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PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL DEL PATRONAT
DADES PERSONALS:

Fundació Privada Sant Antoni Abat - NIF G 08530826

-

Nom : Coll i Grifoll, Jordi
Adreça : Carrer Oreneta nº 18
Població : Vilanova i la Geltrú
Data Naixement : 30 de juliol del 1958
Correu electrònic :
Telèfon :

CÀRREC EN EL PATRONAT:
-

Jordi Coll i Grifoll, vocal

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
(indicar els fets més rellevants del més actual a més antic)



Del 1991 fins al gener de 2017 arquitecte de les obres del Temple de la Sagrada
Família, sent responsable de la resolució informàtica de totes les voltes i
baranes del temple amb programes informàtics d’altes prestacions.



Del novembre del 2005 al gener del 2017 Cap del Departament de Projectes del
Temple de la Sagrada Família amb 18 arquitectes i 2 arquitectes tècnics al seu
càrrec, així com el Taller de Modelistes amb 10 integrants.



Coordinador del Conveni entre la Universitat Politècnica de Catalunya i la Junta
Constructora del Temple de l Sagrada Família (1991-2005)



Del 1992 fins el 2000 secretari executiu de l’Associació de Consultors
d’Estructures de Catalunya (ACE)



Professor associat de Departament d’estructures a l’Arquitectura, a l’Escola
d’Arquitectura del Vallès del quadrimestre de tardor del 1994 al de primavera
de 1997, imparteix les assignatures, estructures II i estructures metàl·liques.

 Soci del despatx d’Arquitectura i Urbanisme “CGB Arquitectura i Urbanisme” a
Vilanova i la Geltrú, a on s’han realitzat durant el període 1991-2017 més de
1400 expedients de projectes d’edificació , de rehabilitació , d’urbanisme,
informes , dictàmens i s’ha guanyat el Primer Premi en tres concursos.
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PERFIL ACADÈMIC

Fundació Privada Sant Antoni Abat - NIF G 08530826

(indicar els fets més rellevants del més actual a més antic)



Beca d’investigació de la direcció general d’universitat. Anys 1991, 1992, 1993,
1994.



Suficiència investigadora, setembre 1994.



Curs de doctorat “Anàlisi d’estructures arquitectòniques especials” (1991-1994).



Arquitecte col·legiat núm. 20.560-5. Títol 20 de novembre del 1990 (Escola
d’arquitectura del Vallès).

Vilanova i la Geltrú, a 17 d’octubre de 2017

