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Òrgans de Direcció i Gestió
Composició de les Juntes
La composició de les juntes de Govern 31/12/2019 era la següent:
Junta de Govern del COAIB
Degana

MARTA VALL-LLOSSERA FERRAN

Secretari

ANGEL MORADO VILA

Tresorer

BERNAT NADAL ALEMANY

Vocal Escola i Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials
i Forenses
Vocal Deontologia i Agrupació d’Arquitectes al Servei de
l’Administració Pública

Vocal de Concursos i Borsa de Treball i vocal
Urbanisme

Vocal president Dem. Eivissa i Formentera (1) IVAN TORRES RAMON
Vocal president Dem. Mallorca (2)

IGNACIO SALAS PONS

Vocal president Dem. Menorca (3)

ENRIC TALTAVULL FEMENIAS

Vocal secretari Dem.Eivissa i Formentera (4)

EIRIKUR FCO. CASADESSUS BALDURSSON

Vocal secretari Dem. Mallorca 5)

JAVIER NICOLAU CUYÁS

Vocal secretari Dem. Menorca (6)
Vocal (7)
Vocal (8)

JOAN ENRIC VILARDELL SANTACANA
JUANA CANET ROSSELLÓ

Vocal d’Àrea Tècnica Professional

Vocal de Comunicació

MANUEL FORTEZA-REY RIESCO

Comitè Executiu de la Junta de Govern
Degà

MARTA VALL-LLOSSERA FERRAN

Secretari
Tresorer
Vocal president Dem. Eivissa i Formentera
Vocal president Dem. Mallorca
Vocal president Dem. Menorca

ANGEL MORADO VILA
BERNAT NADAL ALEMANY
IVAN TORRES RAMON
IGNACIO SALAS PONS
ENRIC TALTAVULL FEMENIAS

Junta Demarcació Eivissa i Formentera
President

IVAN TORRES RAMON

Secretari
Tresorer

EIRIKUR FCO. CASADESSUS BALDURSSON
NOEMI RODRIGUEZ GOMEZ

Vocal d’Urbanisme

Junta Demarcació Mallorca
President

IGNACIO SALAS PONS

Secretari

JAVIER NICOLAU CUYÁS

Tresorer

JOAN CERDA RIPOLL

Vocal (1)

GUILLEM TOMÁS BOSCH

Vocal (2)

FCO. JAVIER TUGORES FERRA

Vocal d’ Àrea Tècnica Professional

Vocal d’Urbanisme

Vocal de Cultura, Biblioteca i Publicacions
Vocal Joves arquitectes

Junta Demarcació Menorca
President
Secretari
Tresorer

ENRIC TALTAVULL FEMENIAS

Vocal d’Urbanisme

JOAN ENRIC VILARDELL SANTACANA
CRISTINA MOLL TALTAVULL
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Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses
President
Secretari
tresorer
Vocal Eivissa
Vocal Mallorca
Vocal Menorca

INMACULADA SALOM MOLL
MANUEL GARCIA RAMIS
Vacant
JOAN MARI FERRER
Vacant
ELISABET FIOL BERNAT

Agrupació d’Arquitectes al Servei de l’Administració Pública
President
Secretari
Tresorer
Vocal Eivissa
Vocal Mallorca
Vocal Menorca
Vocal Admon.Estado y C. Autónoma
Vocal Consejos insulares
Vocal Ayuntamientos

MATEU CARRIÓ MUNTANER
GABRIEL J. BUADES CRESPI
BARTOLOMÉ NICOLAU MAYOL
Vacant
EMILIO J. SALVA ALLOZA
Vacant
BERNARDINO SEGUI COLL
Vacant
MARIA MAYOL FERRER

Gerència
Gerent COAIB

CÉSAR N. PACHECO CIFUENTES

Oficina d’Informació Deontològica (OID)
Arquitecta

JOANA AINA SALVA CABRER

Oficina de Concursos i Borsa de Treball
Arquitecta

LUCIA MANZANEDO SANZ

Arxiu Històric
Arquitecta

CATALINA DE JUAN OLIVER

Assessoria Jurídica
COAIB
Dem. Eivissa i Formentera
Dem. Mallorca
Dem. Menorca

JUAN M. GARCIA POU
ROBERTO MORENO PIVIDORI
JUAN M. GARCIA POU
CARLOS IÑIGO SAFONT

Arquitectes Assessors
Àrea Tècnica
Cultura
Ord.Territori, Urbanisme i Turisme

SALVADOR JUAN MAS
MARTIN LUCENA CAÑELLAS
JOSÉ DE BONILLA VILLALONGA

Caps de Departaments Tècnics
Àrea Tècnica
Escola COAIB
OIU
Visado COAIB
Visat Dem. Eivissa i Formentera
Visat Dem. Mallorca
Coord. Tècnica Dem. Menorca

JOAN BAUZÀ ROIG
JOSEP A. MALDONADO MORENO
PEDRO J. CARRETERO DE OLEZA
EMILIO J. SALVÁ ALLOZA
EDUARD REGUANT PARELLADA
LLUISA MOYA COMPANY
ENRIQUE ULLDEMOLINS VIDAL

Caps de Departaments Administratius
Activitats Tècniques, Culturals, Formació i
Publicacions
Secretaria general
Administració
Informàtica de gestió
Secretaria
Deganat i Dem. Mallorca
Visat Dem. Mallorca
Dem. Eivissa i Formentera
Dem. Menorca

JOANA NADAL NIELSEN
SEBASTIÀ SEGUÍ MARCÉ
MATEU BOVER BAUÇÀ
M. MAGDALENA VALLORI RAMIS
COLOMA ESPINAR SIQUIER
JOSÉ MARIA MARÍ PADILLA
JOANA RIUDAVETS RIUDAVETS

3

Central col·legial

CENTRAL COL·LEGIAL

Fets més destacats
ACTIVITAT
A conseqüència de la pandèmia sanitària pel COVID-19 i la declaració de l'estat
d'alarma pel Govern de l'Estat, no es va considerar oportú publicar el mes de març
l'informe anual sobre l'Edificació de l'exercici 2019, que de manera succinta
s'avança en aquesta Memòria i que a breu es farà públic.
D'acord amb les dades de visat al tancament de 2019, sense tenir en compte els
projectes d'expedients de legalització, en el conjunt del COAIB l'activitat ha estat
sostinguda pels projectes relacionats amb l'habitatge (unifamiliar i plurifamiliar, i
construccions annexes), l'edificació turística, els industrials i agrícoles, els
comercials i administratius.
En les demarcacions de Mallorca i Eivissa i Formentera la caiguda en el nombre
d'obres lligades a l'edificació turística, que ens és prou compensada amb el
creixement de l'obra lligada a habitatge, porta a registres negatius l'activitat de l'any.
Per part seva, la Demarcació de Menorca manté el seu creixement sostingut
gràcies a l'evolució de l'obra lligada a habitatge.
En el conjunt de COAIB, l'entrada de projectes d'habitatge plurifamiliar és la causa
de l'increment en el nombre de nous habitatges visats, especialment a Eivissa i
Formentera i Mallorca. La creació d'habitatge unifamiliar cau a Eivissa i Formentera
i creix a Mallorca i, especialment, a Menorca.
El pressupost total visat en el COAIB disminueix a causa de la forta reculada del
pressupost visat en edificacions turístiques a Eivissa i Formentera i Mallorca. Per
part seva, la Demarcació de Menorca incrementa el pressupost visat gràcies al
pressupost visat en habitatge, edificis turístics i sanitaris.
COL·LEGIACIÓ
L'any 2019 el nombre de col·legiats residents ha passat de 1.366 a 1.401, és a dir,
35 col·legiats més, un 2,56% més que l'any anterior, i que es converteix en el
màxim històric de col·legiació. A aquests s'afegeixen 23 col·legiats no residents,
aconseguint una xifra total de 1.424 col·legiats a Illes Balears.
El 93% del total de col·legiats el fan sota la modalitat “en exercici”. I un 7% en “no
exercici”.
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Activitats
Assemblees generals COAIB
Es varen celebrar les dues assemblees generals ordinàries, previstes als
Estatuts, els dies 28 de maig i 17 de desembre de 2019, a Palma.

Activitats de la Junta
Juntes de Govern del COAIB
El 2019 es varen celebrar 15 sessions a Palma i 1 a Eivissa.
A més, es varen celebrar 13 sessions del Comitè Executiu de la Junta de Govern
del COAIB.
Convenis i acords institucionals
El Col·legi, des de la Junta de Govern, el Comitè Executiu, els vocals
responsables de les comissions i el gerent, ha promogut o ha participat de
manera activa en el desenvolupament de convenis de col·laboració amb d’altres
entitats i institucions, accions que s’han traduït en diversos acords.
ABRIL 2019
- Contracte de patrocini entre ASEMAS i el COAIB per el foment i realització
d’activitats formatives.
JUNY 2019
- Conveni de col·laboració entre el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid i el
COAIB per a la difusió de la campanya “Arquitecto de la casa”.
- Acord de col·laboració en el COAIB i Maribel Bennazar per dur a terme
l’exposició de l’Any Bennazar.
DESEMBRE 2019
- Acord donació Antoni Juncosa Aysa
Participació regular de representants del COAIB a institucions
La degana i la resta de membres de la Junta de Govern del COAIB, el gerent i
altres directius i tècnics del Col·legi, participen regularment a les comissions i
taules de treball de diferents òrgans de l’Administració, d’altres institucions i
d’entitats diverses:
− Consell Assessor de l’Energia de la Direcció General d’Energia i Canvi climàtic
de les Illes Balears
− Plataforma per a l’Educació del Cercle d’Economia de Mallorca
− Plataforma de finançament del Cercle d’Economia de Mallorca
− Submesa de Turisme, Territori i Transport de Vicepresidència i Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears
− Comissió renovació acreditacions de l’Agencia de Qualitat Universitària de les
Illes Balears.
− Junta General i Consell d’Administració d’EQE, SAU
− Junta General i Consell d’Administració d’IGETEC, SLU
Participació a altres reunions, comissions i actes diversos
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La degana i altres membres de la Junta de Govern han presentat, intervingut o
participat en les activitats següents:
24-01-19 Assistència a la inauguració de l’exposició Jujol a la Seu de Mallorca,
celebrada a la basílica de Santa Maria de la catedral de Mallorca, a Palma.
25-01-19 Presentació Programa Reindustralització sector hàbitat, organitzada
per la direcció general de Política Industrial i que es va celebrar a la seu de la
Conselleria de Treball, Comerç i Industria, a Palma.
08-02-19 Participació en la reunió del jurat del Insòlit Festival, celebrada a la seu
del COAIB, a Palma.
21-02-19 Reunió informativa sobre el règim especial de les Illes Balears,
convocada per la Presidència del Govern de les Illes Balears, i celebrada a la
seu del Consolat de Mar, a Palma.
25-02-19 Presentació del visor digital per seguir l'evolució històrica de Palma a
través de plànols digitalitzats, organitzat per Palma XXI, i celebrada a la sala
d’actes del COAIB, a Palma.
28-02-19 Acte commemoratiu del Dia de les Illes Balears, en el qual es lliuraren
els Premis Ramon Llull i la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma.
Representació arquitectes voluntaris Sant Llorenç, que es va celebrar a la Llotja,
Palma.
04-03-19 Assistència al procés participatiu de l’antiga presó de Palma, organitzat
per l’Ajuntament de Palma, a Cas Capiscol, Palma.
05-03-19 Jornada sobre urbanisme de gènere i disseny urbà integrador “La ciutat
amb ulls de dona”, organitzat per la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat,
celebrada a la seu del COAIB, a Palma.
12-03-19 Assistència a la Jornada Jornada Sostenibilitat i Eficiència Energètica,
organitzada pel Consell Mallorca i celebrada a la seu de Tirme, Palma.
13-03-19 Acte de lliurament de la Medalla d'honor a la Dra. Catalina Cantarellas
Camps atorgada per la Real Acadèmia de Belles Arts Sant Ferran, a la seu de la
Conselleria de Salut, a Palma.
20-03-19 Acte d’adhesió a la Declaració DAVOS, celebrada a la seu del COA
Madrid.
23-03-19 Sopar commemoratiu del patró del Col·legi Oficial d’Enginyers
Industrials de les Illes Balears, al Restaurant del Club Nàutic de Palma.
25-03-19 Foro Tendencias, organitzat pel Club Diario de Mallorca, a Palma.
26-03-19 Celebració del 20è. Aniversari de la Associació Balear de Tècnics en
Energia, Climatització i Refrigeració, ABTECIR, celebrada a la sala d’actes de
l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, a la UIB.
29-03-19 Signatura de l’adhesió de la Declaració Davos celebrada la Demarcació
Eivissa i Formentera del COAIB.
02-04-19 Signatura de l’adhesió de la Declaració Davos celebrada la Demarcació
Mallorca del COAIB.
04-04-19 Acte "Un pacte per la Serra?", organitzat per Tramuntana XXI amb els
partits polítics amb representació parlamentària per parlar sobre les seves
propostes per la Serra de Tramuntana, celebrat a Can Oleo, Palma.
11-04-19 Assistència a la Jornada tècnica Pla Director Sectorial d’Equipaments
Comercials, organitzada pel Consell de Mallorca, i celebrada a la seu de la Llar
de la Joventut, Palma.
16-04-19 Assistència a la Jornada d’Agendes Urbanes organitzada per la
conselleria de Territori, Energia i Mobilitat de Govern de les Illes Balears, en
col·laboració amb el Ministeri de Foment, celebrada a l’Espai Sostenible
Francesc Quetglas de Palma.
26-04-19 Assistència a la Jornada sobre custodia urbana, organitzada per ICTIB
Xarxa de custòdia de les Illes Balears. Celebrada al centre cultural Can Balaguer
de Palma.
03-05-19 Visita i reunió a les instal·lacions de Mac Insular, Palma.
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03-05-19 Assistència a l’Assemblea General de la Federació d’Entitats Locals de
les Illes Balears, FELIB, celebrada al Hotel Melià Palma Bay de Palma.
04-05-19 Assistència a la celebració del 50 aniversari del Col·legi Oficial de
Gestors Administratius de les Illes Balears, celebrada al Palau de congressos de
Palma.
10-05-19 Signatura de l’adhesió de la Declaració Davos celebrada la Demarcació
Menorca del COAIB.
17-05-19 Celebració del patró, Sant Isidre, del Col·legi Oficial d’Enginyers
Agrónoms de les Illes Balears celebrat al Nakar Hotel de Palma.
21-05-19 Participació en el Comité Euroregió del Canvi Climàtic, celebrada a
Can Oleo, Palma.
07-06-19 Celebració del 50 aniversari del Col·legi Oficial de Perits i Enginyers
Tècnics Industrials de les Illes Balears, al Palau de Congressos de Palma.
08-07-19 Presentació dels Estàndards d'habitatge social de l'INCASÒL, al
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
18-07-19 Assistència al Sorteig de l’Or de la Creu Roja, celebrat per primera
vegada a Palma, a la seu del Palau de Congressos.
23-07-19 Celebració del 25 aniversari del Cercle d’Economia de Mallorca, al
Castell de Bellver de Palma.
07-08-19 Recepció de la Casa Reial a les autoritats i representants de la societat
mallorquina, al Palau de l’Almudaina, de Palma.
11-09-19 Assemblea constituent de la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears, FELIB, a la seva seu a Palma.
07-10-19 Celebració del 50 anys de l’Arxiu Històric, a la seu del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, a Barcelona.
09-10-19 Celebració del primer aniversari de la Torrentada a Sant Llorenc de
Cardassar.
14-10-19 Assistència al Fòrum de Turisme, celebrat al Club Diario de Mallorca.
29-10-19 Gala de lliurament dels Siurells de Palma, organitza per Ultima Hora,
celebrada al Restaurant Son Termens.
30-10-19 Inauguració del curs acadèmic 2019-2020, a la Reial Acadèmia de
Belles Arts de Sant Ferran, a Can Campaner, Palma
07 i 08-11-19 Assistència a la Jornada sobre Habitatge, organitzada pel Col·legi
Oficial d’Administradors de Finques de les Illes Balears.
06-12-19 Acte commemoratiu de la Constitució Espanyola, al Palau Reial de
l’Almudaina.
18-12-19 Aperitiu nadalenc a l’Autoritat Portuària de les Illes Balears.
19-12-19 Segona trobada de Col·legis Professionals de les Illes Balears, a l’Hotel
Valparaiso de Palma.
Temes relacionats amb les activitats del Consell Superior dels Col·legis
d’Arquitectes d’Espanya (CSCAE)
La degana del Col·legi i conseller representant va assistir a 11 sessions del Ple
Ordinari del Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya (CSCAE),
celebrades durant l’any 2019.
Així mateix, es va celebrar una assemblea extraordinària el 21 de juny i
l’assemblea ordinària el dia 29 de novembre de 2019.
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Àrea de concursos i ofertes de treball
Oficina de Concursos al COAIB
Des de l’any 2009 està en marxa l’Oficina de Concursos del COAIB que en
aquests moments està gestionada pel vocal de Concursos i Borsa de treball,
Bernat Nadal, amb la col·laboració de les arquitectes Lucía Manzanedo i Sonia
Franco.
Durant aquest any el COAIB ha continuat amb el conveni subscrit amb el CSCAE
perquè els col·legiats puguin accedir a les dades de la Plataforma de Concursos
d’aquesta entitat. Així, amb l'accés directe a la plataforma des de l’apartat de
Concursos i borsa de treball de la pagina web COAIB, els col·legiats poden
accedir a totes les noticies sobre concursos que allà es publiquen.

Per aquest motiu, a l’apartat de noticies del COAIB es notifiquen les convocatòries
més rellevants i properes, a més d’aquelles que des de la nostra Oficina ens
semblen de major interès pels col·legiats, amb la informació bàsica de cadascuna
de les licitacions, així com els enllaços a la documentació de les entitats
convocants.

L’Oficina de Concursos durant aquest 2019 ha analitzat, presentat observacions,
si escau, i donat difusió d'entre altres a molt diverses convocatòries, destacant les
següents:

-

Concursos convocats per l’Autoritat Portuària de Balears: “Asistencia
tècnica a la direcció d’obra, control de qualitat i vigilància ambiental en
obres diverses i menors de l’APB (2019-2021)”.

-

Convocatòria del Banc d’Espanya per la “Contractació dels serveis de
redacció de projecte d'execució, de l'estudi de seguretat i salut, direcció
facultativa d'obra i coordinació de la seguretat i salut de la restauració
de l'envoltant de la sucursal de Palma”.

-

Convocatòries del Consell de Mallorca, com el de la Direcció Insular de
Serveis Generals – Departament d’Hisenda i funció pública, per a la
“Redacció del projecte d’obra i instal·lacions, l’estudi i coordinació de
seguretat i salut i la direcció de les obres i instal·lacions adreçat a la
reforma d’alguns espais del poliesportiu de Sant Ferran”;
“Serveis d'assistència especialitzada per a l'execució de la 2a fase de
rehabilitació integral de l'edifici La Misericòrdia (Palma). Lot 1
Assistència a la direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut.
Lot 2 Assistència a la intervenció en les voltes. lot 3 Assistència durant
els processos de demolició i durant la intervenció en les estructures. Lot
4 Assistència en els processos d'excavació d'una galeria d'accés a
l'aljub del "Pati de Dones";
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-

Convocatoria del Consell Insular de Menorca pel “Contracte de serveis
per a la redacció de el pla director de Llatzeret de Maó”.

-

Convocatòria del Consell Insular d’Eivissa pel “Concurs de projectes per
a la redacció de projecte i direcció d'obra i instal·lacions, direcció
execució i coordinació seguretat i salut per a rehabilitació i conversió de
dos pavellons militars per a la seva reconversió a l'Escola Oficial
d'Idiomes EOI " al terme municipal d’Eivissa.

-

Concursos convocats pel Servei de Salut de la Conselleria de Salut i
Consum: Nova convocatòria del projecte del Nous Son Dureta:
“Elaboració de projecte d'obra i direcció facultativa per al nou centre
sociosanitari al recinte de l'antic Hospital Universitari de Son Dureta"

“Assistència tècnica i direcció facultativa de les obres de reforma interior
i ordenació de la parcel·la de l'Hospital Verge de el Toro a Maó”;

Convocatòria del “Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a
selecció de propostes arquitectòniques per a la construcció d'un nou
Hospital d'Atenció Intermèdia Sector Sanitari de Llevant " a Felanitx;

“Concurs de projectes arquitectònics per a la nova Unitat Bàsica de
Salut a Consell, Mallorca”;

“Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la selecció de
propostes arquitectòniques per a la construcció d'una nova Unitat
Bàsica de Salut a Santa Margalida, Mallorca”;

“Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la construcció d'un
nou Centre de Salut de Trencadors (Llucmajor), Mallorca”;

Oferta laboral per a contractar un tècnic que dugui a terme obres
diverses necessàries a l’Hospital de Manacor;

-

Concursos convocats pel Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears: “Concurs de projectes arquitectònics
per a un centre sociosanitari de llargues estades al centre hospitalari de
Son Dureta, Palma "

-

Concurs convocat per la Subdirección General de Administración
Financiera y Patrimonio de la Administración Periférica, depenent de
Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, per a la “Redacció de
Projecte Bàsic i d'Execució, Estudi de Seguretat i Salut i Direcció
Facultativa per a les obres de reforma de les instal·lacions a l'edifici
d'usos múltiples de Palma de Mallorca situat en C /. Felicià Fuster 7 ".
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-

Concursos convocats per l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI):
“Direcció de les obres i coordinació en matèria de seguretat i salut de
l'edifici de 19 habitatges de protecció pública i aparcaments al c / Xarch,
d'Eivissa”.

