d’assistents: 19 
Organitza: Escola Sert CoAC Girona  
 
Jornada Espais per a Oficines 
Aquesta jornada dedicada a OFICINES inicià una sèrie que, sota el títol “Funció, espai i 
forma en l’arquitectura”, pretenia proporcionar als assistents informació per enfrontar-se al 
projecte d’espais amb requeriments funcionals concrets. 
L’espai del treball és un dels entorns de la societat contemporània que ha sofert una 
transformació més intensa i accelerada. La progressiva tecnificació, amb la incorporació a 
l’escenari de l’oficina contemporània dels nous mitjans informàtics i de comunicació, les noves 
modalitats de gestió empresarial i la preocupació creixent per un entorn mediambiental 
satisfactori, han posat en qüestió models d’organització espaial recents i reclamen formes 
diverses de qualificació ambiental, així com l’adequació dels espais per al confort físic i 
psíquic dels que hi treballen. 
Al matí, la jornada es va desenvolupar a la Sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona amb 
les ponències sobre Ergonomia (el mobiliari com a eina de treball en el sector de l’oficina), 
Xarxes de cablejat estructurat (concepte, disseny, requeriments arquitectònics, materials i 
exemples pràctics d’instal·lacions), Il·luminació del lloc de treball (problemàtica i solucions, 
normativa vigent, projectes d’il·luminació, exemples pràctics i tipologies d’il·luminació 
d’oficines) i la presentació del programa de mobiliari d’oficina XENON, dissenyat per l’estudi 
de Josep Lluscà. 
Després de dinar plegats al restaurant BAUBAR de la Demarcació de Girona, ens vam 
desplaçar fins la nova Seu Central de Caixa Girona, un dels edificis d’oficines més singular i 
representatiu de la ciutat. L’arquitecte autor de l’obra, Arcadi Pla, va presentar el procés de 
gestació del projecte des de l’Auditori de Caixa Girona i posteriorment ens va acompanyar en 
la visita guiada per l’edifici. 
 
Data Girona: 6 de maig de 2004 
Durada: 8 hores 
Ponents: Rosa Porcar, enginyera industrial en Biomecànica (Institut de Biomecànica de 
València); Andreu Ferré, tècnic responsable de Conectis, de l'empresa REXEL; Anna Ullod, 
directora comercial i de comunicació de LUXO; Àlvaro Aldea, cap de producte d'OFITA, i 
tècnic de l'estudi de Josep Lluscà. 
Visita a Caixa Girona per Arcadi Pla Masmiquel, arquitecte autor del projecte. 
Nombre d’assistents: 15 
Organitza: Escola Sert CoAC Girona amb la col·laboració de MARGARIT i OFITA. 
 
Jornada sobre l'Estructura en el Projecte Arquitectònic. Plantejament de la participació 
del sistema estructural en la definició del projecte 
L'actual especialització tècnica de la nostra professió ha provocat una dissociació entre el 
projecte arquitectònic i el disseny de l'estructura. En molts casos la decisió sobre la tipologia 
estructural es planteja un cop ja definit el projecte, de forma que l'estructura es presenta més 
com una imposició i com un problema a resoldre que com una variable més de la idea 
arquitectònica.  
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L’objectiu d'aquesta jornada fou dotar l'arquitecte projectista d'una sèrie de criteris i de 
reflexions per tal d'incrementar la capacitat dels despatxos professionals de concebre la idea 
arquitectònica, de manera que inclogui la part suportant, és a dir, projectar amb l'estructura. 
 
Data Girona: 14 de maig de 2004 
Durada: 2 hores 
Ponents: Robert Brufau, Dr. Arquitecte 
Nombre d’assistents: 29 
Organitza: Escola Sert Catalunya 
 
