
ALS I LES ARQUITECTES PERTANYENTS AL COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA 
 

Sobre l'Expedient de Regulació d'Ocupació: el que la carta del Degà no us ha dit 
 
 

1.- El passat 18 de juny, el COAC va presentar un ERO que afecta a 45 treballadors. En tres anys l'equip de 
govern haurà destruït 178 llocs de treball, i els col·legiats rebran molts menys serveis per les seves quotes, que 
no han baixat. A aquests llocs de treball directes destruïts hem d'afegir els de l'empresa OCT,S.A. (Entitat de 
Control), de propietat íntegra del COAC, havent pagat el col·legi -és a dir, els col·legiats- totes les despeses de la 
societat, fins i tot els nombrosos acomiadaments. 
 
2.- Els treballadors del COAC i el seu Comitè d'Empresa són sensibles a la greu situació econòmica que pateixen 
els arquitectes, i sobre aquesta base al desembre de 2008 van arribar a un pacte de reduccions salarials i de de 
personal amb la direcció del COAC, amb una vigència de tres anys. Ara, l'equip de govern del COAC es nega a 
respectar aquest pacte -que excloïa la presentació d'EROs-, i a més a més, fa responsable al Comitè d'Empresa 
de la suspensió de les negociacions al mes de març, quan van ser ells qui van decidir  aturar-les amb motiu de 
les eleccions.  
 
3.- Durant les negociacions dels primers mesos de l’any, tant els representants de la Junta de Govern com de la 
Junta Directiva de Barcelona, van afirmar que tot el personal del COAC era necessari per donar servei al 
col·legiat, i no es volia ni podia prescindir de ningú. El 30 d'abril, el llavors Tresorer del COAC, va enviar una 
carta oberta als tres candidats a Degà que deia literalment el següent: “(...) alguna candidatura ha presentat, 
mitjançant dades inexactes, parcials o esbiaixades, una imatge negativa de la realitat econòmica de la 
institució que en absolut s’ajusta a la realitat i danya la imatge del Col·legi i dels seus col·legiats davant 
l’opinió pública i la societat.”. La candidatura guanyadora -la que ara us ha escrit fent referència a la pèssima 
situació econòmica- va fer seva aquesta carta del Tresorer i en va donar àmplia difusió de la mateixa. 
Ens preocupa una política col·legial adreçada majoritàriament a augmentar la pressió recaptadora als 
col·legiats (augment 20% drets intervenció) i la disminució de plantilla (el 75% una vegada executat l’ERO), 
sense trobar fonts alternatives de negoci.  
 
4.- L'any 2007 les remuneracions de les SIS Juntes de Govern i Directives superaven el milió d'euros; l'any 2008 
-quan es comença a reduir el personal de forma dràstica- les remuneracions de les Juntes de Govern i Directives 
encara van ser lleugerament superiors al 2007. L’any 2009 es va fer una altra reducció de personal, però les 
remuneracions de Juntes pujaren a 860.000€, encara que van ser inferiors als dos anys anteriors. 
El COAC continua tenint 18 centres de treball, que continuen tenint despeses i espais sense utilitzar o treure cap 
rendiment econòmic. Els treballadors del COAC som conscients de l’especificitat territorial de Catalunya, encara 
que no entenem la necessitat de mantenir oberts edificis infrautilitzats. 
 
5.- Certament, la Llei Òmnibus diu que el visat obligatori serà exclusivament el que prevegi un Reial Decret, però 
fins que aquest no s'aprovi el visat segueix amb les mateixes condicions que fins ara. Quan s'aprovi, la pròpia 
Llei Òmnibus contempla que el visat no obligatori el podrà demanar el client quan vulgui. Per tant, els col·legis 
han de ser capaços de demostrar als clients i a la societat en general que poden donar un visat de qualitat, un 
visat de valor afegit que val la pena adquirir i que fins i tot podria ajudar a reduir costos als arquitectes. Des del 
2002 venim sentint als equips de govern del COAC parlar de que estaven enllestint aquest tipus de visat de valor 
afegit. Ara és el moment de demostrar que han fet els deures.  
 
6.- Creiem que un dels objectius de la Institució és la creació de riquesa que repercuteixi sobre la mateixa 
Institució en forma de serveis o avantatges al col·lectiu. La dràstica reducció de serveis a causa de la reducció de 
personal, farà que això no sigui possible. Ens preocupa la falta de definició i disseny de la Institució basat en el 
nou marc jurídic. Creiem que l'objectiu d'aquest ERO és, entre d’altres, assolir una massiva EXTERNALITZACIÓ 
DE SERVEIS, amb el consegüent descens de la qualitat dels mateixos, i l'augment de costos associats. El futur 
del COAC dependrà d'un PLA clar i d'una meta definida, que en aquest moment no es té. 
 
 

Comité d’Empresa Ciutat de Barcelona COAC 
 

Barcelona, a 7 de juliol de 2010. 