-

Concurs convocats per l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis
Educatius (IBISEC): "Redacció de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de
les obres i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció
del Nou CEIP Alcúdia";

"Redacció del projecte integrat, direcció d'obres i coordinació en matèria
de seguretat i salut de l'ampliació de l'IES Isidor Macabich, Eivissa";

"Redacció de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de les obres i
coordinació de seguretat i salut del Nou CEIP Ses Plans, Sant Josep de
sa Talaia";

-

Concurs convocat per l’Instituto Social de la Marina, “Redacció de el
projecte i direcció de les obres de la casa de la mar de Porto Cristo".

-

Concurs del Ministerio de Justicia per a la “Redacció de el projecte i
direcció de les obres de nou edifici de Jutjats a Manacor (Illes Balears)”.

-

Concurs convocat per el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) per la nova seu del SOCIB, “Servei d'arquitectura per
a redacció de projecte, estudi de seguretat i salut, direcció d'obra i
altres, per projecte de construcció d'edifici Sistema d'Observació
Costaner Illes Balears ".

-

Convocats pel Servei Ferroviari de Mallorca (SFM): “Serveis redacció
projecte constructiu baixador de l'hospital de Inca”;

“Servei per a la redacció d'el projecte constructiu de la línia de metro
fins a l'Hospital Universitari Son Espases ";

"Serveis per a la redacció i direcció projecte rehabilitació integral Hostal
Términus per a nou centre de comandament redundat i altres
dependències d'explotació, serveis tècnics i administració de SFM".

Concurs convocats per Ajuntaments de Mallorca:
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“Contracte de redacció de el Pla General, el Pla d'Ordenació Detallada i
el Catàleg d'Elements i espais protegits del municipi de Campos .”
(Ajuntament de Campos)
"Serveis de redacció del Pla General i el Pla d'Ordenació Detallada del
municipi de Felanitx" (Ajuntament de Felanitx)
“Servei de redacció del projecte constructiu, el projecte d’activitats i
tramitacions pertinents per obtenir les llicències i permisos que
corresponguin per la construcció d’una nau per planta potabilitzadora,
tallers i magatzems per a la SAM a la ciutat de Manacor.” (Ajuntament
de Manacor)
“Redacció de projectes d'execució de millora de la urbanització, de
l'accessibilitat dels vials i espais lliures públics en l'àmbit de l'Ajuntament
de Palma (4 lots)” (Ajuntament de Palma)

“Realització dels treballs de conclusió de l’adaptació de les Normes
Subsidiàries per a l’adaptació del Pla Territorial de Mallorca, així com
per a la finalització dels treballs per a l’aprovació del catàleg de
patrimoni del municipi de Porreres”. (Ajuntament de Porreres)

-

Concurs convocats per Ajuntaments de Eivissa y Formentera:

“Contracte servei de direcció d'obra i de coordinació de seguretat i salut
en fase d'execució d'obres”, a diverses obres del terme municipal de
Sant Josep de Sa Talaia.

“Direcció d’obra, direcció d’execució d’obra, i de coordinació de
seguretat i salut en fase d’execució de les obres del projecte de reforma
i ampliació de la Unitat Bàsica de salut de Cala de Bou”, (Ajuntament de
Sant Josep de Sa Talaia).

“Contracte redacció de el Pla d'Ordenació del Litoral i Redacció de el
Projecte executiu de les obres de passeig marítim de la Bahia de
Portmany des de Port des Torrent fins a Cala Gració”, (Ajuntament de
Sant Josep de Sa Talaia).

“Servei d'assessorament tècnic, consultoria, gestió i impuls de les
actuacions necessàries en relació a el projecte de passeig marítim de
vianants de la badia de Portmany, mitjançant oficina de gestió ”
(Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia).
Així mateix, s’ha estat treballant amb diferents entitats per dur a terme noves
convocatòries, millorar bases, etc, algunes de les quals han obtingut un resultat
satisfactori i d’altres no s’han pogut materialitzar com ens hagués agradat.
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Borsa de treball i convocatòries de places als ajuntaments de les
Illes
L’Oficina de Concursos, analitza, presenta observacions, si escau, i dona
difusió, a més de les convocatòries de projectes, a les convocatòries de places
i borses d’arquitectes que es convoquen per les diferents administracions
públiques, entre les quals han estat les dels següents municipis:
-

-

-

Ajuntament d’Alaior
Ajuntament d’Alcúdia
Ajuntament de Felanitx
Ajuntament d’Inca
Ajuntament de Llucmajor
Ajuntament de Manacor
Ajuntament d’es Migjorn Gran
Ajuntament de Selva
Administració Especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

S’han preparat, amb les entitats sol·licitants, ofertes puntuals per tal de
contractar a un arquitecte, com les següents:
- Contractació d’un tècnic per redacció de la IEE de la Fundació Pilar i
Joan Miró
- Professor per el Col·legi Sant Vicenç de Paül, de Palma
- Oferta de la Catedral de Mallorca per al contracte d’Obra i Servei, amb
l’objecte de participar en la redacció i implementació del Pla de
Conservació Preventiva de la Catedral.
- Sol·licitud de propostes, tècnico econòmiques per a la realització de
l’informe de supervisió de les obres de reforma de l’edifici de porqueres
de Galatzó, a Calvià, per al seu ús com a Refugi, per part del Consell de
Mallorca, des de l’IBANAT.

Altres activitats.
Des de l'oficina de concursos hem col·laborat en l'elaboració de les bases de
concursos convocats per entitats públiques i privades, de les quals, alguns
concursos ja s'han realitzat, com el cas de la nova seu del SOCIB, i uns altres
que estan encara pendents de convocar-se.
També es pot destacar que s’estan elaborant les signatures de diferents
convenis de col·laboració entre institucions rellevants del nostre entorn més
proper i el COAIB, com son la Catedral de Mallorca i la Universitat de les Illes
Balears, en tots aquells assumptes que puguin ser d'interès comú,
especialment en tots aquells aspectes relacionats amb l'assistència tècnica
respecte de la construcció, conservació, rehabilitació i millora, actuacions
d'assistència per al compliment normatiu i tècnic de les seves edificacions,
realització d'informes, projectes, direcció d'obres, representació tècnica, i en
definitiva, tots aquells treballs necessaris per a l'òptim desenvolupament i
conservació del patrimoni, en que puguin participar els col·legiats.
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A més, des de l’Oficina de Concursos, hem col·laborat amb el departament de
Cultura, que amb la participació de l’Autoritat Portuària de Balears, va
organitzar l’exposició de les 5 propostes presentades a l’Assistència Tècnica
per la redacció del Projecte Constructiu i Direcció d’Obra de la Remodelació
Urbanística del Passeig Marítim de Palma, convocada per l’Autoridad Portuaria
de Baleares-Puerto de Palma.
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Agrupació d´Arquitectes Experts Pericials i Forenses
El mes de maig de 2019, es varen celebrar Eleccions col·legials per a la
renovació de càrrecs i la Junta Directiva va quedar constituïda pels següents
membres:
President: Mª. Inmaculada Salom Moll
Secretari: Manuel García Ramis
Tresorer: Vacant
Vocal Eivissa i Formentera: Joan Marí Ferrer
Vocal Mallorca: Vacant
Vocal Menorca: Elisabet Fiol Bernat

Activitats de la Junta
Juntes Directives de l´AAEPF
Durant l´any 2019 es van celebrar 11 sessions.
Es va celebrar l’Assemblea General Ordinària el 12 de desembre.
Secretaria
Durant l'any 2019 s'han registrat 67 documents d'entrada i 65 de sortida, 11
de les quals eren circulars de l´AAEPF.
Es produïren 7 altes en l´Agrupació i 33 baixes, formant un total de 159
agrupats.
Es varen rebre 10 sol·licituds de peritatges de particulars que van ser
“cobertes” pel llistat del Servei d´Arquitectes Experts Pericials.
L'Agrupació va continuar la funció anual encomanada pel COAIB en
l’elaboració de la llista anual d'arquitectes interessats a actuar com a perits en
procediments judicials, que es remeten als Jutjats per a efectuar les
designacions que estableix la Llei. A l’any 2019 a petició del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears, en la qual, entre altres dades, ens indicaven la
possibilitat d'incloure les especialitats, va instar a que els col·legiats
emplenessin un nou model de fitxa perquè cada agrupat marqués les seves
preferències en relació a una sèrie d'especialitzacions, així com l'àmbit
d'actuació en el qual estava disposat a dur a terme el treball, informació que es
va traslladar als Jutjats i Organismes.
Aquesta informació es va plasmar en l’elaboració d’un programa informàtic a fi
de que als Jutjats es pugui seleccionar un pèrit aplicant els filtres d’àmbit i
especialització.
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Agrupació d´Arquitectes al Servei de l’Administració Pública
El mes de maig de 2019, es varen celebrar Eleccions col·legials per a la
renovació de càrrecs i la Junta Directiva va quedar constituïda pels següents
membres:
President: Mateu Carrió Muntaner
Secretari: Gabriel Buades Crespí
Tresorer: Bartomeu Nicolau Mayol
Vocal Eivissa i Formentera: Vacant
Vocal Mallorca: Emilio J. Salvá Alloza
Vocal Menorca: Vacant
Vocal Administració de l’Estat i comunitat Autònoma: Bernardino Seguí Coll
Vocal Consells Insulars: Vacant
Vocal Ajuntaments: Maria Mayol Ferrer

Activitats de la Junta
Juntes Directives
Durant aquest exercici, l’ASSAP ha celebrat 7 sessions de la Junta
Directiva.
Secretaria
Durant l'any 2019 s'han registrat 21 documents d'entrada i 16 de sortida, 1
dels quals era circular de l´AASAP.
Es produïren 18 altes en l´Agrupació i 5 baixes, formant un total de 28
agrupats.
Reunions informatives
En el 2019, no s’han celebrat reunions informatives.
Reunions UAAAP
El president va assistir a les reunions de la Unió d’Agrupacions d’Arquitectes al
Servei de l’Administració Pública, celebrades a Madrid, en dates 5 d’abril i 8 de
novembre de 2019.
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Àrea de Cultura
Publicacions COAIB
Guia d’Arquitectura de Menorca
S’ha publicat la segona edició de la Guia d'Arquitectura de Menorca, revisada i
actualitzada, autor de la qual és l'arquitecte Joan J. Gomila.
La guia s’ha dividit en vuit capítols que entrelliguen tres objectius: establir un
ordre geogràfic, compaginar el recorregut geogràfic amb un ordre cronològic de
les arquitectures visitades i compaginar l’arquitectura urbana –la més
nombrosa- amb una representació de l’arquitectura rural. Aquestes tres línies
donen entitat pròpia a cada un dels períodes de l’arquitectura menorquina i a la
pròpia història de cada poble o ciutat. En aquest sentit, la incorporació d’un
breu text introductori a cada capítol, que repassa els esdeveniments més
interessants, realitzat per un historiador especialista en cada tema, serveix per
situar el lector en cada moment històric.
Guia d’Arquitectura d’Eivissa i Formentera i de Palma
S’està treballant en la reedició de les guies d’arquitectura d’Eivissa i
Formentera i de Palma, esperant la seva publicació per a 2021.
També està programada la publicació de la Guia de Mallorca al 2022.

Altres
Dia de la dona
Per a commemorar el dia de la dona del 8 de març, es va publicar a la web del
COAIB un banner que recollia, amb un vídeo, les imatges d’una selecció
d’obres projectades per dones arquitectes, guanyadores dels Premis
d’Arquitectura de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera.
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Arxiu Històric
Durant l’any 2019 s’han continuat desenvolupant els objectius de l’Arxiu del
COAIB, recopilar, inventariar, conservar, digitalitzar i difondre el seu patrimoni
documental. Ara ja fa tres anys des de que es donà una nova empenta al
departament de l’Arxiu i aquest ha assolit nous projectes i reptes a mesura que
el seu volum ha augmentant amb noves incorporacions.

Inventari
S’ha seguit classificat i inventariat una gran part de l’arxiu de manera que s’han
actualitzat els diferents fons i sèries:


L’Arxiu de Visat del COAIB, amb més de 115.300 còpies de projectes visats
entre els anys 1932 i 1979. Aquest arxiu compta també amb 47 llibres de
registre on queda constància de les obres que es visaren entre els anys
1932 a 1986, en ells s’indica el número de visat, l’arquitecte, el promotor,
l’emplaçament, el tipus de l’obra i el pressupost d’execució material. L’Arxiu
de Gestió comprèn també els llibres d’ordres de les obres finalitzades, els
quals custòdia el COAIB.



El Fons d’Arquitectes i altres tècnics on es custodien projectes de 28
arquitectes i 5 enginyers, aproximadament uns 180 projectes.



El Fons d’Imatge integra tres col·leccions: la col·lecció fotogràfica del
COAIB, la col·lecció Fotogràfica Mas-Martí i la col·lecció fotogràfica de
Patrimoni. La primera està formada per unes 8000 fotografies en negatius,
plaques de vidre i positius. La col·lecció Fotogràfica Mas-Martí, cedida al
col·legi a l’any 1986 consta de 24.000 negatius, 10.000 positius, 503
diapositives i 171 llibretes que documenten l’estat de la ciutat i les obres
que s’hi realitzaven entre els anys 60 i 80. Formen també part d’aquesta
col·lecció varies filmacions de les obres més rellevants que es realitzaren a
Palma entre les dates abans esmentades. El tercer grup està format per
imatges d’edificis que han estat objecte de treballs d’investigació, informes
de protecció del patrimoni i col·laboracions del COAIB per la redacció de
Catàlegs Municipals.



Integren també l’arxiu les sèries de Exposicions, Tesis, Treballs
d’Investigació, Protecció del Patrimoni, Urbanisme, Pinacoteca i l’arxiu de
publicacions del COAIB.
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Eivissa i Formentera
ARXIU VISAT
FONS
ARQUITECTES
FONS
IMATGES
PINACOTECA

REGISTRE EXPEDIENTS VISATS
(1974-2010).
ERWIN BRONER
(Inventariat i catalogat al 2007)
ARXIU FOTOGRAFIC EIVISSA
Obra pictòrica exposada a la seu col·legial
TOTAL

Mallorca
ARXIU VISAT

FONS
ARQUITECTES
FONS
IMATGES

REGISTRE EXPEDIENTS VISATS
(1932-1986).
ARXIU EXPEDIENTS VISATS
(1932-1979)
LLIBRES D’ORDRES
(2000-2017).
(Falta Inventariar)
DIVERSOS ARQUITECTES I ENGINYERS
(Falta inventariar Pedro Garau Sagristá))
ARXIU FOTOGRAFIC HISTÒRIC COAIB
ARXIU FOTOGRAFIC MAS MARTÍ
(Falta inventariar)
COLECCIO FOTOGRAFICA AÈREA DEL
COAIB (Falta Inventariar)
COLECIÓ CATALEG DE PALMA

PROTECCIÓ
DEL
PATRIMONI

COL·LECCIÓ FOTOGRAFICA DEL
PATRIMONI
CATALEG DE PROTECCIÓ DEL
PATRIMONI DE PALMA
(Falta Inventariar)
EXPEDIENTS
(Falta Inventariar)
FITXES
(Falta Inventariar)
PLÀNOLS HISTÒRICS (Falta inventariar)

ARXIU
URBANÍSTIC
PINACOTECA

47
115.300
14400
180
8000
35.766

820
1071

84

(Falta Inventariar)
53

EXPOSICIONS

181
TOTAL

175.902

Menorca
ARXIU VISAT
PROTECCIÓ
DEL
PATRIMONI
ARXIU
URBANÍSTIC

REGISTRE EXPEDIENTS VISATS
(1997-2010).
AIXECAMENT DE PLÀNOLS D’EDIFICIS
DE MAÓ I CIUTADELLA. Joan Gomila
(Falta Inventariar)

6

(Falta Inventariar)
TOTAL

6
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Projecte i difusió
Objectius del projecte
 Classificar, inventariar i catalogar els documents que integren l’arxiu.
 Preservar el fons documental de lesions, patologies, atacs biòtics i
deterioraments. Per aquest motiu l’arxiu ha adquirit capses de cartró de
conservació provisional permanent.
 Establir un protocol amb les directrius sobre els documents que han de
formar part de l’arxiu i la seva conservació, el processos d’acceptació de
donacions i la consulta de documentació.
 Recollir, conservar i custodiar nous documents i donacions d’arquitectes.
 Difondre el patrimoni documental del Coaib a través d’una sèrie
d’actuacions i donant accés a la documentació a investigadors i als
estudiosos que ho desitgin.
 Digitalitzar el documents més interessants, més deteriorats o més exposats
a possibles processo patològics físics o biòtics.
Noves incorporacions al fons de l’arxiu
L’arxiu aquest any ha vist augmentat el seu Fons d’Arquitectes gràcies a la
donació que va fer Antoni Juncosa Aysa del 6 panells que presentà Gaspar
Bennazar a l’any 1916 al concurs del Col·legi de Notaris de Balears.
Per tal de regular les noves incorporacions de documents a l’arxiu aquest any
s’ha redactat, aprovat i posat en marxa el protocol de Donacions a través del
qual es regulen les peticions dels donataris i els sistemes d’avaluació i
acceptació dels documents.

Digitalització de documents
Durant l’any 2019 s’han realitzat diferents digitalitzacions amb la finalitat de
preservar l’estat actual de la documentació i obtenir còpies digitals per tal de
realitzar les consultes sense deteriorar els originals.




S’han digitalitzat 10 llibres de registre de visat (del 21 al 30). Queden 27 per
digitalitzar, procés que segons previsions acabarà en 2 anys.
S’ha finalitzat la tasca de digitalització de la Col·lecció Fotogràfica Històrica
del COAIB, integrada per plaques de vidre, negatius i positius.
Aquest any l’arxiu ha adquirit un escàner de gran format per digitalitzar
plànols i dibuixos i un escàner de fotografies i negatius, d’aquesta manera
l’arxiu pot seguir digitalitzant els documents de l’arxiu sense que aquests
surtin del COAIB.

Consultes
Durant l’any 2019 s’han realitzat 74 consultes efectives a l’Arxiu de Visat i 37
consultes a l’Arxiu Històric del COAIB. També s’han rebut consultes de
institucions públiques com el Consell o l’Arxiu de la Catedral de Mallorca.

Difusió
A l’any 2019 s’han dut a terme varis projectes de difusió de l’arxiu que tindran
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continuïtat als pròxims anys:
• Projecte 100/10, una iniciativa que pretén difondre l’arquitectura més
interessant realitzada a les nostres illes al llarg dels 100 anys del segle
passat (1900-2000), a través de 10 testimonis significatius de les diferents
etapes d’aquell segle.
Aquest projecte es preveu que es desenvolupi entre els anys 2018 i 2027 i
cada any es proposarà la difusió d’un tema monogràfic, de forma que en
conjunt suposi una repàs de l’arquitectura del segle XX.
L’any 2019 es va dedicar a la figura de Gaspar Bennazar, coincidint amb el
cent cinquanta aniversari del seu naixement, el Col·legi Oficial d’Arquitectes
de les Illes Balears, va organitzar una sèrie d’actes sobre aquest arquitecte
amb la finalitat de donar a conèixer la seva figura i l’empremta de la seva
obra a Ciutat. Es va organitzar una conferencia inaugural, una exposició que
va tenir una molt bona acollida, tres sortides per Palma i una acte de
cloenda:
⋅

L’exposició s’inaugurà el dia 19 de setembre i es pogué visitar fins a
finals d’octubre, la varen visitar 392 persones.

⋅

La primera sortida fou a l’Escorxador i a la Plaça de Toros de Palma i
va ser guiada per Pere Rabassa. (17 persones).

⋅

La segona sortida, la “Ruta Bennazar” guiada per Martí Lucena va
tenir tan bona acollida que se’n varen realitzar tres edicions amb un
total de 60 participants.

⋅

La tercera sortida al Cementeri de Palma comptà amb les explicacions
i comentaris de Catalina Cantarellas. D’aquesta se’n feren dues
edicions amb un total de 36 participants.

⋅

Finalment a l’acte de cloenda per demanda dels usuaris es va repetir
la visita a l’Excorxador on s’oferí un refrigeri als participants que foren
38.

L’any Bennazar enregistrà una assistència total de 543 persones i tingué una
molt bona difusió a través dels mitjans de comunicació.