Segona Edició Premi CoAC a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat de les 
comarques de Girona 
A finals de l’any 2003 la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
convocava la Segona edició del Premi a Treballs de Recerca d’estudiants de batxillerat, les 
bases del qual es van difondre a tots els centres de secundària de les nostres comarques. 
L’objectiu del Premi ha estat, des dels seus inicis, fomentar l’interès entre els alumnes de 
batxillerat pels treballs de recerca i investigació relacionats amb l’entorn de l’arquitectura. 
El 10 de juny passat la Sala Rafael Masó va acollir l’acte de lliurament de premis, presidit pel 
president de la Demarcació, Carles Bosch, i pel vocal de Formació, Jordi Ortega.  
En aquesta segona edició s’han presentat dotze treballs que han coberts temàtiques molt 
diferents. El Jurat, integrat per Carles Bosch, Jordi Paulí, Narcís Reverendo, Jordi Ortega, 
Ricard Turon, Esteve Antoni Vilanova, Daniel Mallarach i Dolors Llorà, arquitectes que 
formen la Junta Directiva de la Demarcació, va basar els seus criteris de valoració en la 
singularitat dels temes presentats, la possible incidència en futures investigacions, el mètode de 
treball seguit i la cura en el tractament de la imatge gràfica, així com en la documentació 
aportada. 
El guanyador en aquesta segona edició ha estat Àlex Vilar Grabolosa de l’IES-SEP La 
Garrotxa amb el treball ESTUDI DEL CREIXEMENT URBANÍSTIC DEL POBLE DE 
MONTAGUT, i els motius van ser “Per ser un notable estudi de la història, el futur, el sentit de 
l’ordenació i del creixement urbanístic d’un petit poble de La Garrotxa. L’alumne, gràcies a 
una elaborada noció d’escala ha sabut integrar i estudiar analíticament problemes 
independents, sense perdre la percepció total de l’espai i els seus fenòmens sociològics. Per 
saber donar un sentit particular a una forma d’organització i creixement geogràfic. Per ser un 
treball amb una bona realització gràfica i saber treure partit de la recerca i la utilització 
cartogràfica”.  
Els dos accèssits han estat pels treballs TWIN TOWERS: ELS TALONS D’AQUILES D’UNES 
TORRES DE MARFIL de Judit Vila Font de l’IES-SEP La Garrotxa i per LA TORRE ROURA 
DE CALONGE de Marc Vilà Busquets de l’IES Palamós. 
El Premi CoAC està dotat d’un primer premi de 600€ en llibres especialitzats en arquitectura 
per a l’alumne i per al centre d’ensenyament respectivament i dos accèssits de 300€ també en 
llibres per a l’alumne i el centre docent. Tots els participants van rebre un diploma de 
participació i un obsequi per part del Col·legi d’Arquitectes. 
 
Data i hora lliurament de premis: 11 de juny de 2004 a les 19h 
Treballs presentats: 11 
Organitza: Demarcació de Girona del CoAC 
 
Jornada Energia Solar Tèrmica 
La Demarcació de Girona va organitzar una jornada sobre Energia Solar Tèrmica a càrrec del 
professor Pere Sòria, director de l’àrea de formació d’Intiam Ruai. L’objectiu de la jornada va 
consistir en realitzar una anàlisi general de les instal·lacions d’aigua calenta sanitària amb 
energia solar: tipus, funcionament, components, esquemes de distribució, regulació, gestió i 
manteniment, costos i amortització. 
La progressiva aprovació d’ordenances solars a diferents municipis de Catalunya o l’aplicació 
del Segell Verd a la ciutat de Girona obliga als arquitectes a considerar la inclusió 
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d’instal·lacions solars tèrmiques als edificis d’habitatges d’obra nova i gran rehabilitació per tal 
d’aconseguir una construcció sostenible. 
 
Data Girona: 15 de juny de 2004 
Durada: 3 hores 
Ponents: Pere Sòria, director de l’àrea de formació d’Intiam Ruai  
Nombre d’assistents: 38 
Organitza: Escola Sert Catalunya 
 
Curs Paviments i Revestiments 
La Demarcació de Girona del CoAC i la revista Constructiva organitzaren unes Jornades 
Tècniques sobre materials i tecnologies de construcció. 
L'estructura del Curs va consistir en la presentació de productes i sistemes constructius nous 
per part d'empreses del sector acompanyada per la ponència d'un arquitecte amb una trajectòria 
professional reconeguda en aquesta àrea que explicà la seva experiència amb l’ús d’aquests 
materials. 
En la primera jornada, dedicada a paviments de pedra artificial, el jove arquitecte Pablo Ros, 
col·laborador de l’estudi londinenc F.O.A. (Foreign Office Architects), ens va presentar el 
procés d’execució de l’obra del Parc dels Auditoris del Fòrum de les Cultures 2004. La segona 
jornada va tractar els paviments de pedra natural i es va cloure amb la participació de 
l’arquitecta Montserrat Batlle, membre de l’estudi RGA Arquitectes, la qual ens va presentar el 
projecte de restauració del Camí de Ronda de S’Agaró, obra finalista dels Premis 
d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2002. En la tercera jornada, dedicada a paviments i 
revestiments continus de resines, l’arquitecta i professora de projectes de l’ETSAB Carme 
Ribas ens va explicar el projecte del Parc Garcia Fària a Barcelona i una passera per a 
vianants sobre el riu Segre a Lleida, obra finalista dels Premis FAD 2004. El curs es va cloure 
amb una quarta jornada dedicada a lamel·les i plaques, on l’arquitecte Lorenzo Fernández-
Ordóñez, professor de paisatge a l’Escola d’Arquitectura d’Alacant, ens va presentar el 
projecte i els detalls d’execució de l’obra de la passarel·la Padre Arrupe, situada en front del 
Museu Guggenheim a Bilbao, i l’ampliació del Cementiri de Moraleja a Càceres, obra 
seleccionada per la Fundació Camuñas per a la vuitena Mostra de Joves Arquitectes Espanyols 
2004. 
 
