
 

Departament de Comunicació 
Col· legi d’Arquitectes de Catalunya 

Plaça Nova 5. 08002 Barcelona 
Tel: 93 306 78 45 

 

 
NOTA DE PREMSA 

 
PREMI DEL MINISTERI D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES A LA 
COL· LABORACIÓ ENTRE EL COAC I L’AJUNTAMENT DE 
MANRESA 
 
 
El projecte d’implantació del visat de projectes i sol· licitud de llicències d’obres a través 
d’Internet desenvolupat pel COAC i l’ajuntament de Manresa ha obtingut el premi 
Tecnimap per a projectes d’administració electrònica en la categoria de serveis 
electrònics per a empreses i organitzacions. Aquests guardons, d’àmbit estatal, 
s’atorguen per primera vegada tot coincidint amb la celebració de les jornades 
Tecnimap (Tecnologies de la Informació per a la Modernització de les Administracions 
Públiques) a Múrcia entre el 28 de setembre i l’1 d’octubre.  
 
El regidor del consistori de Manresa Alain Jordà i el degà del COAC, Jesús Alonso, 
acompanyat del director general José María Román i de la responsable del SAI, 
Beatriz Ruiz, van recollir el 29 de setembre el guardó de mans del ministre 
d’Administracions Públiques, Jordi Sevilla. A l’acte de lliurament, celebrat a l’Auditori i 
Centre de Congressos Victor Villegas de Múrcia, també hi eren presents el president 
de la Comunitat de Múrcia, Ramon Luis Valcárcel, i l’alcalde de la ciutat, Miguel Ángel 
Cámara. 
 
Gràcies a l’acord que va signar amb el COAC, Manresa va esdevenir a començaments 
d’aquest any 2004 la primera ciutat de Catalunya en tenir un sistema de tramitació per 
Internet de les llicències d’obres. El conveni va permetre reglamentar el procés perquè 
els projectes d’obres siguin tramesos per Internet des dels estudis dels arquitectes a 
les oficines de l’Ajuntament amb la intermediació qualificada del COAC. Donat que els 
projectes són visats prèviament pel COAC, el projecte aprofita aquest mateix circuit 
perquè sigui el Col· legi l’encarregat de centralitzar els enviaments a l’Ajuntament. El 
primer en completar el procés d'utilització del nou servei va ser l'arquitecte Albert 
Flores, de la firma Bauwerk. 
 
Els premis Tecnimap han estat creats per distingir les millor iniciatives de 
l’administració pública en matèria d’administració electrònica, es a dir, aplicació de les 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) a la millora de la prestació de 
serveis públics. A la primera edició dels guardons s’han presentat un total de 55 
candidatures, 17 d’elles en la reservada als serveis electrònics per a empreses i 
organitzacions en la que s’ha imposat el projecte del COAC i l’ajuntament manresà. 
Els serveis als ciutadans i de cooperació interadministrativa o adreçats a treballadors 
completaven el tercet de categories en les que s’han dividit els premis. 
 
El Consell Superior de la Informàtica i per a l’impuls de l’Administració Electrònica, a 
través de la Comissió Nacional per a la ara la eCooperació entre les Administracions 
Públiques en l’àmbit dels Sistemes i Tecnologíes de la Informació (COAXI), convoca 
biennalment les Jornades Tecnimap des de 1989 amb l’objectiu de contribuir a 
promoure l’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions a les 
Administracions Públiques d’una manera innovadora i eficaç per reduir costos i millorar 
la prestació de serveis. 
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