ARQUITECTES 46

Assistència visita s'Escorxador i Coliseo Balear

PROFESSIONALS DEL SECTOR 14
NOMBRE TOTAL VISITANTS = 312 + 80
INAUGURACIÓ

ARQUITECTES COL·LEGIATS = 3

PARTICULARS 95

NOMBRE TOTAL ASSISTENTS = 17

ARQUITECTES NO COL·LEGIATS = 2

TURISTES 56

ALTRES = 12
ESTUDIANTS, visites concertades 101

VISITA DE MENOR TEMPS = 2 min

Assistència visita Ruta Bennazar

MITJA DE TEMPS DE LA VISITA = 21 min

ARQUITECTES COL·LEGIATS = 3

VISITA DE MAJOR TEMPS = 50 min

NOMBRE TOTAL ASSISTENTS = 60

ARQUITECTES NO COL·LEGIATS = 3

ARQUITECTES 46; 15%

ALTRES = 54
ESTUDIANTS 101; 32%
PROFESSIONALS DEL
SECTOR 14; 5%

Assistència visita Bennazar al cementiri de Palma
ARQUITECTES COL·LEGIATS =4
NOMBRE TOTAL ASSISTENTS = 36

ARQUITECTES NO COL·LEGIATS = 0

PARTICULARS 95; 30%
TURISTES 56; 18%

ALTRES =32

Dades de l’assistència a l’exposició de l’Any Bennazar i de les
sortides
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• Un altre dels projectes continuats durant aquest any és la publicació de l’Obra
del Mes, mensualment el COAIB publica la fitxa d’un document dipositat a
l’Arxiu amb la finalitat de donar a conèixer el seu fons i apropar aquest
departament col·legial als usuaris. Al 2019 s’han publicat les següents fitxes:
Casa Lucas Cladera de Guillem Muntaner.
Banc d’Espanya de Miquel Rigo Clar
Edifici d’habitatges Sebastià Verger Arbona, de Carlos Garau Tornabells.
Apartaments Europalma de BMB arquitectes.
Casa Fisac de Miguel Fisac.
Imatges d’Eivissa de l’Arxiu de Fotografia Històrica del COAIB.
San Alonso de Josep Ferragut Pou.
Casa a Sometimes de Carlos Garau Tornabells.
Oratori de Santa Catalina a Sóller.
Fotografies del Fons Mas-Martí.
Casa Villangómez d’Elies Torres i José. A. Martínez Lapeña.
Casa Reine Girard de Josep Maria Monravà.
• Pel que fa als mitjans de comunicació l’Arxiu ha sortit moltes vegades a
premsa, televisió i ràdio. L’any Bennazar ha estat el protagonista d’articles a
la premsa local i també als telenotícies i programes de difusió.
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Àrea Deontològica
Oficina d'Informació Deontològica (OID)
Tant la Llei de Col·legis Professionals estatal, Llei 2/1974, de 13 febrer, com la Llei
de Col·legis Professionals de les Illes Balears, Llei 10/1998, de 14 de desembre,
estableixen que les organitzacions col·legials estan subjectes al principi de
transparència en la seva gestió. Amb aquesta finalitat estableix l'obligació
d'elaborar una memòria anual.
Els articles 11 de la Llei estatal i 13 de la Llei balear relacionen la informació
mínima que ha de contenir la memòria anual.
Així, pel que aquesta oficina interessa, ha d'incloure les següents dades:
c) Informació agregada i estadística relativa als procediments informatius i
sancionadors en fase d'instrucció o que hagin esdevingut fermes, amb indicació
de la infracció a què es refereixen, la seva tramitació i la sanció imposada si
s'escau, respectant sempre la legislació en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
d) Informació agregada i estadística relativa a les queixes i reclamacions
presentades pels consumidors i usuaris, així com per les seves organitzacions
representatives, i també sobre la seva tramitació, així com, si és el cas, els motius
d'estimació o desistiment de la queixa o reclamació , respectant la legislació en
matèria de dades de caràcter personal.
En compliment d'aquesta normativa, s'ha elaborat la present memòria, on s'inclou
la referida informació i, a més, es tracta de donar una imatge fidel, una fotografia,
que sintetitzi l'activitat de l'oficina deontològica durant el present any.

Procediments sancionadors. Informació agregada.
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EXPEDIENTS OBERTS
2019
EXPEDIENTS
FINALITZATS 2018
EXPEDIENTES
FINALITZATS 2019

Sanció imposada

17

Amb sanció

3

2 Advertència per escrit

Amb sanció

3

2 reprensió formulada en
circular col·legial.
Suspensió de l’exercici

professional en l’àmbit del
COAIB per termini de 3
mesos
2 Suspensió de l’exercici
professional en l’àmbit del
COAIB per termini de 6
mesos i un dia 1 any
Amb arxiu

EXPEDIENTS EN
TRÀMIT 2019

3

Amb arxiu per prescripció

1

En fase d’instrucció

10

Informació estadística
Les dades relatives a l’activitat de l’Oficina d’Informació Deontològica al llarg de
l’any 2019, són les següents:
Comunicacions:
Consultes d’arquitectes:
Consultes de particulars:

39

8
4

Denúncies 2019:
17

-

D’ arquitectes a arquitectes:
De particulars a arquitectes:
9
D’empreses a arquitectes:
D’Institucions públiques:

1
3
4

Denúncies tramitades:
17
Expedients instruïts:
14
Expedients pendents de resolució :
10
Arxiu d’expedients:
Arxiu de denúncies:
Suspensió temporal en tramitació:

3
3
5
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Àrea Tècnica del COAIB
L’Àrea Tècnica del COAIB, encapçalada pel vocal de l’Àrea Tècnica, Ignacio
Salas Pons, compta amb un arquitecte coordinador: Joan Bauzà Roig; tres
especialistes: Luis Velasco Roldán, Juan Antonio Lain García i Miquel Cerdà
Torres; i un col·laborador: Francisco Ramis Villalobos.
S’han resolt nombroses consultes dels col·legiats -realitzades tant
personalment com per via telefònica o per correu electrònic– sobre temes de
construcció, instal·lacions, estructures, patologies, rehabilitació, normativa
tècnica i diferents aspectes d’arquitectura legal.
Com a referència es pot indicar que el nombre de consultes durant l’any 2019
ha estat de 1.554.

Assessorament als col·legiats

L’assessorament personalitzat als col·legiats és realitza cinc dies a la setmana,
en horari de 12:00 a 14:00 hores.
De cada vegada més la consultoria de l’Àrea Tècnica s’instrumenta mitjançant
visites al portal d’Àrea Tècnica del web col·legial.

Àrea Tècnica Virtual
Es realitza una tasca constant d’actualització de la web col·legial. A continuació
s’enumeren agrupades per conceptes genèrics les utilitats incorporades a
l’Àrea Tècnica Virtual durant l’any 2019:
Seguretat, ús, accessibilitat i habitabilitat
- Actualització de format i traducció de diferents notes tècniques.
- Actualització de l’enllaç DB SUA amb nous comentaris del Ministeri de
Foment.
- Actualització de l’enllaç DB SI amb nous comentaris del Ministeri de
Foment.
- Actualització de l’enllaç DA DB-SI / 1.
Instal·lacions
- Incorporació d’un resum de la Llei 6/2019, que modifica la Llei 7/2013
d’activitats.
- Incorporació d’enllaços al nou Pla Hidrològic de les Illes Balears.
- Incorporació del Decret 154/1997 que modifica el Decret 91/1988 de
Reglamentació de parcs aquàtics de la CA de les Illes Balears.
- Incorporació de document resum sobre els sistemes de depuració i
abocament d’aigües.
- Incorporació del Decret 244/2019 d’autoconsum d’energia elèctrica.
- Incorporació de document amb les principals novetats del Decret
244/2019.
- Incorporació de la versió preliminar de la Guia de Tramitació de
l’Autoconsum elaborada per l’IDAE.
- Supressió de fitxes no actualitzades per a la justificació de les
instal·lacions d’electricitat.
- Actualització del RD 346/2011 i de l’Ordre ITC/1644/2011 amb les
modificacions sofertes per l’aprovació de l’ordre ECE/938/2019.
- Incorporació de nota tècnica sobre previsió d’espais i conduccions
segons el Reglament de Telecomunicacions.
- Incorporació de nota tècnica sobre tramitació de projectes de
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telecomunicacions.
Higiene, salut, medi ambient i eficiència energètica
- Incorporació dels enllaços de tots els documents reconeguts per a la
certificació energètica dels edificis.
- Incorporació d’un enllaç a la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats de
les Illes Balears.
- Incorporació d’un resum de la Llei 10/2019 de canvi climàtic i transició
energètica de les Illes Balears.
- Incorporació de nota tècnica i guions per a l’elaboració de l’estudi de
gestió de residus.
- Actualització de format i traducció de diferents notes tècniques.
- Incorporació del nou Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de
Mallorca.
- Incorporació del nou Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de
Formentera.
- Incorporació d’una modificació dels guions per a realitzar l’estudi de
gestió de residus, incorporant nova normativa vigent.
- Actualització d’enllaços als documents reconeguts per a la certificació
energètica dels edificis.
Condicions administratives i tècniques
- Actualització del llistat de normativa tècnica per a obres d’edificació.
- Incorporació del document de Prestacions de l’edifici traduït.
- Incorporació del document actualitzat del contingut del projecte
d’edificació.
Actualment l’Àrea Tècnica treballa
Col·laboració entre el COAIB i IBAVI per la monitorització d’Habitatges de
Promoció Pública.
Proposta per a la redacció d’un decret regulador dels Informes d’Avaluació
dels Edificis a les Illes Balears.
Propostes per a la redacció d’un nou decret d’habitabilitat.
Revisió dels coeficients per al càlcul simplificat del PEM.
Avanços per un nou Decret de control de qualitat de l’edificació i el seu ús i
manteniment.
Propostes per al reglament de la LUIB a l’apartat d’edificació.
Anàlisis, reorganització i escanejat dels Papers AT.
Avanços per un nou Reglament de desplegament de la Llei d’accessibilitat
de les Illes Balears.
Anàlisi de la documentació de diferents Ajuntaments sobre les declaracions
responsables en la tramitació de llicències urbanístiques.

Base de Dades de la Construcció per a obres de Restauració i
Rehabilitació de les Illes Balears

Pendent de decidir si el COAIB editarà una Base de Dades per obres de
Restauració i Rehabilitació.

Altres
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Assessoraments varis
Ajuntament de Palma
- Consulta de de diferents projectes per verificar la competència o no del
seus redactors.
- Reunió per analitzar els documents de la web municipal referent a
declaracions responsables en fase de Projecte bàsic i Projecte
d’execució.
- Col·laboració en una futura Ordenança de l’espai urbà.
- Pla estratègic Ramón Llull 2030.
Consell de Mallorca
Amb la Direcció General de Residus, per tractar la justificació de la fitxa de
residus.
MAC Insular
Analitzar la valoració dels residus de construcció en fase de projecte i
possible conveni amb el COAIB.
Govern de les Illes Balears
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge. S’han celebrat diferents
reunions per a tractar temes sobre Accessibilitat, Allotjaments turístics,
modificació del Decret d’Habitabilitat, proposta Decret de regulació dels
Informes d’Avaluació d’Edificis, banc de preus i control de qualitat.
IBAVI. Conveni relatiu a la monitorització d’habitatges de l’IBAVI.
Direcció General d’Indústria i Canvi Climàtic. Proposta del COAIB a la
futura Llei de Canvi Climàtic i registre de certificats d’eficiència
energètica
Direcció General de Funció Pública: Avantprojecte de modificació de la
Llei d’Activitats.
Direcció General de Treball, referent al Segell de Qualitat dels estudis
de seguretat i salut.
-

ASINEM
- Participació a la taula rodona sobre objectius 20-20-20, dins el marc del
Congrés d’eficiència Energètica i Sostenibilitat organitzar per l’ASINEM.
CSCAE
- Participació per tractar les al·legacions a la modificació del DB HE i la
nova secció HS6 referent al gas radó.
- Reunió per tractar l’actualització del Llibre d’Ordes.
ITEC
- Presentació de noves aplicacions de l’ITEC.
- Reunions per un possible col·laboració per editar un Base de dades de
rehabilitació de les Illes Balears.
FELIB
- IEE: Informe d’Avaluació de l’Edifici
- Comissió d’Eco-Disseny i eficiència energètica de la edificació

Comités tècnics, reunions de coordinació i reunions de seguiment COAIB
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3.0

-

Durant el període de referència s’han realitzat diferents comitès tècnics,
reunions de coordinació entre els departaments de Visat, OIU i Àrea
Tècnica, i s’ha assistit a reunions de coordinació i de seguiment del
COAIB 3.0.

Circulars tècniques
- Des del mes de gener fins al mes de desembre s’han publicat 23
circulars tècniques.
Diversos
- Redacció mensual d’un informe de seguiment amb indicació de nombre
i tipus de consultes realitzades, relació de documentació inserida a la
web i indicació de treballs en curs.
- Al·legacions del COAIB al projecte de decret pel qual es regulen els
informes d’avaluació d’edificis i el seu registre.
- Propostes per a l’actualització del decret d’habitabilitat.
- Participació tècnica en el programa COHABITA de l’IBAVI, referent a
promoció d’habitatges protegits amb cessió de sòl.
- Redacció de les al·legacions a l’avantprojecte de la Llei de canvi
climàtic i transició energètica de les Illes Balears.
- Redacció de les al·legacions a l’avantprojecte de la Llei d’activitats.
- Redacció de les al·legacions a l’avantprojecte de la Llei de residus i sòls
contaminants de les Illes Balears.
- Revisió de l’avantprojecte del Pla Sectorial de Mobilitat de les Illes
Balears.
-

Entrevista a IB3 Ràdio (programa Som grans) referent a habitatges
adaptats per a persones grans.
Redacció d’informe per definir l’opinió del COAIB referent a sostenibilitat
i canvi climàtic.
Participació en el jurat de la II Edició dels Premis de Sostenibilitat de les
Illes Balears, promogut per PORAXA.
Participació a la jornada de presentació dels OBJECTIUS COAIB
referent a Sostenibilitat i Canvi Climàtic.

Informàtica professional

Com a part d’una estratègia col·legial que cerca una major integració entre el
suport tècnic i el desenvolupament d’utilitats per als despatxos d’arquitectura, el
servei d’Informàtica Professional forma part de l’Àrea Tècnica.
El seu
responsable és l’arquitecte Miquel Cerdà Torres.
Assessorament als col·legiats
La consultoria és de tres dies a la setmana de 12:00-15:00.
Pàgina web
Es manté una relació d’aplicacions informàtiques desenvolupades a l’Àrea
Tècnica, que es van actualitzant periòdicament seguint els canvis normatius.
Aplicacions Àrea Tècnica
Les aplicacions desenvolupades a l’Àrea Tècnica es poden agrupar en dos
tipus:
1.

Les internes, utilitzades a la pròpia Àrea Tècnica o al COAIB.
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2.

Les externes, desenvolupades per a l’ús dels col·legiats,
generalment per al compliment de normativa autonòmica i altres
utilitats no rentables per a les empreses de software.

De les primeres cal destacar el programa de Consultes que s’utilitza en el
distints departaments del COAIB per al registre de consultes de col·legiats, i les
aplicacions desenvolupades per a monitoritzar els paràmetres tèrmics de
diferents habitatges de l’IBAVI.
Del segon grup, es mantenen actualitzades les següents aplicacions:
•
•
•
•
•

Aplicació DXF_TO_CTE per la conversió automàtica de dibuixos
AutoCAD en arxius de tipus CTE de Lider i Calener.
Aplicació per al transvasament de dades Lider/Càlener.
Aplicació HE-4 sobre Contribució Solar Mínima en les Instal·lacions
d’ACS. Càlcul d’instal·lacions de panells solars tèrmics.
Editor de diverses fitxes (residus, il·luminació HE3, protecció enfront
el raig, etc.).
Generador del Pla de Control de Qualitat

Activitats diverses
En relació al Programa de Monitoratge d'Habitatges de l’IBAVI previst a 15
habitatges de 5 promocions (3 habitatges de cada promoció):
•

S'ha iniciat el monitoratge de 4 habitatges ( 3 a una promoció a
Capità Vila i 1 a una promoció de Fornalutx), dels quals han conclòs
2 que passen a la fase d'anàlisi de dades. Els altres 2 habitatges
estan requerint supervisió per l'esmena de possibles disfuncions
dels sensors, la transmissió de dades o incidents derivats de les
persones residents als habitatges.

•

El sistema de monitorització es va muntant d’habitatge en habitatge,
analitzant i optimitzant constantment la fabricació de les caixes
protectores dels sensors, la circuiteria, la programació dels
microcontroladors, el funcionament dels sensors, la transferència de
dades i la seva representació.

Amb l’objectiu de conèixer millor el clima de les Illes Balears, s'ha iniciat
l'arxiu de dades de diferents estacions de l’ AEMET.
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Àrea d’Urbanisme i Ordenació del Territori
Activitats a través de l’OIU
L’Oficina d’Informació Urbanística (OIU) ha elaborat informes, al·legacions i
suggeriments relatius a la múltiple normativa d’àmbits estatal, autonòmic,
insular i municipal en matèries d’ordenació del territori, d’urbanisme i de
turisme; matèries la competència de les quals recau be en la Junta de Govern
del Col·legi o bé en les corresponents juntes de Demarcació, que segueix i
coordina la degana o el titular de la corresponent Vocalia. El director de l’OIU
és l’arquitecte Pedro Carretero de Oleza.
Continuant amb la dinàmica de l’anterior exercici, durant aquest s’ha consolidat
el servei d’atenció a les consultes urbanístiques per mitjans telemàtics per tal
de facilitar la recerca de la normativa urbanística requerida per al
desenvolupament de la nostra tasca professional, tot completant i actualitzant
permanentment la normativa, tant municipal com supramunicipal, en matèria
d’ordenació territorial i urbanística dels àmbits insulars de Menorca, Eivissa i
Formentera, a més de Mallorca, omplint així aquest buit d’informació inicial
l’exercici anterior.
Com a un dels principals canvis d’aquest exercici convé destacar la posta en
marxa incipient de l’OIU d’Eivissa i Formentera, coordinada des de la seu
central i seguint el model de l’OIU de Mallorca, amb la incorporació
actualitzada del planejament urbanístic general dels municipis de Sant Antoni
de Portmany i de Sant Josep de sa Talaia, ara accessible telemàticament des
del lloc web col·legial.
L’OIU ha millorat la secció de consultes del planejament creant un sistema
INTERACTIU que refon les Normes Urbanístiques modificades. Així, en la
nostra web, s’ha reajustat la portada de ‘NN.UU.BOIB’ de cada municipi, creant
un document en el qual el col·legiat pugui conèixer els articles vigents,
simplement “clicant” sobre l'article modificat.
Especialment rellevant durant aquest exercici ha suposat, per la seva
incidència que ha tingut en el marc normatiu urbanístic i d’ordenació territorial,
l’aplicació de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes
Balears (LUIB), que ha suposat modificar el règim urbanístic fins ara vigent,
especialment en matèria de disciplina urbanística, canvis que des de l’OIU
s’han posat en coneixement del col·legiat mitjançant diferents Notícies COAIB.
Així mateix, en desenvolupament d’aquesta llei, destacar la participació del
COAIB en les meses de debat, organitzades pel Departament de Territori del
Consell Insular de Mallorca, en el procés de participació de la redacció del futur
reglament per a l’illa de Mallorca.
Quant a la normativa sectorial autonòmica, destacar la Llei 9/2018, estatal de 5
de desembre, de modificació de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les
Illes Balears i l’acord de la Comissió Bilateral publicat el 19 de novembre; la Llei
6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013 d’activitats de les Illes
Balears; la Llei 7/2019, de 8 de febrer, de sostenibilitat ambiental i turística de
Formentera; la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminants de
les Illes Balears i la seva modificació de 30 de desembre; la Llei 10/2019, de 22
de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, com també l’acord de la
Comissió Bilateral publicat el 19 de desembre, i la derogació de la Disposició
addicional única de la Llei 9/2018, de 31 de juliol, de modificació de la Llei
d’avaluació ambiental de les Illes Balears.
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Com a principals novetats dins l’àmbit insular, destacar l’aprovació definitiva de
la modificació núm. 1 del Pla Territorial Insular d’Eivissa, relatiu a les condicions
d’integració dels habitatges en sòl rústic, així com també de la modificació núm.
3 del Pla Territorial Insular de Formentera, relatiu a la regulació dels aspectes
territorials de l’ordenació turística; així mateix, des de l’OIU s’ha fet el
seguiment de la tramitació del Pla General d’Ordenació Urbana d’Eivissa, que
segueix pendent de la seva aprovació definitiva.
En l’àmbit de l’illa de Menorca també s’ha fet el seguiment de la revisió del Pla
Territorial Insular d’aquesta illa.
Quan a l’illa de Mallorca, destaca principalment les aprovacions definitives dels
plans directors sectorials (PDS) d’Equipaments Comercials, el mes d’abril, i de
Residus no Perillosos, el mes de maig.
Pel que fa a la normativa amb incidència en l’urbanisme, l’ordenació territorial i
l’exercici de la professió que ha estat aprovada durant aquest exercici 2019,
amb l'objectiu de poder informar als col·legiats dels aspectes urbanístics que
els poden afectar en l’exercici professional, per part de l’OIU ha estat analitzada
i, en el seu cas, també objecte de difusió, la següent:
a. D’àmbit estatal:
- Reial Decret 70/2019, de 15 de febrer, mitjançant el qual se modifica el
Reglament de la llei d’ordenació dels transports terrestres i d’altres.
- Reial Decret llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria
d’habitatge i lloguer.
b. D’àmbit autonòmic:
- Resolució del Conseller de Medi Ambient i Territori d’ajudes i actuacions de
regeneració i renovació urbana i rural (ARRU), en el marc del Pla estatal
d’habitatge 2018-2021, del mes de febrer.
- La Llei 14/2019, de 29 de març, de projectes industrials estratègics i l’inici de
la declaració de projecte industrial estratègic la reindustrialització de CemexBalears, de mes d’abril.
- Aprovació inicial del Pla Director Sectorial per a la Prevenció i Gestió dels
Residus de les Illes Balears, del mes de maig.
- Seguiment de l’inici de la Planificació Hidrogràfica de les Illes Balears, tercer
cicle 2022-2027, del mes d’octubre.
- Acord de la CMAIB relatiu al tràmit d’urgència del Pla General de Ports de les
Illes Balears, del mes d’octubre.
- Resolució del Conseller de Medi Ambient i Territori, pel qual es publica
l’Avantprojecte de Decret Legislatiu per aprovar el text refós de la Llei 12/2016
d’avaluació ambiental de les Illes Balears, del mes d’octubre.
- Llei 10/2019, de 19 de desembre, de canvi climàtic i transició energètica de
les Illes Balears.
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- Llei 8/2019, de 31 de desembre, de residus i sòls contaminants de les Illes
Balears.
- Projecte de Decret dels Informes d’Avaluació del Edificis (IAE)
- Consulta prèvia de l’avantprojecte de llei de mobilitat de les Illes Balears.
c. D'àmbit insular o municipal:
Aquest apartat queda recollit en les memòries de les corresponent
Demarcacions col·legials.
Publicacions sobre normativa urbanística i sectorial
Seguint el compromís de facilitar als col·legiats l’accés de la múltiple normativa
d’aplicació en matèria urbanística i d’ordenació territorial, des de l’OIU s’ha anat
difonent entre els col·legiats les actualitzacions dels anomenats Codis
electrònics d’Urbanisme estatal i autonòmic de les Illes Balears editat pel
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) que inclou totes les modificacions legislatives
d’aquest any 2019. En el mateix sentit, des de l’OIU també s’han difós les
actualitzacions del Codi de l’Habitatge.
Aquest departament recopila també altres Codis electrònics de normativa
sectorial en matèria d’aigües, transports, medi ambient, avaluació ambiental,
col·legis professionals, règim local, etc.
Així mateix, l’OIU ha prestat la seva col·laboració i assessorament a la resta de
departaments del COAIB en la preparació i recerca de documentació
relacionada diversa.
Activitats formatives i de debat
Jornada sobre urbanisme de gènere i disseny urbà integrador
Aquesta jornada organitzada per la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
del Govern de les Illes Balears, amb la col·laboració del COAIB, defensà un
urbanisme que aspiri a ser una eina de transformació que permeti introduir
canvis arquitectònics i socials en el seu entorn. Hi participaren les arquitectes
Martha Fonseca, Helena Cardona i Cristina Llorente, així com la socióloga Mª.
Antònia Carbonero.
Data: 5 de març de 2019
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació:
Mallorca: 45
Menorca: 1
Eivissa: 2
Jornada: L’agenda urbana i els municipis
La Conselleria de Transició Energética i Sectors Productius, a través de
l’Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) i amb la col·laboració
del COAIB, organitzaren aquesta jornada per a presentar les Agendes
Urbanes, documents estratègics sense caràcter normatiu, les quals, en
conformitat amb els criteris establerts per l’Agenda 2030, tenen com a objectiu
aconseguir la sostenibilitat en les politiques de desenvolupament urbà. La
jornada va comptar amb la participació de Juan Pedro Yllanes, conseller de
Transició Energética i Sectors Productius, José Ramón Bergasa, doctor
arquitecte per la Universitat de Navarra i tècnic urbanista per l’Institut Nacional
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d’Administracions Públiques (INAP), i Bernat Nadal, vocal de la Junta de
Govern del COAIB que va actuar com a moderador de la jornada.
Data: 28 de novembre de 2019
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació:
Mallorca: 28
Menorca: 5
Eivissa: 1
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Escola COAIB
L’Escola COAIB, ha continuat dintre d’aquest 2019 la seva trajectòria sota la
direcció de l’arquitecte Josep Antoni Maldonado i l’arquitecte col·laborador,
Pedro Dachs.
Dintre d’aquest any, s’han organitzat diversos cursos i jornades. Per una banda
s’han realitzat cursos de Formació Continua de l’Arquitecte i per altre debats i
conferències sobre temes d’interès general.
S’han celebrat, també, diverses jornades tècniques i comercials patrocinades
per empreses relacionades amb el sector.
S’ha continuat col·laborant amb l’Agrupació d’Arquitectes Experts, Pericials i
Forenses del COAIB, amb el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de
Mallorca, l’Escola Sert, entre altres.
S’ha treballat en la firma de convenis de col·laboració amb diverses entitats,
com la Mútua d’assegurances Asemas, entre d’altres.
S’han seleccionat i publicat dins l’apartat d’Escola de la web coaib ofertes
formatives tant a nivell local com nacional de possible interès per al col·lectiu.
S’ha potenciat la comunicació amb la presència a xarxes socials (twitter,
facebook, linkedin i instagram) de totes les activitats formatives de l’escola
COAIB, amb col·laboració de Cultura, Arxiu i Biblioteca i les demarcacions de
Menorca i Eivissa i Formentera.
Enguany també hem iniciat la gestió dels espais del COAIB per activitats
diverses, generant ingressos addicionals.
•