Data Girona: 14, 21 i 28 de setembre i 5 d'octubre de 2004 
Durada: 12 hores 
Ponents: Pablo Ros, arquitecte de l'estudi F.O.A. (Foreign Office Architects); Pere Riera i 
Montserrat Batlle, arquitectes d'RGA Arquitectes; Manuel Ocaña del Valle, arquitecte; 
Lorenzo Fernández-Ordóñez, arquitecte. 
Nombre d’assistents: 76 
Organitza: Escola Sert CoAC Girona - col·laboració de la revista Constructiva 
 
Jornada Tècnica sobre color i textures en paviments i paraments de formigó 
El formigó com a element decoratiu ha evolucionat d’una manera molt ràpida en els darrers 
anys, ampliant-se la gamma d’acabats, així com l’acoloriment dels mateixos. En un entorn 
urbà, o en altres aplicacions on la component estètica tingui un pes important és possible 
aconseguir, d’una forma econòmica i durable, una gran varietat d’efectes decoratius, jugant 
amb el color i la textura del formigó. 
A la jornada es presentaren amb detall tres de les tècniques més utilitzades avui amb aquesta 
finalitat: paviments amb àrid vist, de formigó acolorit o de formigó imprès, cadascuna amb les 
seves diferents alternatives. Altres procediments (recrescuts amb morters polimèrics, 
paviments autoanivellants, terratzos continus, etc.) amplien encara més les possibilitats 
d’aquests tipus d’acabats. 
En aquesta jornada tècnica, l’Institut del Ciment (IECA) ens proporcionà també algunes 
indicacions per a la realització correcta del projecte i la posada en obra dels paviments 
destinats a rebre aquests acabats. En paraments de formigó, tant la tematització com la 
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desactivació permeten aconseguir una àmplia varietat d’acabats, així com efectes estètics de 
gran impacte. 
 
Data Girona: 30 de setembre de 2004 
Durada: 5 hores 
Ponents: Carlos Jofré, Enginyer de Camins, Director Tècnic de l'IECA; Ernest Lasalle, 
Industrial manager de GRACE, SA; José Ramón Domínguez, Químic industrial, Gerent de 
COPSA; Sergi Carrascón, Enginyer de Camins, Delegat de l'IECA a Catalunya. 
Nombre d’assistents: 135 
Organitza: Escola Sert Catalunya 
 
Curs Arquitectura i Sostenibilitat 
La demanda de sostenibilitat s’ha traduït per als tècnics de l’arquitectura en un seguit de 
demandes inconnexes, el valor i la profunditat de les quals ens és desconegut i no permet 
elaborar una postura professional solvent des de la qual respondre. Energies netes, materials 
renovables, gestió de l’aigua, reciclatge, estalvi energètic, etc. són conceptes que es tradueixen 
en demandes concretes que cal saber enquadrar en un marc que permeti conèixer la 
importància de cadascuna en cada cas concret i la formulació d’una resposta adient. Per fer-ho 
ens cal disposar d’un concepte clar i aplicable de la relació entre arquitectura i sostenibilitat. 
El Curs va pretendre mostrar quin tipus de coneixements i experteses cal desenvolupar per tal 
de considerar les qüestions de sostenibilitat des d’una pràctica professional responsable, 
indicant-ne quins camps cal abordar, quines eines hi ha disponibles i de quins recursos cal 
dotar-se per afrontar el repte. 
 
Data Girona: 19, 20, 21, 26, 27 i 28 d'octubre i 2, 3, 4, 9, 10 i 11 de novembre de 2004 
Durada: 32 hores 
Ponents: Albert Cuchí, arquitecte i professor titular de la UPC; Albert Sagrera, arquitecte; 
Gerardo Wadel, arquitecte; Alvar Feliu, enginyer industrial i professor de la UPC; Fabián 
López, arquitecte; Arcadi de Bobes, arquitecte i professor de la UPC. 
Nombre d’assistents: 22 
Organitza: Escola Sert CoAC Girona - Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació 
 
Jornada sobre el Segell Verd 
Aquesta Jornada, inclosa dins el Curs d’Arquitectura i Sostenibilitat, pretenia insistir en la 
importància i necessitat d’implicar tots els agents que intervenen en la construcció d’habitatges 
d’obra nova i gran rehabilitació que es construeixin a la ciutat de Girona en els criteris de 
sostenibilitat que introdueix el Segell Verd. 
 
