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nvenis piens de contingut
Ara fa un any, en aquest mateix espai compartíem algunes
reflexions sobre les oportunitats que se'ns podien presentar com a
col-lectiu en temps de crisi. Una d'aquestes oportunitats podía ser
la millora deis processos en un sector, el de l'edificació, molí
necessitat d'eficiéncia i productivitat. Iniciat anteriorment des de la
Demarcació de Barcelona, el COAC estava desenvolupant
aleshores un projecte, en col-laboració amb lAjuntament de
Sabadell, per oferir un procés de visat de qualitat basat en la
cooperació i en la voluntarietat que hauria de permetre abreujar
considerablement els terminis de concessió de les (licencies. Al
maig, el nou visatCOACplus\a. era una realitat a Sabadell.

Abans de finalitzar l'any, el COAC i lAjuntament de Barcelona
vam subscriure un conveni per a la ¡mplantació deis visats
d'idoneítat técnica deis projectes que s'hagin de sotmetre a la
concessió de llicéncia urbanística municipal. No es un conveni mes
o de trámit. Es, simplement, un contráete historie.

Havíem organitzat l'acte de signatura a la sala Picasso amb un
punt de solemnitat. Durant uns segons que van semblar minuts,
els que van de l'intercanvi de copies signades a la salutació i les
fotografies, s'hi va imposar un silenci com de respecte. El tinent
d'alcalde d'Urbanisme, els técnics municipals, el vice-degá, els
professionals del Col-legi que havien participat en el projecte, jo
mateix, cree que tots nosaltres, individualment, ens vam
representar la magnitud del canvi que acabávem de posar en
marxa i la responsabilitat assumida. Peí fet de ser pioners, d'obrir
camí, per la mutua confianga, peí repte de garantir la seguretat que
els ciutadans exigeixen cada cop mes, també el repte quantitatiu,
especialment per a nosaltres.

Tampoc no son convenís de trámit els sígnats les darreres
setmanes peí COAC amb l'lncasól i l'lmpsól, ni el que esperem
formalítzar en breu amb Gisa. Interessa ara ressaltar un aspecte
concret comú a tots ells: hem pactat que aquests organismes
públícs (pero que no son Administrado Pública) satisfarán al
Col-legi determinades quantitats anuals com a contraprestació peí
servei de Visat. Tanquem així, en positiu, un cercle que vam obrir al
juny passat quan, en el marc del primer Pía de Xoc per afrontar la
crisi, el COAC va adoptar nous criteris en relació ais drets
d'intervenció d'entitats publiques i societats de capital públic,
limitant les exempcions per augmentar la part deis ingressos
col-legials que no provenen del col-legiat.

Pensó que el meu relat fins aquí il-lustra el que hem intentat
expressar en el manifest subscrit fa poc pels degans d'alguns deis
col-legis professionals mes importants de Catalunya. No ens
col-loquem a la defensiva, sino que volem mantenir-nos a
l'avantguarda de la modernització del sector deis servéis
professionals i deis col-legis professionals.

PS: just abans d'imprimir la revista s'han produi't noticies
importants en relació al procés de Bolonya, acompanyades de
moviments a la xarxa que intenten provocar l'alarma i la divisió del
col-lectiu. En el proper número en parlarem amb mes detall, ara us
recomano que seguiu la informació que el COAC us ofereix a la
página web.

Jordi Ludevid, degá
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