Objectiius COAIB
El Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears va presentar Objectius
COAIB, una convocatòria oberta a tota la societat per a reflexionar i debatre
sobre la situació actual i els reptes de futur de les nostres illes.
Del 15 de març al 10 de maig es va celebrar un cicle de debats centrats en
qüestions que afecten a tots directament: Sostenibilitat i canvi climàtic,
Territori i mobilitat, Cultura i patrimoni i Habitatge i espai públic. Hi varen
participar destacats experts com Agustí Janzà, Albert Cuchí, Joan Groizard,
Lluís Velasco, Itzíar González, Carme Ribas, Stefano Cortellaro, Ana
Tostões, Catalina Cantarellas, Carles Llop, Txatxo Sabater …
Objectius COAIB és un espai de reflexió i una invitació a la participació
ciutadana.
-

Sostenibilitat i canvi climàtic
Data: 15/03/2019
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Index de participació:
Mallorca: 36
Menorca: 0
Eivissa: 2

-

Territori i mobilitat
Data: 22/03/2019
Lloc: seu de la Demarcació Menorca del COAIB
Index de participació:
Menorca: 27
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-

Cultura i patrimoni
Data: 29/03/2019
Lloc: seu de la Demarcació Eivissa i Formentera del COAIB
Index de participació:
Eivissa: 40

-

Habitatge i espai públic
Data: 5/04/2019
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Index de participació:
Mallorca: 14
Menorca: 0
Eivissa: 1

-

Debat final: Conclusions
Data: 10/05/2019
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Index de participació:
Mallorca: 22
Menorca: 0
Eivissa: 0

Els cursos i jornades realitzats durant el 2019 han estat:
•

Curs d’especialització en valoracions urbanístiques
Escola COAIB organitzà, a iniciativa de l’Agrupació d’Arquitectes Experts
Pericials i Forenses del COAIB, aquest curs amb una durada total de 32
hores, amb l’objectiu d’apropar les tècniques de valoració del RVLS RD
1492/2011 als aquitectes que es dediquen a l’urbanisme, tant a la gestió
como al planejament, als pèrits arquitectes que fan dictamens pericials en
matèria urbanística i als arquitectes taxadors.
Dates: 10, 11, 24 i 25 de gener de 2019
Direcció del curs: Pere Gonzàlez Nebreda
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Index de participació:
Mallorca: 53
Menorca: 11
Eivissa: 5

•

Càpsules per al canvi a la teva empresa
De la mà de José Almansa Serra, Interim Management i consultor
empresarial, i amb una durada de 2 hores cadascuna, l'objectiu de les
càpsules és obtenir una nova visió de la professió des d'un punt de vista
empresarial i comercial per posar al dia el despatx, els objectius i les
estratègies de mercat, així com els mètodes d'actuació diaris a fi de tenir
una millor organització interna i gestionar millor el temps.
1a Càpsula: Organització i gestió del temps. Alinea la teva empresa
Data: 16 de gener de 2019
Lloc: sala d’exposicions de la seu central i Demarcació Mallorca
del COAIB.
Índex de participació: 37 p.
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2a Càpsula: Pla de negoci. Definir una estratègia comercial.
Data: 23 de gener de 2019
Lloc: sala d’exposicions de la seu central i Demarcació Mallorca
del COAIB.
Índex de participació: 35 p.
3a Càpsula: Pla de màrqueting. Si no ho comuniques, no existeix.
Data: 28 de gener de 2019
Lloc: sala d’exposicions de la seu central i Demarcació
Mallorca del COAIB.
Índex de participació: 30
4a Càpsula: Pensa diferent! Gestió del canvi. Lideratge, RRHH..
Data: 30 de gener de 2019
Lloc: sala d’exposicions de la seu central i Demarcació
Mallorca del COAIB.
Índex de participació: 25
•
•

Curs de rehabilitació d'edificis
La rehabilitació d’edificis existents té cada vegada més pes en el nostre
exercici professional. Les obres de nova planta tindran una presència
menor a l’àmbit de la construcció, una tendència que s’està consolidant a
Europa des de fa dècades, reforçada ara per la crisi econòmica. En aquest
context, l’Escola COAIB presenta el primer dels quatre mòduls del Curs de
Rehabilitació d’Edificis, que s’impartirà al llarg del període 2019 – 2020,
sota la coordinació de l’arquitecte Salvador Juan Mas.
Mòdul 1: Marc normatiu, inspecció, patologia i diagnosi.
Dates: del 7 de febrer al 2 de maig de 2019
Ponents: Cèsar Diaz (UPC), Mateu Oliver i Cristina Maestre (Igetec),
Agustí Obiol (UPC), Josep I.de Llorens (UPC), David García (UPC),
Joaquín Montón (UPC), Francesc Labastida (UPC), Ramón SánchezCuenca, Antoni Ramis, Miquel Amengual i Salvador Juan.
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB.
Índex de participació:
Mallorca: 63
Menorca: 3
Eivissa: 10
Mòdul 2: Intervencio als fonaments i a l’estructura
Dates: del 3 d'octubre al 19 de desembre
Ponents: Robert Brufau (UPC), Jorge Blasco (UPC), Josep I. de Llorens
(UPC), Fernando Purroy (UIB), Maria Pina (UIB), Agustí Obiol (UPC), Javier
Diez de Guemes i Salvador Juan.
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB.
Índex de participació
Mallorca: 46
Menorca: 3
Eivissa: 5

•

Cursos BIM
El canvi de paradigma CAD-BIM ha suposat un creixement exponencial de
la demanda de professionals qualificats en aquesta tecnologia. El sector de
la construcció ha vist els avantatges que suposa treballar amb aquesta
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eina. Escola COAIB va organitzar diversos cursos BIM:
Dates: del 4 de març al 10 d’abril de 2019.
Professora: Natalia Candanedo
Lloc: Aula Informàtica de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació: 13
Dates: del 7 d’octubre al 18 de novembre de 2019.
Professora: Natalia Candanedo
Lloc: Aula Informàtica de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació: 13
Club BIM
També es va celebrar una trobada oberta a tothom per debatre i compartir
experiències i informació relacionada amb el sistema BIM
Data: 12 de juny de 2019
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació: 20

•

Tallers d’Economia
Escola COAIB organitzà 5 tallers d’economia amb l’objectiu d’abordar un
àmbit del qual sovint es tenen coneixements limitats, tot i tenir un gran
impacte sobre el dia a dia en els despatxos d’arquitectura.
Dates: 5, 12, 19, 26 de març i 2 d'abril
Organitzen: COAIB i EFPA (European Financial Planning Association)
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB.
Índex de participació:
Mallorca: 26, 25, 15, 13 i 7
Menorca: 3, 3, 5, 3 i 3
Eivissa: -, 4, 1, - i 7 (per streaming)

•

Curs càlcul senzill d’estructures
En aquest curs de càlculs senzills de l’estructura i els fonaments es
tractaren els elements bàsics i habituals com les parets de càrrega, els
forjats, les bigues, pilars, murs i fonaments amb fórmules simplificades,
promptuaris intel·ligibles i programes clars. També s’exposaren els detalls
constructius típics i es va justificar el compliment de la normativa actual.
Dates: 6, 7, 13 i 14 de juny i una sessió extra: 28 de juny de 2019
Professor: Josep Ignasi de Llorens. Dr. Arquitecte (UPC)
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB.
Índex de participació:
Mallorca: 66
Menorca: 7
Eivissa: 10

•

Curs de disseny gràfic per a arquitectes
En aquest curs es va ensenyar el potencial de les eines gràfiques per tal de
millorar la manera de presentar els projectes, aprenent a utilitzar els
diferents programes d’Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign), en quins
casos fer servir cadascun d’ells i a fer-los servir de manera simultània.
Dates: 5, 12, 19 i 26 de novembre de 2019
Professor: Pep Rovira, arquitecte i dissenyador gràfic
Lloc: Aula Informàtica de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
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Índex de participació: 14

•

Curs “Les noves propostes de DB sobre energia i salut al CTE 2019”
La Directiva 2010/31/UE relativa a l'eficiència energètica dels edificis,
especifica que els requisits mínims es revisaran periòdicament a intervals
no superiors a cinc anys amb la finalitat d'adaptar-los als avanços tècnics
del sector de la construcció. S’organitzà aquest curs per preveure la
publicació d'una actualització del Document Bàsic d'estalvi d'energia, DB
HE, durant l'any 2020, l'esborrany del qual presenta canvis significatius
respecte al document vigent.
Data: 13 de desembre de 2019
Professor: Javier Neila, Dr. Arquitecte i catedràtic ETSAM UPM
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació:
Mallorca: 42
Menorca: 2
Eivissa: 3

•

Jornada: L'arquitecte i la nova Llei de Protecció de Dades
El nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), aprovat el 16 de
maig de 2016 i que s'aplica a tots els estats membre de la Unió Europea
des del 25 de maig de 2018, suposa un canvi important en el tractament de
dades personals. En aquesta jornada s'explicaren els conceptes bàsics, les
principals novetats, la seva obligatorietat i els casos pràctics en l'exercici de
la professió.
Data: 9 d'abril de 2019
Col·labora: Iuristec
Ponent: Juan José Talens, advocat especialista en protecció de dades i
seguretat de la informació
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació:
Mallorca:
21
Menorca:
1
Eivissa: 4

•

Debats Escola COAIB
La rehabilitació avui
En el marc de la presentació del Curs de Rehabilitació d’Edificis, que
començà al febrer de 2019, es va organitzar un debat obert a l'entorn de la
rehabilitació d’edificis existents, un àmbit de l'arquitectura que va adquirint
cada vegada més pes en l’exercici professional. En un futur immediat, les
obres de nova planta tindran una presència menor al sector de la
construcció, una tendència que s’està consolidant a Europa des de fa
dècades, reforçada recentment per la crisi econòmica. En el debat hi
participaren els arquitectes Francesc Labastida, Pere Rabassa, Carlos
García-Delgado, Lluís Corral i Salvador Juan.
Data: 31 de gener de 2019
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB.
Índex de participació:
Mallorca: 29
Menorca: 3
Eivissa: 1
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Repensar paisatges: Presentació del Màster en Paisatge i Restauració UIB
El COAIB i la Universitat de les Illes Balears organitzaren el debat
“Repensar paisatges” en el marc de la presentació del Màster en Paisatge i
Restauració 2019 - 2020 de la UIB, amb la participació de Gabriel Alomar,
professor de la UIB i co-director del Màster en Paisatge i Restauració; Pere
Sala, director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya i Antoni Martínez
Taberner, professor emèrit de la UIB.
Data: 2 d'octubre de 2019
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB.
Índex de participació: 19

•

Jornada EVETSON
L'empresa Evetson organitzà la jornada “Disseny d'hotels vs. Hotels de
disseny”. Les obres de modernització hotelera continuaran a un ritme
vertiginós fins a finals del 2020. La Conselleria de Turisme afirma que hi ha
pendents d'execució 170 projectes. La planta hotelera de Balears continua
sent la que més inversió destina a la modernització de les seves
instal·lacions de tota Espanya.
Data: 4 d’abril de 2019
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB.
Índex de participació: 57

•

Jornada tècnica-comercial SCHÜCO
L’empresa Schüco organitzà la jornada “Edificis de consum d'energia
gairebé nul nZEB. Estàndard Passivhaus”.,
Conscienciada amb la
sostenibilitat i el medi ambient, aquesta empresa ofereix en el seu catàleg
de productes, des de fa ja uns anys, diferents sistemes que compleixen
amb l'estàndard Passivhaus, fet que simplifica sensiblement aconseguir
aquest estàndard.
Data: 10 d'abril de 2019
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB.
Índex de participació: 36

•

Jornada tècnica-comercial INFOEDITA
L’empresa Infoedita va organitzar la jornada: “Innovació en productes i
sistemes per a la construcció” .
Data: 11 d'abril de 2019
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB.
Índex de participació: 22

•

Jornada tècnica-comercial BMI
L’empresa BMI, referent com a fabricant de sistemes de coberta plana i
inclinada, amb dècades d'experiència en el sector, va organitzar la jornada
“Solucions de cobertes eficients”.
Data: 4 de juny de 2019
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB.
Índex de participació:
Mallorca: 10
Menorca: 2

•

Jornada BIM CORTIZO
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L’empresa Cortizo, fabricant i distribuïdor de sistemes en alumini i PVC per
a l'arquitectura i la indústria, va oferir una xerrada sobre Gestió virtual del
disseny de tancaments.
Data: 23 d'octubre de 2019
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB.
Índex de participació: 15

•

Jornada tècnica MURPROTEC
L’empresa Murprotec organitzà la jornada “Patologies de les humitats
estructurals a l'edificació”, on s’analitzaren els diferents tipus d'humitats,
aprofundint en les estructurals: condensació, capil·laritat i filtracions
laterals. Al llarg de gairebé dues hores, Ricardo Cañada, arquitecte
especialista en patologies constructives i rehabilitació integral d'edificis, va
fer un recorregut pels orígens, les conseqüències i els diferents
tractaments i solucions més eficaces per erradicar-les de manera definitiva.
Data: 30 d’octubre de 2019
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB.
Índex de participació: 31

•

Jornada Well Building Standard
Grup Lledó presentà el Well Building Standard, un nou model de disseny i
construcció que integra característiques centrades en la salut humana en
l'ambient construït. Blanca Cañadas, arquitecta acreditada WELL AP,
realitzà un recorregut per conèixer com la certificació WELL centra la seva
atenció en la salut i el benestar de les persones com a evolució
d'estàndards previs basats en l'eficiència energètica, i.e. LEED i BREEAM,
amb els quals coexisteix i interactua, implementant aspectes com la llum i
la salut segons el moment del dia.
Data: 6 de novembre del 2019
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB.
Índex de participació:
Mallorca: 17
Eivissa: 1 (per streaming)

•

Debat DORNBRACHT
L’empresa Dornbracht va organitzar un debat que sota el títol “D'edifici
històric a hotel” i de la mà de tres professionals de referència en el
panorama espanyol, Ana Guasp, arquitecta directora de projecte de
l’Estudio Lamela (Madrid), Jaime Oliver, arquitecte fundador d’OHLAB
(Palma) i Antonio Luna, editor de la revista ROOM Diseño, debatiren sobre
les seves experiències i els reptes que planteja la reconversió d’edificis
històrics en hotels.
Data: 10 de desembre de 2019
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB.
Índex de participació:
Mallorca: 76
Menorca: 5
Eivissa: 2 (per streaming)

•

Lloguer espais COAIB
L’any 2019 des d’Escola s’han gestionats els següents lloguer d’espais:
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Jornada Bulthaup
L’empresa Bulthaup va organitzar una recepció per als seus clients i un
dinar oferit pel xef Santi Taura, que es va celebrar al Passeig de
Daltmurada.
Data: 18 d’octubre de 2019
Jornada Es Princep
L’Akademie GmbH va oferir un seminari sobre coaching.
Data: del 9 al 14 de desembre de 2019
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Empreses participades