Data a Girona: 10 de novembre de 2004 
Durada: 2 hores i mitja 
Ponents: Joyce de Botton, arquitecta i professora de la UPC; Isidre Viñas, arquitecte municipal 
de Sant Feliu de Llobregat; Raquel Serrat, arquitecta Cap de Servei de l’OCT a la Demarcació 
de Girona del CoAC. 
Nombre d’assistents: 32 
Organitza: Escola Sert CoAC Girona 
 
Curs d’Informàtica aplicada a l’Arquitectura 
Conscients de l’existència de l’ampli ventall de programes que utilitza l’arquitecte per generar 
la informació gràfica i escrita d’un projecte (plànols, imatges, renders, memòries i taules), la 
primera jornada va tractar del muntatge i composició de presentacions gràfiques, amb 
l’objectiu d’explicar els conceptes i les tècniques per muntar amb èxit presentacions gràfiques 
a partir de la documentació gràfica i alfanumèrica generada amb altres programes. 
En la segona jornada, dedicada al tractament d’imatge digital, es va explicar com utilitzar les 
aplicacions de tractament d’imatge a través de diversos exemples d’aplicacions d’aquest tipus 
de programari en el camp de l’arquitectura i de l’urbanisme, ja que el treball amb imatge digital 
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s’utilitza cada vegada més en el despatx de l’arquitecte per retocar fotografies, renders, imatges 
escanejades o, fins i tot, plànols dibuixats amb aplicacions de CAD.  
El curs es va cloure amb una tercera jornada dedicada a internet avançat per a arquitectes, on 
es va posar de manifest que internet ofereix, a part del correu electrònic i la navegació Web, 
moltes altres eines, de vegades desconegudes, que poden ajudar a l’arquitecte en el 
desenvolupament de projectes, sobretot quan es tracta de col·laborar amb tercers. 
 
Data Girona: 9, 16 i 23 de desembre de 2004 
Durada: 9 hores 
Ponents: Carles Cabellos, arquitecte. 
Nombre d’assistents: 22 
Organitza: Escola Sert Catalunya 
 
9.- AGENDA 

 
9.1 EXPOSICIONS 
 
Concurs Internacional d’habitatge a Catalunya. 400.000 habitatges 
Del 5 al 22 de febrer de 2004 
Producció: CoAC i Revista Quaderns 
 
L’Arquitectura del sòl_Sunland Architecture 
Del 27 de febrer al 28 de març de 2004 
Producció: CoAC 
 
Passatge 8. Chicago Loop. Fotografies de Xavier Moliner, arquitecte 
Del 13 al 29 de febrer de 2004 
Producció: CoAC Girona  
 
Concurs El Firal d’Olot 
Del 4 al 21 de març de 2004 
Producció: CoAC Girona  
 
Només amb Natura. 3a Biennal Europea del Paisatge 
De l’1 d’abril al 2 de maig de 2004 
Producció: CoAC Girona  
 
Concursos d’habitatges. Concurs d’idees per a habitatges a la província de Girona. 
Institut Català del Sòl 
De l’1 al 21 d’abril de 2004 
Producció: CoAC Girona i Institut Català del Sòl 
 
Concursos d’habitatges. Concurs per a joves arquitectes. AJAC 
Del 22 d’abril al 12 de maig de 2004 
Producció: CoAC Girona 
 
Jardins Moisés Villelia 
no realitzada 
 
Concursos d’habitatges. Concurs d’idees per a la construcció de 34 habitatges a l’Av. 
Hospital Militar de Barcelona. Patronat Municipal de l’Habitatge 
Del 13 al 30 de maig de 2004 
Producció: CoAC Girona i Patronat Municipal de l’Habitatge 
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Girona, temps de flors 2004. Píxel 
Del 8 al 16 de maig de 2004 
Producció: CoAC Girona 
 
Parcs: jugar amb el temps. Cicle Parcs i Jardins 
Del 25 de maig al 28 de juny de 2004 
Producció: CoAC Girona i EMBT Arquitectes 
 
Centre d’Empreses del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 
Del 2 al 20 de juny de 2004 
Producció: CoAC Girona i Universitat de Girona 
 
Déu en la mirada. Autora: Anna Boyé 
Del 22 de juny al 12 de juliol de 2004 
Producció: CoAC Girona i Ajuntament de Girona 
 
Projectes Final de Carrera 2000-2003 
Del 8 de juliol al 31 d’agost de 2004 
Producció: CoAC Girona 
 
Biopolis, construint naturalesa. 
Del 26 de juliol al 15 de setembre de 2004 
Producció: CoAC Girona i Pich-Aguilera Arquitectes 

 
Josep Danés i Torras (1891-1955) 
Del 3 al 26 de setembre de 2004 
Producció: CoAC Girona i Crous/Grabuleda/Riera Arquitectes 
 
Joan Roca Pinet. Fons d’Arxiu. 
Del 29 de setembre al 7 de novembre de 2004 
Producció: Arxiu Històric CoAC Girona 
 
Joan Aubert Camps (1902-2004) 
Del 8 al 31 d’octubre de 2004 
Producció: Delegació Garrotxa-Ripollès CoAC 
 
Fotografiant cims i ciutats. Joan Xicart i Rigual (1878-1954) 
Del 12 de novembre al 13 de desembre de 2004 
Producció: Arxiu Històric CoAC Girona 
 
Concursos de la Universitat de Girona. Concurs d’idees per a l’Aulari Comú i 
Concurs d’idees per a Edifici Docent al Campus de Montilivi 
Del 2 de novembre al 3 de desembre de 2004 
Producció: CoAC Girona i Universitat de Girona 
 
