
  
 

Conveni per a la millora de la qualitat, la formació i la informació del 
sector de la construcció a Barcelona i Província 

 
EL COL· LEGI D’ARQUITECTES SIGNA UN ACORD DE 
COL· LABORACIÓ AMB ELS PROMOTORS DE 
BARCELONA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT 
 
Barcelona, a 12 de novembre de 2004.- El Col· legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC) 
i l’Associació de Promotors Constructors i Constructors d’Edificis de Barcelona i 
Província (APCE) han signat un conveni marc de col· laboració per tal d’establir línies 
conjuntes entre l’entitat col· legial i els constructors. L’assoliment de la millora de la 
qualitat, de la formació i de la informació al sector de l’edificació constitueixen els tres 
grans objectius de l’acord. Una Mesa de Diàleg APCE-COAC serà l’encarregada de 
l’evolució i concreció de les accions a desenvolupar. 
 
El Degà del CoAC, Jesús Alonso, i el president de l’APCE, Enric Reyna, van signar 
ahir, dijous 11 de novembre, el conveni marc a la seu central del Col· legi a Barcelona, 
en un acte en el que també van estar presents Martí-Carles Llaràs (vice-president), 
Lluís Vilajoana (vocal junta directiva) i Jordi Bachs (gerent) per l’Associació de 
Promotors Constructors i Constructors d’Edificis de Barcelona,  i Santiago Cervelló 
(vocal de la junta de govern) i José M. Román (director general) per part del Col· legi 
d’Arquitectes de Catalunya.  
 
La Mesa de Diàleg, integrada per sis membres –tres de cada entitat- i presidida 
conjuntament per Jesús Alonso i Enric Reyna, es reunirà trimestralment per a 
l’establiment i el seguiment de les diverses accions conjuntes que es portin a terme. 
Lluís Vilajoana i Martí-Carles Llaràs per l’APCE, i Santiago Cervelló i Jordi Ludevid, 
president de la Demarcació de Barcelona, per part del Col· legi, completen la Mesa de 
Diàleg.     
 
D’entre els primers acords establerts, destaca l’impuls de l’Oficina de Control Tècnic 
S.A., (OCT S.A.), una entitat d’àmbit nacional impulsada pel CoAC i creada per 
diverses entitats col· legials espanyoles, dedicada a la certificació dels controls de 
qualitat en els processos constructius, que mereix el màxim reconeixement del sector. 
L’acord signat ahir entre el CoAC i l’APCE estableix que l’APCE recomanarà a tots els 
seus afiliats i a les companyies asseguradores amb les quals treballa els serveis de 
l’OCT S.A de control de la qualitat de la construcció. A més, donat que aquest control 
de la qualitat en l’edificació és objectiu comú del CoAC i de l’APCE, Jordi Gonzàlez 
Calvete, Secretari general de l’APCE s’incorpora com a conseller independent al 
Consell d’Administració d’OCT S.A., en el que també es va incorporar recentment 
Josep Maria Pons, director General de Barcelona Meeting Point. En l’àmbit de la 
formació, l’acord destaca el compromís per organitzar jornades, conferències o taules 
rodones conjuntes, mitjançant la col· laboració entre l’Aula Immobiliària de l’APCE i 
l’Escola Sert, responsable dels programes formatius del CoAC. 
 
Clica aquí per descarregar imatges de la signatura del conveni 
 

Per a més informació:  
Col· legi d’Arquitectes de Catalunya. Mercè Marzo o Laura Bayo. Plaça Nova 5. 08002 Barcelona. Tel.: 93 306 78 45. 

A/e: mmarzo@coac.net; lbayo@coac.net. 
Associació de Promotors Constructors i Constructors d’Edifics de Barcelona i Província. Javier Trapé. Av. Diagonal, 

472-476 entl.. Esc. A. 08006 Barcelona. Tel. 93.237 49 67.  www.apcebcn.es  
 