La feina feta des de l’inici de la crisis impulsant la seva reestructuració i
sanejament, ha donat els seus fruits possibilitant la millora de la facturació,
rendibilitat, solvència i liquiditat de les empreses participades.
Una situació que confiem ajudarà a superar la actual crisis econòmica
provocada col·lateralment per la pandèmia sanitària del COVID-19.
IGETEC, SLU
Recordem que IGETEC és una empresa que desenvolupa quatre línies d’activitat:
Geotècnia.
•
•
Laboratori d’assaigs de materials de construcció.
•
Assistència tècnica per al control d’obres.
•
Assessoria per a la implantació de sistemes de qualitat.
La participació del COAIB en el capital és del 100%. L’administrador únic
d’IGETEC S.L.U., és el COAIB, nomenant com a representant la degana del
COAIB, Marta Vall-llossera. I actuant como apoderat el gerent del COAIB, César
N. Pacheco. L’equip d’IGETEC el formen 14 persones essent la gerent Cristina
Maestre.
En l’any 2019 la facturació ha incrementat un 8,11% des de 642.807 euros al 2018
fins 694.919 euros al 2019, conseqüència del bon comportament de l’activitat de
formigons i laboratori.
D’ acord a la informació continguda a la Memòria, a l’any 2019 IGETEC ha donat
un benefici fiscal de 114.103,51 euros, millorant els 77.985,61 euros del 2018.
IGETEC encadena ja quatre anys amb un nivell òptim de beneficis.
Des de l’any 2013 el sanejament i enfortiment de l’empresa han fet que els
recursos propis hagin crescut des de 190.648,70 euros al 2013 fins als 518.850,47
euros aquest 2018.
L’empresa donarà dividends a l’exercici 2019, els quals contribuiran en el
finançament de les despeses del COAIB-Institució (no Visat) del pressupost del
COAIB per l’exercici 2020.
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EQE,S.A.U.
Recordem que l’Entitat per a la Qualitat de l’Edificació, SAU (EQE, SAU), elabora
auditoria de projectes i d’execució d’obres. Entre altres coses, dins aquest àmbit
treballa com a OCT (Oficina de Control Tècnic) per l’obtenció l’assegurança
decennal de danys.
L’administrador únic d’EQE és el COAIB, nomenant com a representant la
degana del COAIB, Marta Vall-Llossera i el gerent del COAIB, Cèsar N. Pacheco,
n’es l’apoderat. Actualment, al tancament de l’exercici, l’equip de EQE el formen 8
persones, entre elles un arquitecte en pràctiques, essent el seu director tècnic
l’arquitecte José Lares-Franco.
La facturació d’EQE ha crescut un 7,43% des dels 397.934,10 euros al 2018 fins
els 427.516,66 euros al 2019. Per la seva banda, el benefici abans d’impostos s’
ha situat als 100.291,14 euros.
Des de l’any 2008, el sanejament i enfortiment de l’empresa han fet que els
recursos propis se hagin més que triplicat en 10 anys, des dels 161.546,47 euros
al 2008 als 518.141,54 euros al 2019.
L’empresa donarà dividends a l’exercici 2019, els quals contribuiran en el
finançament de les despeses del COAIB-Institució (no Visat) del pressupost del
COAIB per l’exercici 2020.
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Organització interna

Administració

La tasca més important del Departament d’Administració és la de comptabilització
del fets comptables per tal de mesurar, analitzar i enregistrar el patrimoni de
Col·legi, mitjançant la tècnica comptable que produeix sistemàticament i
estructuradament informació quantitativa i valuosa, expressada en unitats
monetàries sobre les transaccions que efectua l’Entitat.
La finalitat del Departament, és que a través d’aquesta tècnica comptable es pugui
subministrar informació en un moment donat i dels resultats obtinguts durant un
període de temps, que resulti d'utilitat a la Gerència i a Junta de Govern en la
presa de les seves decisions, tant per al control de la gestió passada, com per a
les estimacions dels resultats futurs, dotant a aquestes decisions de racionalitat i
eficiència segons els Principis de Comptabilitat Generalment Acceptats o Normes
d'Informació Financera coneguts com (PCGA).
Tant aquesta informació com els Comptes Anuals són objecte d’una auditoria
externa anual, amb resultats satisfactoris al llarg dels anys, en la qual hi col·labora
activament el personal del departament.
Com a conseqüència de l’estat d’alarma declarat pel Govern per a fer front a la
crisi sanitària causada pel COVID-19, l’auditoria del exercici 2019 ha resultat
particularment laboriosa, degut a que ha tingut que realitzar-se en situació de
confinament i teletreball. Això ha dificultat la recerca i subministrament de la
documentació requerida per l’auditoria i que gràcies a la implicació i esforç del
personal del Departament, de l’Auditoria i Assessoria Fiscal, ha pogut ser
realitzada satisfactòriament.
El Departament porta la comptabilitat de la Central, Demarcació Mallorca, la de
Menorca, i la consolidació de la d’Eivissa i Formentera ja que aquesta darrera, des
de la descentralització, gestiona la seva pròpia comptabilitat. A l’any 2019 s’han
produït 4.635 assentaments comptables a Central - Mallorca, 1.539 a Menorca i
918 a Eivissa - Formentera.
A continuació es detallen entre altres les activitats més rellevants dutes a terme
durant l’exercici 2019 :
•

- Liquidació d’impostos del Col·legi.
- Pagaments puntuals del IVA i el IRPF.
- Declaracions informatives anuals (190, 390 i 347).
- Impost sobre Societats de les activitats no exemptes.

•

- Gestió administrativa del personal.
- Pagaments de nòmines.
- Control del personal i vacances.
- Assegurances Socials.
- Gestió de les minutes dels membres de Junta i personal contractat.

•

- Gestió de proveïdors.
- Conformitat de les factures.
- Gestió de la cartera de proveïdors i pagament de remeses.
- A l’any 2019 s’han comptabilitzat i pagat un total de 1.291
Mallorca i 228 a Menorca i 206 a Eivissa-Formentera.

factures a
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•

- Gestió de la tresoreria Col·legial.
- Comptabilització dels moviments de caixa i bancs, derivats del cobrament de
les factures emeses per la retirada d’expedients físics o telemàtics.
- Conciliacions bancàries i control d’arquejos de caixa.
- Control Setmanal de tresoreria i seguiment de les inversions financeres.
- Control d’ingressos i retirades telemàtiques dels Arquitectes habilitats de les
tres Demarcacions.

•

- Gestió de Clients.
- Generació de les factures mensuals de quotes.
- Generació de les factures mensuals d’albarans a crèdit.
- Generació de les remeses bancàries.
- Control de cobraments i d’impagats.
- Comprovació i gestió dels ingressos en compte, dels pagaments telemàtics
dels Habilitats.
- Gestió administrativa i comptable dels expedients Interterritorials
- Suport i resolució de prop d’un milenar d’incidències relatives a factures,
càrrecs i dades bancàries, visats telemàtics, intercol·legials etc.

•

-Estadístiques.
- L’elaboració d’estadístiques i d’altres documents per la direcció i control de
gestió de l’entitat per part de la Gerència.

•

- Immobilitzat.
- Etiquetatge, control d’altes, baixes i manteniment de l’immobilitzat.

•

- Elaboració dels Comptes Anuals.
- Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis en el
Patrimoni Net i Memòria Econòmica, d’acord amb les normes establertes en el
Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses.

•

- Elaboració seguiment i liquidació dels pressupostos.
- Elaboració i seguiment dels pressuposts de la Central i Demarcacions
d’acord amb les directrius establertes en el sistema d’Ingressos aprovat per la
Junta de Govern.
El seguiment s’efectua mitjançant l’elaboració periòdica del compte de
Pèrdues i Guanys que substitueix l’anterior Cash-flow, que ofereix una visió del
resultat comptable acumulat a un mes determinat i la seva extrapolació al
31/12, tant dels ingressos i despeses generals com en el àmbit del visat i no
visat. També es generen i subministren les dades necessàries per efectuar
l’estadística d’Ingressos de Visat entre d’altres.

•

- Empreses Participades.
El departament col·labora puntualment amb el Gerent amb tasques de gestió i
control de les empreses participades.

•

- Administracions Públiques.
Donada l'obligació que té el Col·legi de relacionar-se obligatòriament per
mitjans electrònics amb les Administracions Públiques, el departament també
efectua la recepció i presentació de documents, tant de la Central com de les
Demarcacions i empreses participades, a les esmentades Administracions
mitjançant l'accés als Registres de les seves respectives Seus Electròniques o
Carpetes Ciutadanes.
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•

Fets Destacables.
Com a fet comptable destacable, cal esmentar la segregació del compte de
Perits (AAEPF), que fins el passat exercici formava part de la comptabilitat de
Central-Mallorca, dintre el grup 41 de Creditors. La AAEPF és una agrupació
dintre del propi Col·legi que te uns Estatuts, Junta de Govern i pressuposts,
encara que no te CIF. Precisament per la importància del seu pressupost,
degut a la quantitat d’afiliats del que disposa, el material i els ingressos i
despeses que manegen, ha causat aquesta segregació.
D’altre banda, degut a la baixa laboral d’una empleada del Departament
d’Administració que no ha estat reemplaçada, ha causat que les seves tasques
hagin estat assumides per la resta de personal del Departament, el que ha
provocat una major càrrega de treball, que en ocasions ha tingut que ser
compensada amb la realització d’hores extres.

Totes aquestes tasques es varen complir puntualment en el 2019, tant les de
caràcter fiscal de periodicitat mensual, trimestral o anual, com les de obtenció i
subministrament d’informació estadística i comptable a la Gerència i Junta de
Govern.

Informàtica de gestió
El Departament d’Informàtica de Gestió durant l’any 2019 ha desenvolupat les
seves activitats al voltant de les següents línies bàsiques:
Web www.coaib.org
Al llarg de 2019 hem fet una sèrie de millores al web col·legial:


Creació de la secció Arquitecte de la casa.



Millores a la secció AAEPF i reorganització del menú. A més s’han
augmentat les dades recollides en el procés d’inscripció a les llistes, tant al
formulari web com al formulari PDF.

També hem alimentat el contingut de les següents seccions:


Documentació de 14 cursos organitzats per l’Escola.



Publicació de 5 vídeos corresponents a conferències i jornades de caràcter
tècnic i cultural.



Publicació dels actes organitzats pel Col·legi al carrusel d’imatges de la
home.



Documentació d’Assemblees i Sistema d’ingressos.



Actualització de dades en la secció d’Informació General del COAIB.



Actualització de la secció OIU.



Publicació de 6 articles d’ArquiPremsa.

e-COAIB
Suport i manteniment de l’e-COAIB, que inclou principalment els següents
serveis:


L'any 2019 ha estat el sisè any sencer en el que el Col·legi ha emprat la
facturació electrònica com a mètode predeterminat de facturació. Aquest fet
ha permès passar de les 9.731 factures electròniques emeses l'any 2013 a
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les 35.093 emeses al 2019. La factura electrònica té exactament la mateixa
validesa legal que la factura paper tradicional, però a més aporta una sèrie
d'avantatges importants: rapidesa en l'enviament, possibilitat d'enviament
per mitjans electrònics, possibilitat d'emmagatzemar en format digital,
respecte pel medi ambient, etc.


Llistats d’expedients signats electrònicament: 2.937.



Visat electrònic: S’han registrat un total de 18.181 sol·licituds de visat, sent
16.525 de les quals, un 91%, en format electrònic. A més s’han registrat
9.772 Comunicacions d’encàrrec i s’han processat 12.077 esmenes de
deficiències.



S'han realitzat 16.213 retirades telemàtiques de documentació visada
emprant la passarel·la de pagaments.



Emissió de certificats de col·legiació: Al llarg de 2019, els arquitectes i
societats han obtingut per ells mateixos 1.328 certificats electrònics.



Certificats de signatura electrònica: Emissió de 3 certificats nous i la
renovació de 375 ja caducats fa que el total de certificats vigents de
Firmaprofesional sigui de 378.



Suport a la renovació on-line i presencial dels certificats de firma.



Ajuda per a la implantació de certificats de DNIe i els de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre (FNMT) com a mètodes alternatius de signatura
electrònica.



Elaboració, distribució i suport dels kits de visat electrònic.



A la descàrrega de documentació visada, s’han creat dues possibilitats de
descàrrega: la còpia amb signatures electròniques i la còpia d’impressió.

Suport informàtic als Col·legiats
Hem resolt unes 4.193 incidències i consultes d’arquitectes referents a
GenDoc, ús del DNIe i FNMT, e-COAIB, dades d’accés i ús de la web,
pagaments i retirades telemàtiques i correu electrònic. A part hem solucionat
4.960 errades d’enviaments telemàtics.
Suport a l'usuari en l'enviament / pujada manual de documentació.
També hem donat d’alta 302 nous usuaris web (usuari i contrasenya web
COAIB).
Suport informàtic intern
El Departament d’Informàtica ha donat suport a les Demarcacions i
departaments del COAIB a tasques diverses:


Manteniment dels cubs estadístics de visat, processos de visat i facturació.



Manteniment de les estadístiques mensuals de visat.



Llistats setmanals i mensuals de l’activitat, tant per Gerència com a les
empreses del COAIB.



Elaboració trimestral d’estadístiques pel CSCAE.



Actualització quinzenal del Registre d’Arquitectes del CSCAE.



Tancament del any anterior i obertura del nou any al sistema de gestió
col·legial.



Actualització i adaptació del sistema informàtic al Sistema d’Ingressos 2019.
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Manteniment de les llistes de distribució de subscripcions de Biblioteca i de
Circulars.



Suport als departaments:
- Visat: visats inter-territorials, i la resolució d’incidències de visat
(tancament d’expedients, anul·lació de visats per fases errònies o per
enviaments incorrectes).
- Administració: generació de llistats per a l’Agència Tributària i previsions
d’activitat de visat.
- Cultura: Creació de formularis d’inscripció de cursos, viatges i sopars de
companyonia.
- Secretaria: Elaboració de llistats i edició de la documentació de les
assemblees.
- En total hem resolt més de 7.000 incidències de caràcter intern.



Maquetació i enviament de fullets electrònics referents a activitats
professionals i culturals organitzades pel COAIB.



Realització de so i de vídeo i gestió de les videoconferències en els actes i
cursos organitzats pel COAIB. Posteriorment es procedeix a
l’enregistrament, processament, duplicació i distribució dels continguts
audiovisuals.



Supervisió i control de la digitalització de la documentació visada.



Manteniment del parc informàtic col·legial: ordinadors personals,
impressores, faxos, antivirus, servidors, connexions a internet, xarxa de
comunicacions entre la Central i les Demarcacions, sistemes
d’emmagatzemament massiu de dades i el corresponent sistema de còpies
de seguretat (tant a la Central com a les Demarcacions) i sistemes de
videoconferència.



Suport a AAEPF:
- Adaptació del formulari web de recollida de dades a les exigències de
2020.
- Adaptació i millora de la utilitat per a enviar les llistes als Jutjats.
- Adaptació i millora de l’aplicació d’assignació de perits emprada a
Secretaria.
- Participació en el desenvolupament de l’aplicació d’assignació de perits
als Jutjats.



Millores a aplicacions d’ús intern:
- Participació al projecte GenDoc web.
- Millores a l’aplicació de Gestió col·legial: resignat de documentació,
segellat de temps i ús de signatura robusta (SHA-512) a les signatures
de segell COAIB, modificació de 15 informes (renuncies, defunció i
estadístiques).

Secretaria
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Servei de notícies i de circulars
Durant aquest any 2019 es varen produir 536 notícies o unitats d’informació a
través de la web www.coaib.org El nombre total de notícies des del seu inici, a
l’any fins al 31 de desembre ha estat de 11.319.
La web www.coaib.org va registrar més de 305.069 visites al llarg del 2019, la
gran majoria efectuades per col·legiats amb contrasenya.
El registre d’entrada de documents i de correspondència en aquest període va
arribar a la xifra de 1.033.
El registre de sortida de documents i de correspondència en aquest mateix
període va assolir la xifra de 594, entre els quals:
−
−

Circulars d’informació general: 14
Circulars d’ordenació del territori i medi ambient: 1

Borsa de treball
Al 2019 es varen publicar a la web col·legial i/o als taulells d’anuncis 209 anuncis.
D’aquests, 71 eren demandes i 53 ofertes d’arquitectes.
La resta d’anuncis eren d’estudiants, 7, arquitectes no col·legiats, 4, arquitectes no
homologats, 22, delineants, 32, administratius, 1, i altres, 19.
Col·legiació
El 2019 el cens de col·legiats va augmentar en 73 integrants nous, d'acord amb
la distribució següent:
RESIDENTS
Espanyols

Estrangers
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4

NO RESIDENTS

CANVIS DE RESIDÈNCIA

2

12

D’aquests nous integrants, 6 varen formalitzar la seva incorporació com a no
exercents. També destacam que dels nous integrants, 9 són reincorporacions.
S’ha de destacar que en el mateix període es varen donar de baixa 29 col·legiats,
5 dels quals per defunció i 7 per jubilació.
Registre de societats professionals
Pel que fa a les societats professionals, l’entrada en vigor de la Llei 2/2007, va
suposar la necessitat d’adaptació per part de nombroses societats i l’extinció de
moltes altres. La nova Llei exigeix la creació i manteniment d’un nou registre de
societats professionals, amb un més alt nivell de contingut d’informació que el
registre anterior.
A l’any 2019 es varen inscriure al nou registre les següents societats:
Demarcacions
Eivissa i Formentera
Mallorca
Menorca
Habilitats

S.L.P.U.
1
1

S.L.P.
1
2
18
21

S.C.P.
1
1

S.A.P.
-

C.B.
-

Total
1
3
19
23
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Demarcació Eivissa i Formentera
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Demarcació Eivissa i Formentera
Assemblees generals de la Demarcació
S’han celebrat a la seu de la Demarcació, Can Llaneres les dues assemblees
generals ordinàries, reglamentàries d’acord amb els Estatuts, els dies: 13 de
maig i 22 de novembre de 2019.

Activitats de la Junta
Juntes de Govern de la Demarcació
Durant l’any 2019 s’han celebrat 16 sessions a la seu de la Demarcació, Can
Llaneres.

Comissions i Ponències amb organismes de les Illes Balears
Els membres de la Junta de la Demarcació han representat al COAIB durant
2019 a les diferents Comissions i Ponències de les que formen part






Ponència Tècnica de Patrimoni Historicoartístic del Consell Insular (PTPHA).
Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme (PTOTU).
Consell Sectorial de les Arts d’Eivissa.
Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni
Històric i Activitats del Consell de Formentera (CTA).
Ponència Tècnica del PEPRI de Sa Penya, la Marina i zona d’Eixampla,
celebrades a l’Ajuntament d’Eivissa..

Temes i activitats destacades









Seguiment d’incompatibilitats en l’exercici de la professió.
Seguiment de la defensa de les atribucions dels arquitectes en l’exercici de la
professió.
Col·laboració amb el MACE a través de la difusió als col·legiats de la
presentació de la publicació SER(T) ARQUITECTE de María del Mar
Arnús.
Col·laboració amb l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
(ETSAM) en les jornades d’urbanisme sostenible celebrades a la seu de la
Demarcació, emmarcades dins del Màster universitari en Intervenció
Sostenible en el Medi Construït (MISMeC) amb Eivissa com a temàtica. Es
realitzà una reunió a la qual els estudiants exposaren les següents tasques:
- Treballs d’edició de document/publicació de conclusions del màster
MISMEC 2018.
-

Nous projectes d’estudi a Eivissa. Es planteja, emmarcada en una
assignatura de la titulació d’arquitectura, temes d’estudi a Eivissa per a
2019 “Reflexions i solucions a la mancança d’habitatge”.

-

Publicació: Plan de Mejoras Ibiza 1789.

Continuació de les actuacions en relació a les obres de remodelació del Port
d’Eivissa i presentació d’escrit d’al·legacions davant l’Autoritat Portuària de
Balears en relació a l’Estació Marítima de Botafoch i el Pla Especial del Port i
Badia d’Eivissa. S’envià còpia de l’escrit a l’Ajuntament d’Eivissa, al Consell
d’Eivissa i al Ministerio de Formento.
Continuació de les actuacions en relació al tema “Huerta”.
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Continuació de les gestions de la Junta per a evitar l’enderroc de la casa
Van Den Driessche a Cala Molí, dels arquitectes Elías Torres i Martínez
Lapeña, i manifestar l’interès arquitectònic de la casa. S’han continuat amb
els tràmits davant l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia i Consell
d’Eivissa, tant per part de la Demarcació com de Central co·legial.
Es realitzà una visita a la casa pels membres de la PTPHA del Consell
d’Eivissa, a la qual també va assistir el president, Ivan Torres.
S’acordà en un ple de la PTPHA del Consell Insular d’Eivissa la declaració de
catalogació de la casa.
S’han efectuat contactes amb els propietaris de la casa a través d’una reunió
mantinguda amb la degana, el president del CSCAE i Elías Torres a
Barcelona.
La propietat està interessada en que les obres de reforma les pugui projectar
Elías Torres, que segons pareix declinà l’oferta.














Continuació del seguiment de les obres de reforma a la Casa Gili, a la
Urbanització Can Pep Simó, Santa Eulària des Riu, dels arquitectes Elías
Torres i Martínez Lapeña.
Continuació de les gestions de la Junta amb l’arquitecta de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia, Marta González Menéndez, per a millorar els tràmits dels
expedients presentats als Ajuntaments per a l’obtenció de llicència. Es va
celebrar una reunió entre l’arquitecta municipal, i el Col·legi d’Arquitectes. Per
part del Col·legi hi van assistir: el president i el secretari de la Demarcació,
Ramón Estors, arquitecte visat del COAIB, el gerent COAIB, i el cap
d’Administració de la Demarcació.
Escrit d’objeccions, dirigit a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu a les
bases per al “Concurs d’idees per a la peatonalització del centro urbà de
Sant Carles”.
Reunions de la Junta amb els alcaldes dels Ajuntaments i presidents dels
Consells d’Eivissa i Formentera, així com amb els tècnics corresponents
exposant la problemàtica dels arquitectes davant les Administracions i
relacionades amb l’urbanisme, el territori i la conservació del patrimoni
d’Eivissa i Formentera.
En una de les reunions amb l’Ajuntament d’Eivissa es parlà del tema dels
Informes d’Avaluació d’Edificis. Es va exposar que els informes només han
de tractar qüestions tècniques i no urbanístiques.
Gestions Junta en relació a les obres a la casa de Cathy Getta.
Gestions Junta en relació a l’elaboració del catàleg de protecció de bens
immobles a Sant Josep de sa Talaia.
Intervenció als mitjans de comunicació. S’han realitzat diverses entrevistes
per part de la premsa local i altres mitjans, radio i televisió local, al president
de la Demarcació, Iván Torres, sobre temes relacionats amb la professió.
Posada en funcionament de l’oficina OIU a la Demarcació.
La Junta va acordar nomenar a l’arquitecte cap de visat, Eduard Reguant,
encarregat de l’oficina.
Posada en marxa dels Premis d’Arquitectura d’Eivissa i Formentera 20162019. S’encarregà la gestió a l’arquitecte Rogelio Martín.