Enric Majoral. 30 anys fent joies 
Del 14 de desembre de 2004 al 9 de gener de 2005 
Producció: CoAC Girona i Joies Majoral 
 
Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona 2004 
Del 17 de desembre de 2004 al 30 de gener de 2005 
Producció: CoAC Girona 
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9.2. CONFERÈNCIES I PRESENTACIONS 
 
Emergències III. Arturo Frediani 
30 de gener de 2004  
 
Cicle Fòrum 
no realitzada 
 
Conferència inaugural de l’exposició Només amb Natura a càrrec d’Alfred Fernández de 
la Reguera, arquitecte. 
1 d’abril de 2004 
 
Curs d’iniciació al Tast de Vins 
19, 20, 26 i 27 d’abril de 2004 
Organitza: Destileries Gerunda (El magatzem del Port) 
no realitzada 
 
Cicle Parcs i Jardins. Taula – rodona a càrrec de Montserrat Tura, consellera 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Benedetta Tagliabue, arquitecta, Carles 
Bosch president de la Demarcació de Girona del CoAC, i Lluís Cantallops, arquitecte i 
moderador 
25 de maig de 2004 

 
Conferència inaugural de l’exposició sobre el Centre d’Empreses del Parc Científic i 
Tecnològic de la Universitat de Girona. A càrrec de Tomàs Sobrequés, director del Parc 
Científic i Tecnològic de la UdG, i l’arquitecte Joan Tarrús, arquitecte del projecte 
guanyador. 
3 de juny de 2004. 
 
Conferència Incontenible. Building from words. Eugenio Tiselli. 
18 de juny de 2004 
 
Conferència Las músicas precolombinas y el mestisaje en América Latina. A càrrec 
d’Enrique Martínez Miura. 
22 de juny de 2004 
 
Conferència La paz hoy! Utopía i realidad.  
30 de juny de 2004 
 
Liberpress ’03. Nit de poesia. Recital de poesia a càrrec de Josep Palau i Fabre, Ricard 
Creus i Joan Noves, amb música de Alejandro Pérez Gracia. 
1 de juliol de 2004 
 
Presentació del llibre “Pfc. 2000-2003”. A càrrec de Josep Riera, president de la 
Demarcació de Girona del CoAC 
8 de juliol de 2004 
 
Conferència La dansa als esperits: música i ritual en una societat africana. A càrrec de 
Lluís Mallart.  
9 de juliol de 2004 
 
Conferència de Clausura de l’exposició Biopolis, construint naturalesa: “Arquitectura i 
Sostenibilitat. Altres Territoris”, a càrrec de Felip Pich-Aguilera, arquitecte 
10 de setembre de 2004 
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Conferència inaugural de l’exposició Josep Danés i Torras (1891-1955) i presentació 
del llibre Josep Danés i Torras, arquitecte. Una biografia professional, a càrrec de Jeroni 
Moner, arquitecte, Joaquim M. Puigverd, historiador i autor del llibre, i Josep Riera, 
comissari i president de la Demarcació de Girona del CoAC 
9 de setembre de 2004 
 
Conferència inaugural de l’exposició Fons d’Arxiu. Joan Roca Pinet. A càrrec de Josep 
Riera, arquitecte i president de la Demarcació de Girona del CoAC, i Joan Tarrús, arquitecte 
29 de setembre de 2004 
 
LiberPress 2004. Taula – Rodona “Peripècies d’un corresponsal de guerra. A càrrec de 
Tomàs Alcoverro, periodista i corresponsal a l’Orient Mitjà, i Javier Nart, advocat i 
escriptor 
4 d’octubre de 2004 
 
Conferència Inaugural de l’exposició Fotografiant cims i ciutats. Joan Xicart (1878-
1965). A càrrec de Josep Riera, arquitecte i president de la Demarcació de Girona del 
CoAC, i Josep M. Ainaud de Lasarte, historiador 
12 de novembre de 2004 
 
LiberPress 2004. Taula-Rodona La llibertat d’expressió avui.  
30 de novembre de 2004 
 
LiberPress 2004. Conferència “La confusión y la mentira en la prensa”. A càrrec de 
Eduardo Haro Tecglen, periodista i escriptor. 
1 de desembre de 2004 
 
Conferència inaugural de l’exposició Enric Majoral 30 anys fent joies i presentació del 
llibre Enric Majoral Dibuixos i Joies. A càrrec d’Enric Majoral, joier, Mònica Gaspar i M. 
Lluïsa Samaranch 
14 de desembre de 2004 

 
PROJECCIONS 
 
Projecció de la pel·lícula “Hay Motivo” 
25 de març de 2004 
 
VAD – Video Art Digital 
del 10 al 13 d’octubre de 2004 

 
9.3 ITINERARIS D’ARQUITECTURA 
 
Visita a les obres premiades i finalistes dels Premis d’Arquitectura de les Comarques 
de Girona 2003 
31 de gener i 7 de febrer de 2004 
 
