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Barcelona, 2 d’octubre de 2018 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

114. carta circular 

 

Benvolguts consocis, 

 

La setmana passada, com us vam anunciar, vam tenir la ocasió d’assistir a una trobada a la caseta d’obres 
del nou edifici d’oficines que s’està construint a la Campana, i on vam poder conèixer de primera mà per part 
del cap d’obra i el responsable de la Direcció d’Execució com estan aplicant amb èxit la metodologia Lean i 
eines BIM per gestionar una obra amb uns terminis realment ajustats. Eines que aplicades de manera 
operativa i eficient milloren substancialment la relació i el control dels processos gràcies a la col·laboració 
entre els implicats. En definitiva, un treball col·laboratiu que permet augmentar la productivitat i la qualitat dels 
processos.  
 
 
ACTES INTERNS 
 
REHABILITACIÓ BIBLIOTECA MONTSERRAT ABELLÓ  
Com cada any la Cambra Professional organitza una jornada dedicada a la rehabilitació dins de cada edició 
del Rehabilita. Aquest any, dins el bloc “Socialment digne”, es tractarà la Biblioteca Montserrat Abelló, un 
espai recentment rehabilitat per a ús cultural. Com sempre, de la mà dels professionals que han intervingut 
coneixerem les tasques dutes a terme durant el procés i l’experiència en la rehabilitació. Acabarà a jornada 
amb una visita a l’espai. Jornada gratuïta. Inscripció prèvia a www.rehabilita.cat o enviant un correu a 
cambra@cambraprofessional.org. Serà el proper dilluns 15 d’octubre a les 19.00h. Per aquesta jornada 
comptarem amb els ponents: Ricard Mercadé i Aurora Fernández com autors i direcció d’obra. Jaume 
Bardají i en Rafael Capdevila com a Direcció d’Execució de l’Obra. 

 
 
ACTES EXTERNS 
 
EXPOELECTIRC 
L’Expoelectric, l’esdeveniment més important de vehicles elèctrics del sud d’Europa, torna a Barcelona del 4 
al 7 d’octubre per celebrar la seva 8a edició, i ho fa amb la màxima presència de la indústria del motor i de 
l’energia. La cita, plenament consolidada a la ciutat comtal, incorpora cada any nous expositors i ofereix 
noves propostes i activitats, fet que confirma l’auge de la mobilitat elèctrica a la nostra societat. Trobareu tota 
la informació a http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20180920_Not_Expoelectric  

Font: ICAEN 
 
REHABILITA 2018 
Seguim treballant en l'edició d'enguany de Rehabilita, la Setmana de la Rehabilitació que tindrà lloc del 15 al 
21 d'octubre i que tindrà com a eixos fonamentals un programa de jornades tècniques i una fira oberta a la 
ciutadania al Passeig Lluís Companys de Barcelona. El programa de jornades tècniques per a professionals i 
ciutadans serà del 15 al 19 d’octubre. Consulteu la programació http://rehabilita.cat/jornades-tecniques/  
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ACTUALITAT 

 
GUIA TÈCNICA D’URBANISME DE BARCELONA 
L'Ajuntament de Barcelona ha publicat la guia tècnica 'Criteri d'interpretació de l'article 79 de les ordenances 
metropolitanes de l'edificació referent al nombre de serveis sanitaris en local comercial no alimentari'. 
 Aquesta guia tècnica està emmarcada dins dels criteris interpretatius de les circulars d'urbanisme. 
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ASPECTES LEGALS  
 
REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES 
El 9 de setembre de 2018 entra en vigor l'obligació d'inscripció de les empreses licitadores en el Registre de 
Licitadors per participar en els procediments oberts simplificats. Es tracta d'un registre gratuït, on es troben 
les dades referides a empreses que vulguin contractar amb les Administracions Públiques. El registre conté 
informació referida a la personalitat jurídica, capacitat, representació i solvència econòmica i professional dels 
inscrits. Ho trobareu a https://reli.gencat.cat/ecofin_rlic/AppJava/start.do?accio=iniciAplicacio 
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AVANTATGES 
 

Descomptes per als membres de la Cambra Professional: 

- Software Avant Manager: 50% de descompte de la quota del primer mes, formació i migració de dades 
gratuïts http://www.avantmanager.com/ 
 

- Pixel 51: Estudi personalitzat gratuït de les necessitats per la implantació de BIM + 10% de descompte en 
formació (aplicable a la primera formació que es realitzi) http://www.pixel51.net/  

 
- Agencia de Certificació Professional: Descompte del 5% per ser socis de la Cambra, acumulable a altres 

bonificacions que ofereix l’Agència.  www.agenciacertificacionprofesional.org   

 
Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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