Secretaria
- Nre. de documents registrats d’entrada a 31 de desembre de 2019: 266.
- Nre. de documents registrats de sortida a 31 de desembre de 2019: 223.
- Nre. de circulars emeses per la Demarcació a 31 de desembre de 2019: 10.
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Activitats tècniques, formatives i culturals

A l’any 2019 s’han registrat un total de:
- 5 exposicions amb un índex de participació total de 440 persones en els actes
inaugurals.
- 6 conferències: 4 presencials i 2 per videoconferència amb un índex de
participació total de 232 persones.
- 5 cursos. Assistents: 32 persones.
- 5 jornades tècniques. Assistents: 10 persones.
- 1 projecció cinema: 105 persones.
- 1 presentació publicació: 30 persones.
- 2 trobades de germanor: 47 persones.
- Altres activitats amb una participació al voltant de 80 persones. Com trobades
esportives de germanor (futbol arquitectònic, 70-80 persones), presentació
AASAP a Eivissa (5 assistents).

Conferències
Videoconferència “La rehabilitació avui”.
A càrrec de Lluís Corral, director general d’Ordenació del Territori de la CAIB.
Lloc: sala d’ actes de la seu central COAIB. Videoconferència..
Data: 31 gener.
Índex de participació: 8 persones.

Videoconferència “La Ciutat amb ulls de dona.”
Amb la participació de: Martha Fonseca (arquitecta)
Helena Cardona (arquitecta), Cristina Llorente (arquitecta), Maria Antonia
Carbonero (doctora en geografia, sociologia y ciències polítiques)
Lloc: sala d’actes COAIB Palma. Eivissa. Videoconferència .
Data: 5 de març.
Índex de participació: 4 persones.
Taula Redona “OBJECTIUS COAIB: Cultura i Patrimoni”.
En col·laboració amb l’Escola COAIB. Jornada oberta a tota la societat per a
reflexionar i debatre sobre la situació actual i els reptes de futur de les nostres
illes. Debat centrat en qüestions de Cultura i patrimoni.
Participants: Lluís Comeron, President Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España, Celestino Garcia Braña, President de la Fundació
do.co.mo.mo ibérico,, Erwin Bechtold, artista y Marcos Tur Witt, moderat per
Stefano Cortellaro, doctor arquitecte. La Jornada va comptar amb la participació
de: la degana del COAIB; Marta Vall-llosera, el president de la Demarcació de
Menorca, Eric Taltavull i el Director General de Territori del Govern de les Illes
Balears, Lluís Corral.
Lloc: a l’espai Broner seu de la Demarcació, Can Llaneres.
Data: 29 de març.
Índex de participació: 40 persones.
Conferència “El derecho de la Ciudad”.
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En motiu de la inauguració de l’exposició MoMoWo.
A càrrec de Sonia Puente Landaburu, arquitecte – urbanista.
Lloc. espai broner, seu de la Demarcació, Can Llaneres.
Data: 28 de juny.
Índex de participació: 30 persones.
Col·loqui-debat “Arquitectura al femenino”.
En motiu de la Clausura de l’exposició MoMoWo i inauguració de la mostra
“Arquitectas de Ibiza y Formentera”.
Referent a la situació i experiències de la dona a la professió de l’arquitectura, al
qual hi varen participar: Blanca Castiella, Laurence Prevedello, Isabel Martínez,
Nuria Jaumà, Amelia Molina, Raquel García, Irene Toledo, Carmen NavasParejo arquitectes de la Demarcació d'Eivissa i Formentera, moderades per
Cristina Martín, Directora del Diario de Ibiza.
Lloc: a l’espai Broner, seu de la Demarcació, Can Llaneres.
Data. 30 de juliol.
Índex de participació: 90 persones.
Conferència “Cuba. La magia de una isla. Utopia, arquitectura, belleza y
color cubano”.
Emmarcada dins els actes de l’exposició de fotografies de Joaquim Seguí.
A càrrec de Carlos Soler Gras, arquitecte.
Lloc: espai broner, seu de la Demarcació, Can Llaneres.
Data: 29 de novembre.
Índex de participació: 60 persones.

Exposicions
“Autarquia”.
De l’artista Pedro Maria Asencio.
Lloc: espai Broner, seu de la Demarcació, Can Llaneres.
Data. 12 d’abril.
Oberta: del 12 d’ abril fins el 20 de maig.
Índex de participació a l’acte inaugural: 130 persones.
“Ariadna no pasó por aquí. En el laberinto sin hilo”.
De l’artista Leandro Alonso.
Lloc: espai Broner, seu de la Demarcació, Can Llaneres.
Data inauguració: 24 de maig.
Oberta: fins el 21 de juny.
Índex de participació en l’acte inaugural: 70 persones.
“MoMoWo. La creativitat de les dones des del Moviment Modern”.
Conferència inaugural: “El derecho a la Ciudad. Urbanismo con perspectiva
de genero” a càrrec de Sonia Puente Landaburu, arquitecte – urbanista.
Lloc: espai Broner, seu de la Demarcació, Can Llaneres.
Data inauguració: 28 de juny.
Oberta: fins el 30 de juliol.
En motiu de la clausura es celebrà un col·loqui-debat referent al món de
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l’arquitectura de la dona, al qual hi van participar varies arquitectes de la
Demarcació d'Eivissa i Formentera moderades per Cristina Martín, Directora del
Diario de Ibiza.
Índex de participació en l’acte inaugural: 30 persones
Mostra “Arquitectas de Ibiza y Formentera”
Col·loqui-debat inaugural “Arquitectura al femenino” referent al mon de la
arquitectura i de la dona, arquitectes col·legiades a la Demarcació d'Eivissa i
Formentera, moderades per Cristina Martín, Directora del Diario de Ibiza.
Lloc: a l’espai Broner, seu de la Demarcació, Can Llaneres. Posteriorment la
exposició es trasllada a l’espai Sert de la Seu de la Demarcació.
Inauguració 30 de juliol.
Oberta fins el 31 de desembre.
Índex de participació en l’acte inaugural: 90 persones
“Color Cubano”.
Fotografies de l’Habana de Joaquim Seguí.
Lloc: espai Broner, seu de la Demarcació, Can Llaneres.
Data inauguració: 25 d’octubre.
Oberta: fins el 29 de novembre.
Índex de participació en l’acte inaugural: 120 persones.

Formació: Cursos i jornades tècniques.


Curs d´especialització en Valoracions Urbanistiques.
Ponent: Pere Gonzalez Nebreda, director del curs.
Organització: Universitat Pompeu Fabra-Barcelona School of Management.
Dates: 10,11, 24 i 25 gener.
Assistents: 5.



Curs Rehabilitaciò d’edificis. Mòdul I. Marc Normatiu, Inspecció
Patologia, Diagnosi.
Organització: Escola COAIB.
Dates: del 7 de febrer al 11 d’abril.
Assistents: 10.



Curs COAIB. Tallers d’economia.
Organització: Escola COAIB i
EFPA (European Financial Planing
Association).
Data: 5,12,19, 26 de març i 12 d’abril.
Assistents: 4.



Jornada tècnica-comercial. Innovació en productes i sistemes per a la
construcció.
Varis ponents.
Data: 11 d’abril.
Assistents: 2.



Jornada tècnica-comercial. BMI Solucions, de cobertes eficients.
Data: 4 de juny.
Assistents: 3.



Curs Càlcul senzill d’estructures.
Data: 6,7,13 I 14 de juny
Lloc: sala d’ actes COAIB Palma. Eivissa: videoconferència.
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Assistents: 10.
Jornada tècnica - Patologies de les humitats estructurals a l’edificació.
Ponent: Ricardo Cañada, arquitecte especialista en patologies constructives i
rehabilitació integral d’edificis i director dels cursos tècnics nacionals de
Murprotec.
Organitza: Murprotec
Data: 30 d’octubre.
Assistents: 2.



Jornada Tècnica. Well Building Standard.
Ponent: Blanca Cañadas, arquitecta well ap.
Dates: 6 de novembre.
Assistents: 1.



Curs Rehabilitaciò d’edificis. Mòdul II. Intervenció als fonaments i a
l’estructura.
Ponent: Salvador Juan i Robert Brufau
Organització: Escola COAIB.
Dates: del 3 de octubre al 19 de desembre.
Assistents: 6.



Las nuevas propuestas del DB sobre energia y salud en el CTE 2019.
Lloc: sala d’ actes COAIB Palma. Eivissa: videoconferència
Dates: 13 de desembre.
Ponent: Javier Neila, arquitecte catedràtic ETSAM UPM.
Assistents: 3.

Altres Jornades.


Jornada Presentació AASAP.
Es celebra una Jornada de presentació de la AASAP a la qual es convoca als
arquitectes municipals i del Consells Insulars.
Ponent: Mateu Carrió.
Lloc: Sala d’actes COAIB Palma. Eivissa per videoconferència.
Data: Juny 2019.
Assistents: 5 persones.

Altres activitats


Firma Declaració DAVOS.
Acte protocol·lari firma Declaració Davos impulsada pel CSCAE i el COAIB,
previ taula rodona “Objectius COAIB: Cultura i Patrimoni”
Lloc: a l’espai Broner seu de la Demarcació, Can Llaneres.
Data: 29 de març.
Assistents: 40 persones.



Futbol arquitectònic
XXXVIII Copa de Futbol arquitectònic Eivissa 2019.
Del 13 al 16 de juny.
Participació: 80 persones
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Sopar de Germanor estiu 2019.
Es fa un sopar de germanor organitzat per la col·legiada Amelia Molina amb
els participants del grup de whatsapp “utopies i arquitectura”
Al restaurant Utopia, Port de Sant Miquel de Balançat.
El dia 31 d’agost.
Assistents: 22 persones.



Projecció pel·lícula “El rey de la Habana”.
Amb la participació del seu director Agustí Villaronga.
Emmarcada dins les activitats programades de l’exposició de fotografies de
Joaquim Seguí, ”Color Cubano”.
Lloc: a l’espai Broner, seu de la Demarcació, Can Llaneres.
Data: 1de desembre.
Assistents: 105 persones.



Presentació publicació “Els mites de l’illa blanca”
Imatges d’Eivissa 1867-1919.
De Nina Ferrer, doctora en Història de l’Art.
Es va fer la presentació a càrrec a l’autora.
Lloc: a l’espai Broner, seu de la Demarcació, Can Llaneres.
Data: 19 de desembre.
Assistents: 30 persones.



Vermut Nadalenc Col·legial .
Per a celebrar les festes de nadal i any nou.
Al bar Born, Plaça del Parque, Eivissa.
El dia 23 de desembre.
Assistents: 25 persones.
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Visat d’expedients de Legalització en sòl rústic
Visat Demarcació Eivissa i
Formentera

Any 2018

Any
2019

% variació

Encàrrecs registrats

937

896

-4,38%

Suport paper

26

14

-46,15%

911

882

-3,18%

1.649

1.607

-2,55%

81

63

-22,22%

1.568

1.544

-1,53%

1.577

1.537

-2,54%

70

51

-27,14%

1.507

1.486

-1,39%

1.335

1.263

-5,39%

48

32

-33,33%

1.287

1.231

-4,35%

Telemàtics
Sol·licituds de visat registrades
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’expedients visats
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’objeccions registrades
Suport paper
Telemàtics

Visat sense Expedients de Legalització en sòl rústic
Visat Demarcació Eivissa i
Formentera
Encàrrecs registrats
Suport paper
Telemàtics
Sol·licituds de visat registrades
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’expedients visats
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’objeccions registrades
Suport paper
Telemàtics

Any 2018 Any 2019

% variació

848

802

-5,42%

23

13

-43,48%

825

789

-4,36%

1.488

1.443

-3,02%

77

62

-19,48%

1.411

1.381

-2,13%

1.422

1.372

-3,52%

66

50

-24,24%

1.365

1.322

-2,51%

1.148

1.090

-5,05%

44

31

-29,55%

1.104

1.059

-4,08%
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Demarcació Mallorca

59

CENTRAL COL·LEGIAL

Assemblees generals de la Demarcació
Es van celebrar les dues assemblees generals ordinàries, reglamentàries d'acord
amb els Estatuts, els dies 24 de maig i 21 de novembre de 2019.

Activitats de la Junta
Juntes de la Demarcació
Durant l'any 2019 es van celebrar 11 sessions a la seu col·legial de la
Demarcació Mallorca.

Secretaria
Durant l'any 2019 s'han registrat 515 documents d'entrada i 2589 de sortida, 5
dels quals eren circulars de la Demarcació, totes elles d'informació general.

Comissions i Ponències amb organismes de les Illes Balears
Els membres de la Junta de la Demarcació han representat al COAIB durant
l’any 2019 a 66 sessions de les diferents Comissions i Ponències del Consell de
Mallorca i de l’ Ajuntament de Palma de les que formen part.
a) Patrimoni històric



Ponència tècnica de patrimoni històric del Consell de Mallorca.
Comissió del Centre Històric i Catàleg de l’Ajuntament de Palma.

b) Urbanisme





Consell de Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma.
Consell d’Àrea de Model de Ciutat.
Comissió de Qualitat de la Façana Marítima.
Ponència tècnica d’ordenació del territori i urbanisme del Consell de
Mallorca.

c) Accessibilitat


Mesa Palma Accessible de l’Ajuntament de Palma.

Assessoria Jurídica
Consultes col·legiats
L’assessoria jurídica de la Demarcació Mallorca ha atès 196 consultes de
col·legiats en matèria legal, d’elles 23 s’han resolt de manera presencial a petició
dels arquitectes.
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Cultura
A l’any 2019 s’han registrat un total de:
-

6 exposicions amb un índex de participació total de 189 persones en els
actes inaugurals.
8 conferències – i.p: 381 persones
11 pel·lícules projectades – i.p.: 227 persones
6 concerts – i.p.: 356 persones
5 visites guiades – i.p.: 172 persones
1 sopar de germanor – i.p.: 72 persones
1 viatge professional a Saragossa – i.p.: 19 persones.
1 taller per a infants – i.p.: 7 nins

Exposicions


Exposició “VI edició dels Premis d’Arquitectura de Menorca 2013-2017”
Una interessant mostra de la darrera arquitectura construïda a Menorca entre
els anys 2013 i 2017.
Dates: del 28 de febrer al 22 de març de 2019
Organització: Demarcació Mallorca del COAIB
Lloc: sala d’exposicions de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB



Exposició “Propostes presentades a l’A.T per a la redacció del projecte
constructiu i direcció d'obra per a la Remodelació Urbanística del
Passeig Marítim de Palma”
Exposició de les 5 propostes presentades a l’A.T. convocada per Autoritat
Portuària de Balears-Port de Palma.
Dates: del 28 de març al 12 d’abril de 2019
Organització: Demarcació Mallorca del COAIB
Col·laboració: Autoritat Portuària de Balears
Lloc: sala d’exposicions de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació en l’acte inaugural: 58 persones



Exposició “20 anys de Biennals d’Arquitectura. Premi extraordinari
Alejandro de la Sota. 1997-2017”
Exposició produïda per la Demarcació Tarragona del COAC com a
commemoració als ja 20 anys de Biennals i Mostres d'Arquitectura de
Tarragona; a més es va atorgar el Premi Extraordinari Alejandro de la Sota,
una distinció que va recaure sobre les obres més significatives, de cada
categoria, que han estat premiades en les 10 convocatòries celebrades entre
1997 i 2017, i que s’han consolidat com a referència arquitectònica en l'àmbit
territorial i tipològic.
Dates: del 25 d’abril al 17 de maig de 2019
Organització: Demarcació Mallorca del COAIB
Col·laboració: Demarcació Tarragona del COAC
Lloc: sala d’exposicions de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació en l’acte inaugural: 13 persones



Exposició “MoMoWo: La creativitat de les dones des del Moviment
Modern”
L'objectiu d'aquest projecte és compartir, difondre i posar en valor l'important
patrimoni cultural europeu forjat per les dones que treballen, des del
moviment modern, en l'àmbit de l'arquitectura, l'enginyeria civil, l'urbanisme,
el paisatgisme i el disseny d'interiors i industrial.
Dates: del 30 de maig al 21 de juny de 2019
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Organització: Demarcació Mallorca del COAIB
Col·laboració: COA Astúries
Lloc: sala d’exposicions de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació en l’acte inaugural: 10 persones


Exposició “Any Bennazar”
Exposició monogràfica que inclou dibuixos originals i documentació inèdita
de les obres més interessants de l’arquitecte mallorquí Gaspar Bennazar.
L’any 2019 es dedica a l’arquitecte Bennazar, amb motiu del 150 aniversari
del seu naixement.
Dates: del 19 de setembre al 31 d’octubre de 2019
Organització: Arxiu COAIB i vocalia de Cultura de la Demarcació Mallorca del
COAIB
Lloc: sala d’exposicions de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació en l’acte inaugural: 87 persones



Exposició “UP Paisatge lúdic”
Exposició organitzada en el marc de la trobada formativa i cultural PAula
Balears 2019. Concebuda per l'arquitecta i dissenyadora d'espais pedagògics
i artístics Irene Fernández de Createctura i amb la col·laboració local de
Pablo Amor d’Arquitectives, "UP" proposa un paisatge lúdic d'aire i reflexos;
una instal·lació artística en homenatge al lleuger.
Dates: Del 7 al 22 de novembre de 2019
Organització: Demarcació Mallorca del COAIB i PAula Balears
Lloc: sala d’exposicions de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació:
Inauguració: 21 persones
Visites: 370 nins (231 de col·legis, 139 famílies i 30 alumnes de Magisteri)

Cursos, cicles i conferències


Conferència: Els pobles de l’Institut Nacional de Colonització a Espanya
1943-1970, a càrrec de l’arquitecte Miguel Centellas
Aquesta xarrada recull la tesi doctoral de Miguel Centellas, i es tracta d’una
exhaustiva anàlisi de l'obra de l'arquitecte José Luis Fernández del Amo, la
labor principal del qual va consistir en la construcció a Espanya de 12 pobles
de colonització que partien de la idea de desenvolupar la precària situació
econòmica i apostar per l'agricultura.
Data: 8 de febrer de 2019
Organització: Demarcació Mallorca del COAIB
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació: 27 persones



Conferència NUA Arquitectura
Conferència inaugural de l’exposició "20 anys de Biennals d'Arquitectura.
Premi extraordinari Alejandro de la Sota. 1997-2017", a càrrec de l'arquitecte
Ferran Tiñena, de NUA arquitectura, estudi que va ser premiat en la
categoria d’”Obres de rehabilitació, restauració o reforma”, per la restauració
de l’església de la Santíssima Trinitat de Tarragona.
Data: 25 d’abril de 2019
Organització: Demarcació Mallorca del COAIB
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació: 13 persones
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Presentació Any Bennazar
En aquest acte va participar la neta de l'arquitecte, Maribel Bennazar, i es va
projectar el documental Gaspar Bennazar s'Arquitecte, de Mosaic
Produccions.
Data: 27 de juny de 2019
Organització: Arxiu COAIB i Vocalia de Cultura de la Demarcació Mallorca
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació: 48 persones



Presentació del llibre: “La ciutat tancada. La fortificació d’Alcúdia. Des de la
crisi de la murada medieval fins als nostres dies”, a càrrec del seu autor,
l’arquitecte Antoni Ll. Domingo Pons.
Aquesta publicació és fruit d'un estudi d'investigació sobre les murades
d'Alcúdia, realitzat per l'arquitecte Antoni Ll. Domingo Pons, on es manifesta
el valor cultural d'aquesta construcció i sistema defensiu, els beneficis de la
seva utilització i el deure de conservar i mantenir aquest ric patrimoni.
Data: 26 de setembre de 2019
Organització: Demarcació Mallorca del COAIB
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació: 47 persones



Conferència Constants i variables en el disseny de l’Espai Comú a càrrec
d’Espinàs i Tarrasó Associats
Amb motiu de la Setmana de l’Arquitectura, els arquitectes Julià Espinàs i
Olga Tarrasó presentaren alguns projectes de caire divers i elaborats al llarg
de la seva trajectòria professional.
Data: 11 d’octubre de 2019
Organització: Demarcació Mallorca del COAIB
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació: 28 persones

Cicle Cinema i Arquitectura

Es continua amb el cicle de Cinema amb el COAIB, de periodicitat mensual,
amb la projecció de pel·lícules de caire comercial, que es varen projectar, fruit
d’un acord de col·laboració, amb el CaixaForum Obra Social “La Caixa” i
Augusta Multicines.