Visita guiada a Parc Diagonal Mar, Parc del Laberint d’Horta i Parc de Nou Barris. 
Cicle Parcs i Jardins 
5 de juny de 2004 
no realitzada  

 
Visita d’obres al Col·legi d’Advocats de Girona 
2 d’octubre de 2004 
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SERVEI EDUCATIU D’ARQUITECTURA 
 
Recollida de maquetes per a l’exposició “La ciutat dels nens: un somni construït” 
31 de gener de 2004 
 
ACTIVITATS FORA DE LA DEMARCACIÓ 
 
Parc Infantil de Nadal. Espectacle Tríplex. La casa per la teulada. 
4 de gener de 2004 
 
Debat Costa Brava. Congrés: un futur sostenible 
5 i 19 de març i 2 i 16 d’abril de 2004 
 
Viatge a Glasgow-Edimburg 
del 22 al 25 d’abril de 2004 
 
Festa Patronal 2004 
11 de juny de 2004 
 
Viatge a Venècia 
del 10 al 13 d’octubre de 2004 
 
4a Festa Torneig. Joan Petit Nens amb Càncer. Girona 
11 de desembre de 2004 
 
Parc Infantil de Nadal 2004 
del 27 de desembre de 2004 al 4 de gener de 2005 
 
ALTRES 
 
Dia Mundial de l’Arquitectura 
4 d’octubre de 2004 
 
Sopar Tertúlia de Vocalia de Cultura 
9 de desembre de 2004 
 

10.- DELEGACIONS 
 

10.1 DELEGACIÓ GARROTXA-RIPOLLÈS  
 
ACTIVITATS 
 
Escola Sert 
 
Nou Decret sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges 
Carles Salvador, Cap de la Secció d’Ordenació de l’Edificació. 
Raquel Serrat, arquitecta, Cap de l’Oficina Consultora Tècnica Demarcació Girona del 
CoAC. 
20 de gener de 2004 
Sala d’Actes de la Delegació. 
 
Exposició 
 
Josep Danés i Torras (1891 – 1955)  
Del  23 de gener al 23 de febrer de 2004 
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Sala d’Exposicions de la Delegació. 
 
Escola Sert 
 
Les instal·lacions de telecomunicacions als edificis 
Marc Aznar, enginyer de telecomunicacions de l’Oficina Tècnica del Col·legi d’Enginyers 
de Telecomunicacions de Catalunya. 
Francesc de P. Labastida, arquitecte assessor de la Junta de Govern del CoAC  
Ramon Ariza, enginyer de telecomunicacions, cap provincial de telecomunicacions de 
Girona. 
10 de febrer de 2004 
Sala d’Actes de la Delegació. 
 
Jornada sobre l’Assegurança de responsabilitat en les societats d’arquitectes  
Jordi Salgas, advocat . 
Joan Ribas, auditor, assessor fiscal  
16 de març de 2004 
Sala d’Actes de la Delegació. 
 
Internet: un nou entorn en el projecte de col·laboració  
Carles Cabellos, arquitecte. 
31 de març de 2004 
Sala d’Actes de la Delegació 
 
Exposició 
 
 Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2003  
Del  2 d’abril al 30 de maig de 2004 
Sala d’Exposicions de la Delegació. 
 
Exposició  
 
Cicle Parcs i Jardins 
Contemporary Landscapes. Nou Barris  
Carme Fiol, arquitecta 
21 de maig de 2004 
Sala d’Actes de la Delegació. 
 
Publicació 
 
Estudi sobre l’estat de conservació del Patrimoni Monumental de l’Alta Garrotxa 
En col·laboració amb el Consorci de l’Alta Garrotxa i els Amics de l’Alta Garrotxa i 
patrocinat per la Diputació de Girona, La Caixa i la Fundació la Caixa Sabadell 
3 de juny de 2004 
Sala d’Actes de la Delegació. 
 
Exposicions 
 
Premis FAD d’Arquitectura i  Interiorisme 2004 
Presentació: Jon Montero, arquitecte, President ARQ-INFAD 
Del 27 de maig al 20 de juny de 2004 
Espai Zer01 del Museu Comarcal de la Garrotxa – Olot. 
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Seqüències 
Conferència a càrrec de Benedetta Tagliabue, arquitecta 
Del 8 de juny al 25 de juliol de 2004 
Sala d’Exposicions  de la Delegació. 

 
Josep Danés i Torras 
Organitza: Ajuntament de Penelles (Lleida)  
Del 27 de juny al 4 de juliol de 2004 
Col·legi Ramon Gombal (Penelles)  
 
Organitza: Ajuntament de Ribes de Freser  
Del 24 de juliol al 29 d’agost de 2004. 
Sala d’Exposicions Casal de Cultura (Ribes de Freser)  
 
Presentació 
 
Segell Verd 
Organitza: Ajuntament d’Olot, Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, 
Gremi de Promotors Constructors d’Edificis de Girona i el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (Demarcació de Girona)  
Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Olot  
14 d’octubre de 2004. 
 