Relació de pel·lícules projectades al CaixaForum
-

Tommy (Ken Russell)
24 de gener de 2019
Índex de participació: 46 persones

-

El árbol de la vida (Terrence Malick)
21 de febrer de 2019
Índex de participació: 25 persones

-

Dogville (Lars von Trier)
14 de març de 2019
Índex de participació: 22 persones

-

El gabinete del Dr. Caligari (Robert Wiene)
11 d’abril de 2019
Índex de participació: 24 persones

-

La leyenda de la ciudad sin nombre (Joshua Logan)
2 de maig de 2019
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Índex de participació: 20 persones
-



Tokyo Godfathers (Satoshi Kon)
6 de juny de 2019
Índex de participació: 8 persones

Relació de pel·lícules projectades al Cine Augusta
-

Un extraño en mi vida (Richard Quine)
18 de juliol de 2019
Índex de participació: 17 persones

-

Drive (Winding Refn)
26 de setembre de 2019
Index de participació: 22 persones

-

El guateque (Blake Edwards)
24 d’octubre de 2019
Índex de participació: 14 persones

-

Lost in translation (Sofia Coppola)
21 de novembre de 2019
Índex de participació: 21 persones

-

Dersu Uzala (Akira Kurosawa)
19 de desembre de 2019
Índex de participació: 8 persones

Nit de l’Art 2018

El COAIB ha participat per setè any consecutiu en la Nit de l’Art. Aquest any,
continuant amb el nou format dels dos anys anteriors, organitzà un concert a
càrrec de Júlia Colom, jove cantant i compositora mallorquina, que va interpretar
una selecció dels seus millors temes, acompanyada per Toni Mora, al piano.
Data: 21 de setembre de 2019
Organitza: Demarcació de Mallorca del COAIB
Lloc: pati d’entrada de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació: 137 persones

Setmana Mundial de l’Arquitectura

La vocalia de Cultura de la Demarcació Mallorca del COAIB organitzà un
programa d'activitats culturals per a commemorar el Dia Mundial de
l'Arquitectura, que se va celebrar el dilluns 7 d'octubre i el lema triat per la UIA
aquest any va ser “Arquitectura ... habitatge per a tots”.
- Projecció del documental Lina Bo Bardi poesia precisa
Data: 8 d’octubre de 2019
Lloc: Sala Santiago Russinyol del CaixaForum Palma
Índex de participació: 25 persones
- Ruta Bennazar
Es visitaren exteriorment diversos edificis en el centre de Palma, obres de
l'arquitecte Gaspar Bennazar, de la mà de l'arquitecte Martí Lucena.
Data: 9 d’octubre de 2019
Índex de participació: 60 persones
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- Conferència “Constants i variables en el disseny de l'Espai Comú”: a
càrrec de Tarrasó i Espinás Associats
Data: 11 d’octubre de 2019
Índex de participació: 28 persones
- Sopar de germanor
Data: 11 d’octubre de 2019
Catering a càrrec de Fraula
Índex de participació: 72 persones

Altres activitats culturals


Visites guiades i gratuïtes
-

Any Bennazar:
S’Escorxador i el Coliseu Balear, de la mà de l’arquitecte Pere Rabassa
Data: 18 de juliol de 2019
Índex de participació: 17 persones
Ruta Bennazar, de la mà de l'arquitecte Martí Lucena.
Data: 9 d’octubre de 2019
Índex de participació: 60 persones
Cementiri de Palma, de la mà de la historiadora d’Art, Catalina
Cantarellas
Dates: 16 i 23 de novembre de 2019
Índex de participació: 60 persones

-

Palau de Congressos:
Dates: 27 de juny i 18 d’octubre de 2019
Índex de participació: 15 i 20 respectivament.



Viatges professionals
Com a continuació a l’etapa iniciada en el 2010 i seguint amb l'èxit dels
viatges de Madrid, Tarragona, Alacant, Santiago de Compostel·la,
Salamanca i Zamora, la Demarcació Mallorca del COAIB va organitzar un
viatge a Saragossa per a visitar i conèixer les obres més interessants de
l'arquitectura d'aquesta ciutat, acompanyats de l'arquitecte Basilio Tobías,
com per exemple: la biblioteca d'Aragó de Víctor López-Cotelo i Carlos
Puente o intervencions urbanes com el Parque del Agua d'Iñaqui Alday i
Margarita Jover.
Dates: 10, 11 i 12 de maig de 2019
Índex de participació: 19 persones



Altres activitats
-

Tallers Arquitectives:
L’any 2019 i fruit d’un acord de col·laboració amb Arquitectives, equip
integrat pels arquitectes Cristina Llorente i Pablo Amor, es va organitzar
un taller dirigit a nins de 6 a 12 anys: COAIB Posa’t guapo on es dissenyà
una petita instal·lació temporal per a un espai del Col·legi i com a font
d'inspiració, s'analitzaren diferents intervencions artístiques realitzades en
edificis.
Data: 16 de febrer de 2019
Organitza: Arquitectives
Col·labora: Demarcació de Mallorca del COAIB
Lloc: sala d’exposicions de la seu central i Demarcació Mallorca del
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COAIB
Índex de participació: 7 nins
-

Aperitiu de Nadal:
Data: 19 de desembre de 2019
Organitza: Demarcació de Mallorca del COAIB
Lloc: sala d’exposicions de la seu central i Demarcació Mallorca del
COAIB
Índex de participació: 83 persones

Assessorament i col·laboracions amb altres entitats


Ballet de Moscou. Promoció especial per als col·legiats d’un descompte de
gairebé el 50% en les temporades d’hivern, primavera i estiu.
Dates: 3 i 4 de gener, 4 i 5 de maig i 1 i 2 d’agost de 2019
Organitza: Factoria Cultural
Lloc: Audiitórium de Palma



Palma XXI. Presentació de la Carta Històrica de Palma, cartografia digital de
l'evolució de la ciutat des dels romans fins a l'actualitat, realitzat per un equip
format per l'arquitecte Joseba Dañobeitia, els geògrafs Pilar Buendia i
Climent Picornell i el psicòleg social, Jaume Garau, amb la col·laboració de
Sitibsa.
Data: 25 de febrer de 2019
Organitza: Palma XXI
Col·labora: Demarcació de Mallorca del COAIB
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació: 97 persones



XI Mallorca Saxophone Festival 2019: Programa que inclou concerts,
classes magistrals, conferències i tallers celebrats a diferents indrets. Al
COAIB es varen celebrar 4 concerts.
Data: 9, 10, 11 i 12 d’abril de 2019
Organitza: Mallorca Saxophone Festival
Col·labora: Demarcació de Mallorca del COAIB
Lloc: pati d’entrada de Ca la Torre i seu central del COAIB
Índex de participació: una mitja de 26 persones



Ajuntament de Palma. Palma de primavera, cicle de concerts celebrats en
diferents espais de Palma. Al COAIB es va celebrar un concert a càrrec de
Gamma Duo, formació de música de cambra del Conservatori Superior de
Música de les Illes Balears.
Data: 28 de maig de 2019
Organitza: Ajuntament de Palma
Col·labora: Demarcació Mallorca del COAIB entre altres entitats.
Lloc: pati d’entrada de Ca la Torre i seu central del COAIB
Índex de participació: 114 persones



Insòlit Festival 2019. Insòlit, Festival d’intervencions efímeres als patis de
Palma, és una iniciativa dels arquitectes Erik Herrera, Pep Rovira i Aina
Bigorra. L’eix conductor del festival són les intervencions que diferents
artistes convidats realitzaren a sis patis de Palma: Can Balaguer, Can Oms,
Can Bordils, Estudi General Lul·lià, Cal Compte de la Cova i Cal Marquès de
Ca la Torre (COAIB), amb l’objectiu de promoure el ric patrimoni arquitectònic
i cultural mitjançant accions creatives efímeres, que estableixin un diàleg
entre el passat construït perdurable en el temps i un present permutable i
efímer. Al COAIB es va exhibir la intervenció “Cul de sac” realitzada pels
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alumnes de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears.
Paralel·lament se celebrà un cicle de conferències co-organitzades amb el
Servei d'Activitats Culturals UIB sota el nom "Construir contextos.
Escenografies de l’entorn”.
Dates del Festival: 3 al 6 de juliol de 2019
Lloc intervenció efímera COAIB: pati de la seu central i Demarcació Mallorca
del COAIB
Dates de les conferències: 4 i 5 de juliol de 2019
Lloc: sala d’actes de la seu central i Demarcació Mallorca del COAIB
Índex de participació: 58 i 63 persones, respectivament
Organitza: Insòlit Festival
Col·laboren: Demarcació Mallorca del COAIB, Consell de Mallorca,
l’Ajuntament de Palma, Escola Superior de Disseny de les Illes Balears i la
UIB, entre altres entitats.


Ajuntament d’Alcúdia. Presentació del llibre “La ciutat tancada. La
fortificació d’Alcúdia. Des de la crisi de la murada medieval fins als nostres
dies”, de l’arquitecte Toni Ll. Domingo, amb motiu de les festes de Sant
Jaume.
Data: 23 de juliol de 2019
Organització: Ajuntament d’Alcúdia
Lloc: Biblioteca Can Torró d’Alcúdia



Scalae. Conferència-debat "A propòsit de TEd'A arquitectes i ser arquitecte a
Mallorca", amb la participació dels arquitectes Irene Pérez i Jaume Mayol,
SMS arquitectes, Ripoll·Tizón arquitectes, Rafel Moranta, Aulets arquitectes,
Carles Oliver, Bosch.Capdeferro, Roger Sauquet, Addenda Architects.
Data: 25 d’octubre de 2019
Organització: Editorial Scalae (Félix Arranz)
Col·labora: Demarcació Mallorca del COAIB
Lloc: Son Estrany (Campanet)

67

CENTRAL COL·LEGIAL

Oficina d’Informació Urbanística
Durant l’exercici 2019 l’activitat de l’Oficina d’Informació Urbanística (OIU)
continuà centrada en el manteniment de l’actualització permanent de la
informació en matèria de planejament territorial i urbanístic, especialment en tot
allò relatiu al seguiment de la seva tramitació administrativa, com també de la
legislació que l’afecta.
L’actualització de tota aquesta informació pot ser consultada telemàticament de
forma restringida, restant únicament al servei dels col·legiats, potenciant així el
sistema lliure per a les habituals consultes urbanístiques, aconseguint alliberar
l’OIU de la càrrega que aquestes suposen, cosa que permet donar una millor
atenció a les consultes més especialitzades, tot fomentant els mitjans de
comunicació telemàtics.
Com a principal novetat d'aquest exercici, l’OIU del COAIB ha desenvolupat un
sistema INTERACTIU que refon les normes urbanístiques modificades dels
diferents planejaments urbanístics municipals. Així, en la nostra web s’ha
reajustat la portada identificada com ‘NN.UU.BOIB’ de cada municipi, creant un
document en el qual el col·legiat pugui conèixer els articles vigents, simplement
“clicant” sobre l'article modificat, encara que també pot consultar l’anterior versió
als efectes d’analitzar com pot afectar una obra que s’executa a l’empara de
llicència atorgada segons l’anterior règim normatiu.
Així mateix, destacar també com a novetat la creació i posta en marxa de l’OIU
de la Demarcació d’Eivissa i Formentera, amb la incorporació actualitzada i
refusa de les normes urbanístiques que regulen el sòl urbà del planejament
urbanístic general dels municipis de Sant Antoni de Portmany i de Sant Josep de
sa Talaia, instruments que no se troben adaptats a la normativa supramunicipal
d’aplicació.
Pel que fa al seguiment de la tramitació administrativa dels expedients
urbanístics referits als municipis d’Eivissa i Formentera, la tasca segueix
centralitzada en l’OIU i compartint la mateixa base de dades que per a la resta
d’illes.
Especialment rellevant durant aquest exercici ha suposat, per la seva incidència
que ha tingut en el marc normatiu urbanístic i d’ordenació territorial, l’aplicació de
la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes Balears (LUIB), que
ha modificat el règim urbanístic fins ara vigent, especialment en matèria de
disciplina urbanística, canvis que des de l’OIU s’han posat en coneixement del
col·legiat mitjançant diferents Notícies COAIB.
Derivat de la aplicació d’aquesta Llei, cal destacar la participació del COAIB
durant aquest exercici a les Meses de debat, organitzades per la Conselleria de
Territori del Consell Insular de Mallorca, per a la redacció del futur reglament que
la desenvoluparà en l’àmbit de l’illa de Mallorca.
Atenció de consultes urbanístiques
Durant aquest exercici l'OIU ha atès un total de 730 consultes d'informació
urbanística de forma personalitzada, que representa un lleuger descens respecte
a l’exercici anterior, suposant una mitjana de 61 consultes mensuals, amb el
següent desglossament en funció de la via utilitzada:
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- 6 consultes presencials
- 24 consultes telefòniques
- 30 consultes per correu electrònic
Analitzat l’origen de les consultes urbanístiques rebudes a l’OIU, destacar que el
96% responen a col·legiats residents a Mallorca, corresponent el restant 4% als
de les altres illes i a alguns provinents de la península; així mateix, l’OIU Central
ha col·laborat en les respostes a sis consultes que han estat dirigides a la nova
OIU d’Eivissa i Formentera.
Atenent la seva temàtica, ressenyar que el 75% de les consultes urbanístiques
rebudes (un total de 549) se referien a la situació urbanística particular que
afecta una determinada finca, parcel·la o solar, en aplicació del corresponent
planejament general municipal i, en el seu cas, també del Pla territorial insular; la
resta de consultes se referien a la normativa supramunicipal en matèries
urbanística, d’ordenació territorial o sectorial, siguin d’àmbit estatal (total 2),
autonòmic (total 66) o insular (total 10).
Així mateix, l’OIU ha resolt consultes urbanístiques referides a afeccions per
altres tipus de plans, como ara el planejament territorial sectorial, amb 53
consultes, i el planejament especial, comptabilitzant tan sols 1 consulta;
finalment, indicar que han estat evacuades altres 46 consultes de caràcter
general.
Manteniment de la documentació i la base de dades


Aplicació OIU Base
Eina essencial en la gestió de la documentació urbanística i les dades
relatives als diferents instruments urbanístics, incloent-hi tota la normativa
amb continguts que poden afectar l’exercici professional, especialment en
aspectes urbanístics i territorials, i que se pot consultar telemàticament.
En actualització permanent, els registres es generen a partir dels edictes
publicats, tant al BOIB com al BOE, encara que no s’actualitzen els
documents del planejament associat.



Obtenció i anàlisi de documentació de planejament urbanístic
municipal
Relativa als expedients de planejament general i parcial en tramitació,
amb l’establiment de les gestions necessàries amb els tècnics municipals
i l’actualització dels quadres resum de la normativa dels paràmetres
urbanístics a aplicar durant la tramitació.



Obtenció i anàlisi de documentació de legislació i del planejament
d’àmbit territorial
Durant aquest exercici des de l’OIU s’ha analitzat la següent normativa:
a. Àmbit estatal o autonòmic:
Aquest apartat queda recollit en la memòria de central COAIB.
b. Àmbit Mallorca:
-

El Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Mallorca,
aprovat definitivament al mes d’abril.

-

La modificació del Pla Especial d’Ordenació i de Protecció de la
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Ruta de Pedra en Sec, aprovada inicialment al mes d’abril.
-

Inici de l’elaboració del PORN de la Península de Llevant i de
l’ampliació del Parc Natural, el mes d’abril, així com també el reinici
de l’elaboració del PORN d’Es Trenc Salobrar de Campos, el mes
de novembre.

-

El Pla director sectorial de residus no perillosos de l’illa de Mallorca,
aprovat definitivament el mes de maig.

-

El seguiment de declaracions de protecció del Patrimoni com a Bé
d’Interès Cultural o Bé Catalogat, havent de destacar la incoació del
BIC de Can Pueyo, a Palma, i la modificació del BIC del fortí de
Cala Llonga, a Santanyí; també, la incoació del Bé Catalogat de
Can Ribas, a la barriada de La Soledat, de Palma.

c. Altres àmbits insulars:
-

Menorca: Aquest apartat queda recollit en la memòria de la
corresponent Demarcació col·legial.

-

Eivissa i Formentera: Aquest apartat queda recollit en la memòria
de la corresponent Demarcació col·legials.

Elaboració de documentació resum i fitxes d’aplicació de la normativa
urbanística
-

Actualització i manteniment del quadre de seguiment de l’estat del
planejament general municipal i el seu grau d’adaptació a la normativa
territorial, tant de l’àmbit insular de Mallorca com de Menorca, Eivissa i
Formentera.

-

Quadre de paràmetres urbanístics de les diferents qualificacions en sòl urbà
del planejament general municipal.

-

Resum d’elements urbanístics del planejament general municipal.

-

Fitxa resum de l’estat del planejament general municipal vigent i recull de
normativa urbanística i les seves modificacions.

-

Actualització permanent de la pàgina web de l’OIU Virtual.

-

Actualització permanent dels codis electrònics d’urbanisme (estatal i
autonòmic), d’habitatge i de resta de la normativa sectorial amb incidència en
l’activitat professional, que contenen els textos consolidats permanentment
actualitzats relatius a normativa estatal i autonòmiques operades en aquestes
matèries.

-

Coordinació i seguiment en les tasques d’implementació actualitzada de les
normes urbanístiques i de la regulació del sòl urbà contingudes en el
planejament urbanístic general dels municipis de Sant Antoni de Portmany i
de Sant Josep de sa Talaia, ara ja accessibles telemàticament des del lloc
web col·legial.
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Seguiment dels àmbits sense xarxa de clavegueram.
Des de l’OIU, durant aquest exercici s’ha continuat el seguiment realitzat els
anteriors relatius als acords municipals adoptats en relació als compromisos
legals que han de permetre atorgar llicències en àmbits sense xarxa de
clavegueram, en aplicació de la Disposició transitòria quarta de la Llei
12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes Balears (LUIB), en la
seva versió donada per la Disposició final cinquena de la Llei 12/2016
d’Avaluació Ambiental. Aquests acords publicats han estat objecte de la
corresponent Notícia, tot informant als col·legiats del seu abast i efectes. Els
àmbits són els següents:
- A Mallorca: Destacar el desistiment de la modificació de les NS
d’Alcúdia per tal de exonerar l’àmbit de Bonaire de disposar de
xarxa de clavegueram.
- A Menorca: Sense cap acord durant aquest exercici.
- A Eivissa i Formentera: Sense cap acord durant aquest exercici.
Circulars de planejament i normativa territorial i urbanística
Des de l’OIU es fa un seguiment habitual de l’actualitat urbanística i
legislativa, utilitzant el sistema de circulars i notícies COAIB per tal d’informar
puntualment als col·legiats d’aquelles novetats que puguin afectar
essencialment la redacció de projectes, i molt especialment dels règims de
suspensió de llicències establerts als diferents àmbits territorials afectats.
Així, durant aquest exercici l’OIU ha publicat un total de 147 Notícies, un 12%
mes respecte de l'anterior.
Seguiment i anàlisi dels expedients de planejament
Relatius a la tramitació del planejament, de textos legislatius, temes
d’actualitat, etc., el contingut dels quals es debat i analitza amb la coordinació
de la Comissió d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Turisme, a instàncies de
les Juntes de Col·legi i Demarcacions, i del propi vocal.
Seguint amb la dinàmica urbanística que destacà en l’exercici anterior, en el
present exercici s’ha fet el seguiment continuat de la tramitació administrativa
del múltiples expedients de planejament general, destacant els següents que
han sigut objecte d’anàlisi per part de l’OIU:
-

En l’apartat de nova formulació o de revisió de planejament, destacar les
aprovacions inicials del nou Projecte de delimitació del sòl urbà dels
nuclis del terme municipal de Selva, el mes de març així com de la revisió
del Pla General de Ciutadella (estructural i detallada), essent el primer
redactat a l’empara de la LUIB; així com d’altres ja iniciats però que
continuen la seva tramitació como és el cas del PG de Manacor (AP
26/11/2019), la revisió de les NS d’Andratx (ESM 09/05/2019) i de
Bunyola (2ª AI 12/02/2019), l’esmena de deficiències de l’adaptació de les
NS de Porreres al PTIM (11/05/2019) i de l’esmena d’errada del PG de
Ferreries (06/07/2019). També, indicar la complimentació parcial de
prescripcions de la revisió de les NS de Costitx (26/01/2019).

-

Quant a les modificacions puntuals del planejament general municipal,
destacar, entre la gran quantitat d’expedients iniciats durant els anteriors
exercicis, les següents:
La modificació del PGOU de Palma relativa al Sector Llevant–Façana
Marítima, del mes de gener; la modificació del Pla General de Felanitx per
tal de exonerar l’índex de intensitat turística als establiments d’hotel
d’interior i delimitar l’àmbit considerat nuclis antics, del mes de juliol; i la
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modificació núm. 30 de les NS de Sant Llorenç des Cardassar per tal de
reduir el risc d’inundacions, del mes d’octubre.
-

En l’apartat del planejament especial destacar els plans especials de
protecció dels BIC de Santa Catalina i d’es Carnatge a Palma; del
jaciment de Can Gaià, a Felanitx; de l’Àrea de Reconversió Territorial
ART de la Façana d’Inca. Així mateix, també el Pla especial de reforma
interior (PERI) d’Es Camp Lledó, a Ses Salines.

-

Pel que fa als Catàlegs de protecció del patrimoni, destacar les
al·legacions presentades a la documentació d’esmena de deficiències del
Catàleg de Santanyí, encara que també s’han analitzat i, en el seu cas,
s’han incorporat les modificacions dels catàlegs de Llubí, Algaida, Inca,
Selva i Palma.

-

Quant a la tramitació d’estudis de detall, en l’àmbit insular de Mallorca cal
destacar els de la unitat d’actuació UA-8 Poblat de Gesa, a Alcúdia; de la
Cova de Can Pinso, a Sa Cabaneta, a Marratxí; del carrer Major, 17,
d’Algaida; i per a la integració d’un habitatge en el sòl rústic de Muro.

Fruit d’aquesta anàlisi, indicar que la Demarcació Mallorca després d’haver
analitzat aquests expedients s’ha personat mitjançant la formulació
d’al·legacions o suggeriments a un total de 8 expedients municipals,
consistents en:
La revisió de les NS de Llubí, el mes de gener; les modificacions de les
NS de Campanet i d’Alaró, els mesos de març i abril; l’estudi de Detall del
carrer Doctor Bernardí, a Sineu i la modificació de les NS de Banyalbufar,
que tenia com a objecte esmenar la qualificació d’un Espai Lliure Públic,
el mes de juliol; l’esmena de deficiències del Catàleg de Santanyí, el mes
d’agost; i la modificació de les NS de Santa Eugènia, que té per objecte
alterar l’alineació del carrer Fra Juníper Serra, el mes de setembre.
Representació del COAIB
A diferents actes, meses de treball, tallers de participació i especialment a les
meses de debat sobre la redacció del futur Reglament que desenvoluparà la Llei
d’Urbanisme de les Illes Balears a l’illa de Mallorca i a la ponència tècnica
d’urbanisme de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i
Patrimoni Històric (CIOTUPH) del Consell de Mallorca, que se celebra
mensualment.
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Biblioteca
Durant l’any 2019 s’ha continuat amb la línia d’anys anteriors de potenciació de
la Biblioteca.


Manteniment de l’horari de la Biblioteca del COAIB: de 8:30h. a 14:30h. de
dilluns a divendres (excepte festius).



S’ha seguit amb el sistema de recollida d’estadístiques d’usuaris, que ha
donat un resultat d’assistència personal per a consultes i préstec de llibres de
945 i s’han atès un total de 204 cridades telefòniques.
Històric:
2018: Assistència personal: 948 telefòniques: 224
2017: Assistència personal: 990 telefòniques: 161
2016: Assistència personal: 931 telefòniques: 310
La gran majoria d’usuaris s’ha beneficiat del servei de fotocòpies, escàner de
documents i d’Internet que ofereix la Biblioteca.



L’adquisició de publicacions l’any 2019 ha estat de 14 nous títols.
S’han mantingut les subscripcions a les revistes més importants, entre elles:
El Croquis, TC Cuadernos, GA Document, AV Monografies, etc., a fi que les
col·leccions que mantenim de fa molts anys tinguin continuïtat.



S’ha mantingut el contacte amb diferents Biblioteques de Col·legis
d’Arquitectes per a la consulta i préstec interbibliotecaris d’obres que no
disposem i en les quals estan interessats diferents col·legiats.



S’han atès, en la mesura del possible, els suggeriments dels arquitectes
interessats en què la Biblioteca adquireixi, pel seu fons, diferents llibres que
consideren d’utilitat.



La gestió i el control dels encàrrecs de venda de llibres, revistes
d’arquitectura i préstec bibliotecari que els arquitectes sol·liciten a través de
la Biblioteca col·legial. La seva distribució a les Demarcacions d’Eivissa i
Formentera i de Menorca, on es recullen. Els arquitectes de la Demarcació
Mallorca venen a recollir els seus encàrrecs a la seu col·legial o se’ls hi envia
al seu despatx mitjançant servei de missatgeria (a un preu especial, segons
acord formalitzat entre el COAIB i l’agència de transport).



Es manté la iniciativa de l’ assessor tècnic de l'Àrea de Cultura, Martí Lucena,
de posar a la disposició dels col·legiats publicacions i revistes duplicades al
nostre fons. Els interessats les han recollit de forma gratuïta a la Biblioteca.
Durant l’exercici 2019 es van lliurar exemplars a un total de 61 arquitectes.



S’ha informat trimestralment de les publicacions que passen a formar part del
fons bibliogràfic.



Amb motiu de la celebració del “Dia del Llibre”, es va informar als col·legiats
que des de la Biblioteca es posaren a la venda nou publicacions a un preu
especial.



En data 1 de juliol, es va informar als col·legiats de la proposta “Lectures
d’estiu” pels mesos de juliol, agost i setembre, que va consistir en posar a la
venda cinc publicacions a un preu especial.
Amb motiu de l’Oferta de Nadal, en data 2 de desembre, es va informar als
col·legiats de les sis publicacions que s’oferien a un preu especial.
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S’ha seguit amb la iniciativa i selecció per part de l’assessor tècnic de l'Àrea
de Cultura, per la venda de llibres a un preu molt assequible, per incentivar la
seva compra. S’han venut un total de 4.729 exemplars al col·legiats.

Publicacions de venda gestionada des de la Biblioteca
Publicacions editades pel COAIB


Menorca Guia d’Arquitectura
Segona edició, revisada i actualitzada, autor de la qual és
l’arquitecte
Joan J. Gomila. Aquesta publicació s’ha realitzat en
dues versions: català i
castellà.
Als col·legiats se’ls ofereix a un preu especial de 21 euros.

Publicacions editades en dipòsit:


Andrea Palladio. Els Quatre llibres de l’Arquitectura.
Traducció en llengua catalana de Marcell Farinelli i amb introducció de Josep
Maria Rovira, editat per Ediciones de La Tempestad. Amb motiu d'un acord
realitzat amb l’editorial, ens va remetre exemplars, en qualitat de dipòsit, per
a la seva venda, la publicació s’ofereix als col·legiats a un preu especial.



La ciutat tancada. La Fortificació d’Alcúdia
Autor Antoni Domingo Pons, arquitecte, editat per l’Ajuntament d’Alcúdia
Àrea de Patrimoni. Amb motiu d'un acord realitzat amb l’Ajuntament
d’Alcúdia, ens va remetre exemplars, en qualitat de dipòsit, per a la seva
venda. La publicació s’ofereix als col·legiats a un preu especial.



Les pedreres de marès. Identitat oblidada del paisatge de Mallorca
Autora Catalina Salvà Matas, arquitecte, editor Lleonard Muntaner. Amb
motiu d’un acord realitzat amb la distribuïdora, ens va remetre exemplars, en
qualitat de dipòsit, per a la seva venda. La publicació s'ofereix als col·legiats
a un preu especial.



Rèquiem per als molins aiguaders de Mallorca
Autor Vicenç M. Rosselló i Verger, editor Lleonard Muntaner. Amb motiu
d’un acord realitzat amb la distribuïdora, ens va remetre exemplars, en
qualitat de dipòsit, per a la seva venda. La publicació s'ofereix als col·legiats
a un preu especial.
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Donacions



L’arquitecte Juan José Morán Baños, va realitzar una donació a la Biblioteca
de revistes d’arquitectura, procedent del seu despatx professional.
L’arquitecte Pedro Alcover Montaner, va realitzar una donació a la Biblioteca
de publicacions i revistes d’arquitectura, procedent del seu despatx
professional.



Des de la Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona (ETSAB) ens van remetre relacions de publicacions que tenien en
qualitat de donació. Una vegada revisada la llista per el vocal de Biblioteca i
Publicacions Demarcació Mallorca, Guillem Tomàs Bosch i l’assessor tècnic
de l'Àrea de Cultura, Martí Lucena es van sol·licitar tres publicacions que no
teníem i que han passat a formar part del fons bibliogràfic de la Biblioteca.



Des de el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació Barcelona, ens
van remetre una relació amb el nombres disponibles de la revista “2G”, que
tenien en qualitat de donació. Una vegada revisada la llista pel vocal de
Biblioteca Demarcació Mallorca, i l’assessor tècnic de l'Àrea de Cultura, es
van sol·licitar, 12 exemplars, considerats lo suficientment interessants per
mantenir un exemplar pel fons d’arxiu.

Publicacions obsequiades
El COAIB va
col·laboradors:

obsequiar

amb

diferents

publicacions

als

següents

 Obsequi de la publicació “Guia d’Arquitectura de Palma” i “El Arquitecto J.
Ferragut Pou” al Miquel Centellas, arquitecte i professor titular del
departament d’Arquitectura i Tecnologia de l’Edificació en la Universitat
Politècnica de Cartagena, en agraïment a la seva intervenció a la
conferència : “Els pobles de l’Institut Nacional de Colonització a Espanya
1943-1970”, organitzada per la Demarcació Mallorca del COAIB ,
celebrada el 8 de febrer 2019.
 Obsequi de les publicació: “La Catedral de Mallorca” al Mariano Pemán,
arquitecte i “Miró-Sert” al Ricardo Marco, degà COA Aragó, en agraïment
a la seva col·laboració en les diferents visites realitzades, amb motiu del
viatge professional a l'arquitectura de Saragossa, organitzat per la
Demarcació Mallorca del COAIB, per als dies del 10 al 12 de maig de
2019.
 Obsequi de la publicació: “Gaspar Bennazar Moner. S’Arquitecte de
Palma (1869-1933)”, a la Catalina Cantarellas, Doctora de Història de
l’Art, com agraïment a la seva col·laboració en l’activitat “Any Bennazar”
organitzat pel COAIB.
 Obsequi de les publicacions: “Revista D’A nº 1” i “Erwin Broner 18981971” a les arquitectes Olga Tarrassó i Julià Espinàs, en agraïment a la
seva conferència, celebrada l’11 d’octubre 2019, en la seu central del
COAIB, amb motiu de la Setmana Mundial de l’Arquitectura, sota el lema
“Arquitectura...habitatge per a tots”.
 Lliurament de la publicació "Arquitectura del Moviment Modern 19251965. Registre Docomomo Ibèric", a l’arquitecta Pilar López, guanyadora
del sorteig celebrat entre el 15 i 22 d’octubre 2019, entre tots el
participants a traves de la pàgina de Facebook del COAIB, amb motiu de
promocionar el coneixement del projecte “Obra del Mes”, organitzat per
l’Arxiu del COAIB.
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 Als nous col·legiats del COAIB se'ls obsequia amb la següent publicació:
“Premis d’Arquitectura de Mallorca” edicións1997-2001 / 2002-2003/
2004-2006.
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Dades significatives


A continuació exposem algunes xifres significatives relatives a la Biblioteca,
així com, informació dels anys 2018-2017-2016:
Nombre de volums existents a 31/12/19
Nombre de volums existents a 31/12/18
Nombre de volums existents a 31/12/17
Nombre de volums existents a 31/12/16

21.049
20.845
20.501
20.329

Nombre de subscripcions a revistes a 31/12/2019
Nombre de subscripcions a revistes a 31/12/2018
Nombre de subscripcions a revistes a 31/12/2017
Nombre de subscripcions a revistes a 31/12/2016

19
20
24
24

Subscripcions donades de baixa a 31/12/2019
Subscripcions donades de baixa a 31/12/2018
Subscripcions donades de baixa a 31/12/2017
Subscripcions donades de baixa a 31/12/2016
Nombre d’articles de revista buidats a 31/12/2019
Nombre d’articles de revista buidats a 31/12/2018
Nombre d’articles de revista buidats a 31/12/2017
Nombre d’articles de revista buidats a 31/12/2016

1
4
20.557
20.062
19.843
18.980

Nombre de CD-ROM i DVD a 31/12/2019
Nombre de CD-ROM i DVD a 31/12/2018
Nombre de CD-ROM i DVD a 31/12/2017
Nombre de CD-ROM i DVD a 31/12/2016

850
844
823
808

Publicacions adquirides
- Nacionals i estrangeres a 31/12/2019
- Nacionals i estrangeres a 31/12/2018
- Nacionals i estrangeres a 31/12/2017
- Nacionals i estrangeres a 31/12/2016

14
9
13
18

Publicacions catalogades
- Nacionals i estrangeres a 31/12/2019
- Nacionals i estrangeres a 31/12/2018
- Nacionals i estrangeres a 31/12/2017
- Nacionals i estrangeres a 31/12/2016

204
338
172
449

Préstec publicacions a arquitectes a 31/12/2019
Préstec publicacions a arquitectes a 31/12/2018
Préstec publicacions a arquitectes a 31/12/2017
Préstec publicacions a arquitectes a 31/12/2016

183
210
234
255

Subscripcions d’arquitectes a revistes a 31/12/2019
Subscripcions d’arquitectes a revistes a 31/12/2018
Subscripcions d’arquitectes a revistes a 31/12/2017
Subscripcions d’arquitectes a revistes a 31/12/2016
Venda de publicacions a 31/12/2019
Venda de publicacions a 31/12/2018
Venda de publicacions a 31/12/2017
Venda de publicacions a 31/12/2016
Donació Arquitecte:
- Juan José Morán Baños: (Revistes: 94)
- Pedro Alcover Montaner: (Llibres: 128 + revistes: 1.549

51
75
78
78
PENDENT(Administració)

23.055,82
25.777,35
19.930,74

Llibres:
128
Revistes: 1.643
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Visat amb Expedients de Legalització en sòl rústic
Visat Demarcació Mallorca
Encàrrecs registrats
Suport paper
Telemàtics
Sol·licituds de visat registrades
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’expedients visats
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’objeccions registrades
Suport paper
Telemàtics

Any 2018

Any 2019

% variació

7.611

7.951

4,47%

476

375

-21,22%

7.135

7.576

6,18%

14.382

14.507

0,87%

1.768

1.444

-18,33%

12.614

13.063

3,56%

12.705

12.945

1,89%

1.053

773

-26,59%

11.652

12.172

4,46%

7.077

9.798

38,45%

372

279

-25,00%

6.705

9.519

41,97%

Visat sense Expedients de Legalització en sòl rústic
Visat Demarcació Mallorca
Encàrrecs registrats
Suport paper
Telemàtics
Sol·licituds de visat registrades
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’expedients visats
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’objeccions registrades
Suport paper
Telemàtics

Any 2018

Any 2019

% variació

7.112

7.494

5,37%

447

353

-21,03%

6.665

7.141

7,14%

13.751

13.900

1,08%

1.738

1.411

-18,81%

12.013

12.489

3,96%

12.061

12.346

2,36%

1.023

740

-27,66%

11.038

11.606

5,15%

6.566

9.084

38,35%

358

263

-26,54%

6.208

8.821

42,09%
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Demarcació Menorca
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Demarcació Menorca
Assemblees generals de la Demarcació
Es van celebrar les dues assemblees generals ordinàries, reglamentàries d’acord
amb els Estatuts, els dies 23 de maig i 22 de novembre de 2019, i una
assemblea extraordinaria el dia 16 de desembre de 2019.

Activitats de la Junta
Juntes de Govern de la Demarcació
Durant l’any 2019 es van celebrar 22 sessions a la seu de la Demarcació.

Temes i activitats destacades
Assistència, per part de membres de la Junta representant a la Demarcació a les
reunions de:
- Comissió Tècnica Assessora en matèria d’Urbanisme i Ordenació del
Territori
- Comissió Tècnica Assessora de Patrimoni Històric del CIMe
- Comissió Municipal de Patrimoni Històric de Ciutadella- Consell Municipal del Port
- Grup de Treball de Llatzeret
- Mesa Mobilitat Ajuntament de Maó
- Comissió Assessora Béns Arqueològics de l’època talaiòtica i Patrimoni
de la Humanitat
Així mateix, s’han dut a terme les següents accions o gestions:
- Al·legacions P.G.O.U. Ciutadella
- Recurs de reposició enfront del projecte de conducció des de la EDAR de
Maó-Es Castell fins a la central tèrmica de Endesa
- Suggeriments a Autoritat Portuària en relació a la infraestructura elèctrica
del Port de Maó
- Gestions amb els Ajuntaments de l’Illa per agilitzar la concessió de
llicències d’obra
- Aportació de criteris a la revisió del PTI Menorca
- Signatura conveni amb el GOB per la campanya contra les vaixelles de
plàstic d'un sol ús
- Gestions amb el CIME relatives als informes del Departament
d’Ordenació del Litoral
- Gestions davant el Ministeri de Medi Ambient, Direcció General de la
Demarcació de Costes. Administració Perifèrica de l’Estat, relativa als
informes del Dd’OL del CIMe.
- Gestions per la contractació d’un arquitecte pel Departament de Cultura,
Educació, Joventut i Esports
Secretaria
Durant l’any 2019 s’han registrat 82 documents d’entrada i 251 de sortida, 7 dels
quals corresponen a circulars de la Demarcació.
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Cultura
Exposicions


El port de Maó des de Mendrisio
8 al 28 de febrer
Claustre del Carme

Jornades Tècniques


ARQUIMA
Jornada portes obertes obra finalitzada
21 de gener
Muntatge d’habitatge certificat PASSIVHAUS
6 de juny

Xerrades i col·loquis
Cicle Port i Ciutat
 Guillermo Vázquez Consuegra: “Allà on acaba la
ciutat"
10 de gener
 Michele Arnaboldi: “El port de Maó des de
Mendrisio”
8 de febrer


Carles Ferrater: “El lloc com a límit. Fronts.”
15 de març

 Antonio Cruz: “La petita dimensió.”
5 d’abril
 Jerónimo Junquera:
“L'oportunitat més enllà del Passeig Marítim.”
26 d’abril
 Fernando Cobos:
“Metodologia i criteris d'intervenció en fortificacions
històriques.”
10 de maig
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Cicle Cinema i Arquitectura:



Peter Zumthor. La pràctica de l’Arquitectura.
1 d’octubre
Assistents: 27



Lina Bo Bardi. Poesia precisa.
29 d’octubre
Assistents: 31



Conversaciones con Norman Foster.
26 de novembre
Assistents:24

Altres:


Objectius COAIB: Debat sobre territori i mobilitat.
22 de març
Assistents: 27



Acte de signatura d’adhesió a la Declaració de Davos 2018 –
Baukultur
10 de maig



Presentació del llibre “Autorretrat de Jordi Garcés”
Jordi Garcés/Aléx Susanna
Col.laboració Ateneu de Maó
7 de juny



Viatge a Moscou-Sant Petersburgo
Del 8 al 16 de juliol
Assistents: 29



Presentació del llibre “La ciutat tancada: la fortificació d’Alcúdia.
Des de la crisi de la murada medieval als nostres dies.”
Antoni Domingo
25 d’octubre
Assistents: 9



Presentació del lllbre ATRI “Manual de vivienda táctica contra la
gentrificación”
David Bravo/David Juárez/Jon Begiristain
13 de desembre
Assistents: 19
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Formació – Jornades
Jornades transmeses per videoconferència des de la seu central del COAIB i
Demarcació de Mallorca, i que han tingut lloc a la seu de la Demarcació, al carrer
Cós de Gràcia, 38:




Valoracions Urbanístiques.
Dates: 10, 11, 24 i 25/01/2019
Assistents: 11
rehabilitació avui.
Data: 31/01/2019
Assistents: 3

Curs d’especialització en

Debats Escola COAIB: La



Curs de Rehabilitació
d’Edificis (1er Mòdul).
Dates: del 7 de febrer a l’11 d’abril de 2019
Assistents: 3



Jornada sobre Urbanisme de
gènere i disseny urbà integrador: La ciutat, amb ulls de dona.
Data: 5/03 al 2/04/2019
Assistents: 1











Data: 5/03/2019
Assistents: 4

Tallers d’Economia.

Objectius COAIB_Debat sobre
habitatge i espai públic.
Jornada “L’arquitecte i la nova llei de protecció de dades”
Data: 9/04/2019
Assistents: 1

BMI: Solucions de cobertes eficients.
Data: 4/06/2019
Assistents: 2

d’estructures.
Data: 6, 7, 13 i 14/06/2019
Assistents: 7

Data: 25/09/2019
Assistents: 2

Jornada tècnica-comercial

Curs Càlcul senzill

Club BIM.
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l’edifici – Mòdul II.
Data: del 3/10 al 19/12/2019
Assistents: 3

urbana i els municipis.
Data: 28/11/2019
Assistents: 5

d’edifici històric a hotel.
Data: 10/12/2019
Assistents: 5

Curs de rehabilitació de

Jornada tècnica IDI: L’agenda

Jornada DORNBRACHT: Debat

84

CENTRAL COL·LEGIAL

Visat amb Expedients de Legalització en sòl rústic
Visat Demarcació Menorca
Encàrrecs registrats
Suport paper
Telemàtics
Sol·licituds de visat registrades
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’expedients visats
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’objeccions registrades
Suport paper
Telemàtics

%
variació

Any 2018

Any 2019

845

925

9,47%

6

11

83,33%

839

914

8,94%

1.965

2.067

5,19%

189

149

21,16%

1.776

1.918

8,00%

1.678

1.775

5,78%

35

20

42,86%

1.643

1.755

6,82%

1.071

1.016

-5,14%

17

7

58,82%

1.054

1.009

-4,27%

Visat sense Expedients de Legalització en sòl rústic
Visat Demarcació Menorca
Encàrrecs registrats
Suport paper
Telemàtics
Sol·licituds de visat registrades
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’expedients visats
Suport paper
Telemàtics
Nombre d’objeccions registrades
Suport paper
Telemàtics

%
variació

Any 2018

Any 2019

838

905

8,00%

6

11

83,33%

832

894

7,45%

1.898

2.011

5,95%

189

149

21,16%

1.709

1.862

8,95%

1.612

1.719

6,64%

35

20

42,86%

1.577

1.699

7,74%

1.015

978

-3,65%

17

7

58,82%

998

971

-2,71%
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