Exposicions 
 
Projectes Final de Carrera 2000-2003 
Del 17 de setembre al 12 d’octubre de 2004 
Sala d’Exposicions  de la Delegació. 
 
Gaudi: Arquitectura i Natura 
Conferència a càrrec de Marc Llimargas, fotògraf 
Del 12 de novembre al 12 de desembre de 2004 
Sala d’Exposicions  de la Delegació. 
 
Muntatge efímer de Nadal Provisional 
A càrrec d’Eduard Callis, David Codinach i Guillem Moliner 
Del 16 de desembre al 16 de gener de 2005 
Sala d’Exposicions  de la Delegació. 
 
10.2 DELEGACIÓ ALT EMPORDÀ 
 
EXPOSICIONS 
 
Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2003 
Inauguració: divendres 5 de març de 2004, a les 20:00 h. 
Durada exposició: del 5 al 28 de març de 2004  
Lloc: Sala oberta del Museu del Joguet de Catalunya  Figueres. 
Comissària: M. Teresa Solà, arquitecta. 
 
VISITES 
 
Visita d’obres al castell de la Trinitat de Roses 
Data: dissabte 31 de gener de 2004, a les 11:00 h. 
Ens va acompanyar l’arquitecte Miquel Capdevila i Bassols, autor i director del projecte. 
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Visita d’obres als CEIP “Maria Àngels Anglada” de Figueres i al de  “Les Mèlies” de 
Vilafant 
Data: dissabte 17 d’abril de 2004, a les 11:00 h. 
Ens van acompanyar al CEIP “M. Àngels Anglada” de Figueres els arquitectes E. Antoni 
Vilanova Brugués i Josep Vilanova Brugués, autors i directors del projecte. 
I al CEIP “Les Mèlies” de Vilafant els arquitectes Pere Ramos Pascual i Eduard Prats 
Nadal, autors i directors del projecte. 
 
Visita a la Terrassa modernista i industrial 
 Data: dissabte 27 de novembre de 2004, a les 10:00 h. 
 
 Terrassa modernista: 
 Masia Freixa 
 Casa Alegre de Sagrera 
 Barri Raval 
 Ens van acompanyar l’arquitecte Pere Vidal i la historiadora de l’art Mia  Pérez. 
  
Terrassa industrial:  
Vapor Aymerich, Amat i Jover 
Ens van acompanyar l’arquitecte Pere Vidal i la historiadora de l’art Mia Pérez. 
Fàbrica Font Batall 
Ens va acompanyar l’arquitecte i autor del projecte Ferran Pont. 
 
CICLE EMERGÈNCIES III 
 
Emergència Juan Carlos Sáncho i Sol Madridejos 
Conferència a càrrec de Juan Carlos Sancho Osinaga, arquitecte. 
Data: 26 de març de 2004, a les 20:00 h. 
Lloc: Sala Frègoli-Brossa del Museu del Joguet de Catalunya. Figueres. 
 
CICLE TERTÚLIES 
 
“Mirades d’arquitectura” 
A càrrec de Xavier Moliner. Arquitecte i fotògraf. 
Data: divendres 24 de setembre de 2004, a les 19:30 h. 
Lloc: Sala de d’Actes de la Delegació de l’Alt Empordà 
 
CONFERÈNCIES 
 
CICLE PARCS I JARDINS 
 
Conferència: “Parc del laberint d’Horta” 
A càrrec de Patrizia Falcone, arquitecta. Cap d’Àrea de Projectes i Obres de Parcs i Jardins 
de Barcelona. Institut Municipal.  
Data: divendres 14 de maig de 2004, a les 20:00 h. 
Lloc: Sala Frègoli-Brossa del Museu del Joguet de Catalunya a Figueres. 
 
Conferència “Tants caps tants barrets” 
A càrrec de Josep Cargol i Ricard Turon, arquitectes. 
Data: divendres, 22 d’octubre de 2004, a les 20:00 h. 
Lloc: Sala d’Actes de la Delegació de l’Alt Empordà 
 
Conferència “Habitatges a l’Horta de Hospital de Figueres” 
A càrrec de Benedetta Tagliabue, arquitecta. 
Data: divendres, 12 de novembre de 2004, a les 20:00 h. 
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Lloc: Sala d’Actes de la Delegació de l’Alt Empordà. 
 
ESCOLA SERT 
 
JORNADES 
 
Jornada “El nou decret sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis 
d’habitatges“ 
Ponents: Carles Salvador, tècnic de la DG d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya. 
Raquel Serrat, Cap de l’Oficina Consultora Tècnica de la Demarcació de Girona del 
CoAC. 
Data: dimecres 28 de gener de 2004. 
Horari: de 17:00 a 19:30 h. 
Lloc: Sala d’Actes de la Seu de la Delegació de L’Alt Empordà. 
 
Jornada “Les instal·lacions de telecomunicacions als edificis” 
Ponents: Marc Aznar, enginyer de telecomunicacions de l’Oficina Tècnica del Col·legi de 
Telecomunicacions de Catalunya. 
Juan Briz, arquitecte assessor de l’Oficina Consultora Tècnica. 
Ramon Ariza, enginyer de telecomunicacions, cap provincial telecomunicacions de Girona. 
Data: dimecres 18 de febrer de 2004. 
Horari: de 17:00 a 20:00 h. 
Lloc: Sala d’Actes de la Seu de la Delegació de l’Alt Empordà. 
 
Conferència “Assegurança de responsabilitat en les societats d’arquitectes”  
Ponent: Jordi Salgas, advocat. 
Data: dijous 18 de març de 2004. 
Hora: 19:00 h. 
Lloc: Sala d’Actes de la Seu de la Delegació de l’Alt Empordà. 
 
Jornada “L’estructura en el projecte arquitectònic” 
Ponent: Robert Brufau, Dr. Arquitecte. 
Data: divendres 30 d’abril de 2004. 
Horari: de 18:00 a 20:00 h. 
Lloc: Sala d’Actes de la Seu de la Delegació de l’Alt Empordà. 
 
Jornada Instal·lació d’ACS amb energia solar 
Ponent: Pere Soria, Coordinador d’activitats educatives d’INTIAM RUAI SL. 
Data: dimecres 27 d’octubre de 2004 
Horari: de 18:00 a 21:00 h. 
Lloc: Sala d’Actes de la Seu de la Delegació de l’Alt Empordà. 
 
Jornada Integració energia solar en el paisatge. Energia fotovoltàica. 
Ponent: Pere Soria, Coordinador d’activitats educatives d’INTIAM RUAI SL. 
Data: dimecres 17 de novembre de 2004. 
Horari: de 18:00 a 21:00 h. 
Lloc: Sala d’Actes de la Seu de la Delegació de l’Alt Empordà. 
 
Cursos 
 
“Introducció a les eines i metodologia específica del projecte de rehabilitació” 
Dates: 2-9-16 de juny de 2004 
Lloc: Sala D’Actes de la Seu de la Delegació de l’Alt Empordà. 
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2 de juny de 2004: 
 
Introducció a les eines i metodologia específica dels projectes de rehabilitació 
A càrrec de Genís Àvila, arquitecte. 
Projectes de rehabilitació (instal·lacions). 
A càrrec de Joan Figueras, Dtor Comercial de PGIgrup. 
 
9 de juny de 2004 
 
Polítiques públiques de rehabilitació. Documentació a presentar abans de    
començar les obres. 
A càrrec d’Àngel Uzqueda , arquitecte. Director Oficina de Rehabilitació de  
Ciutat Vella. Foment Ciutat Vella. 
 
16 de juny de 2004 
 
Respostes projectuals al projecte de rehabilitació: 
Rehabilitació de la Fàbrica Gibert i Junyent “L’electra” 
A càrrec de Jaume Armengol, arquitecte. 
Rehabilitació i reforma de la Fàbrica Font Batallé. 
A càrrec de Ferran Pont, arquitecte. 
Sistemes estratègics. Interacció nou-vell. 
A càrrec de  Xavier Vancells, arquitecte.    
Metodologia pràctica per a la realització de la diagnosi estructural en projectes de 
rehabilitació. 
A càrrec de David Lladó, arquitecte. 
 
ANY DALÍ 
 
Conferència “Dalí: edificios y cuerpos” 
A càrrec de Juan Antonio Ramírez, catedràtic d’història de l’art a la  Universitat 
Autònoma de Madrid. 
Data: divendres, 28 de maig de 2004, a les 20:00 h. 
Lloc: Seu provisional del Casino Menestral. Figueres 
 
Instal·lació d’una cúpula. 
Comissariat: Lluís Sànchez-Cuenca, arquitecte 
Amb la col·laboració de 15 alumnes dels IES de Figueres. 
Data: dissabte, 17 d’abril 
Lloc: P/ de la Palmera de Figueres, posteriorment trasllada a una illeta de la N II, 
encreuament amb l’avda. Perpinyà. 
 
Instal·lació de la lona de les obres de la nova seu del CoAC AE. 
Com a reproducció del dibuix de S. Dalí, enviat a P. Martínez, amb propostes sobre el 
projecte del Cub Med. El dibuix es va trobar entre els documents del llegat de P. Martínez.  
 
11. ACTIVITAT SOCIAL 
 
Festa Patronal 
11 de juny  
Celebració de la Festa Patronal dels Arquitectes al Museu Comarcal de la Garrotxa 
 
17 de desembre 
Inauguració i lliurament de Premis de l’exposició Premis d’Arquitectura de les Comarques 
de Girona 2004 


