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Barcelona, 23 d’octubre de 2018 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

116. carta circular 

 

Benvolguts consocis, 

El passat 17 d’octubre la Cambra va assistir a la Junta Directiva de la Federació Catalana de la Indústria, el 
Comerç i els serveis de la Construcció, FECOCAT, a la qual pertanyem com a socis Fundadors. Els diferents 
membres vam coincidir que Catalunya té una mancança de mà d’obra especialitzada, tot i que ens apropem 
al nivell d’Europa pel que fa a adaptació de nous processos, preparació, inversió i millora. Sovint aquesta 
inversió en innovació i eficiència no té el suficient retorn, i caldria que la qualitat que se’n deriva tingués més 
impacte en els preus de venda i honoraris tècnics. També es va posar de relleu la insuficient despesa pública 
generadora de retorn econòmic que s’ha fet i s’està fent a nivell d’Estat, i el dèficit en infraestructures 
generadores de retorn econòmic que continua sense resoldre a Catalunya. 

 
ACTES INTERNS 
 
NOVA EDICIÓ DEL 48H OPEN HOUSE 
El cap de setmana del 27 i 28 d'octubre torna a la ciutat el 48h Open House, és la principal cita de la ciutat de 
Barcelona amb l'arquitectura, un cap de setmana al mes d'octubre de portes obertes a més de 150 edificis de 
tot tipus, forma i mida. Una iniciativa de l'associació 48h Open House Barcelona. Trobareu tota la informació a 
https://www.48hopenhousebarcelona.org/   
 
 
ACTES EXTERNS  
 
RETAIL EN CENTRES COMERCIALS 
El proper 30 d’Octubre de 2018 al matí tindrà lloc a la Sala d'Actes Manuel Martí Recober, de la Facultat 
d'Informàtica de Barcelona, la 48a Jornada Tècnica Monogràfica ACI. Com bé sabeu, existeix  una 
preocupació general per tal d'encarar el més eficient possible el disseny de Centres Comercials. Normalment, 
són projectes de gran envergadura on cal tenir present l'aportació del nostre col·lectiu pel que fa a la petjada 
ecològica. Per aquest motiu, aquesta jornada monogràfica, tracta de  plantejar les diverses solucions 
específiques per a RETAIL que millorin l'eficiència en el disseny d'instal·lacions de botigues integrades en 
Centres Comercials. Us podeu inscriure a aquesta jornada enviant un correu a gerencia@acicat.org.  

 
Font: ACI_Associació de Consultors d’Instal·lacions 

 
 
CONCURSOS 
 
ENTRA EN VIGOR LA INSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA AL REGISTRE DE LICITADORS 
Recordeu que el 9 de setembre de 2018 va entrar en vigor l'obligació d'inscripció al Registre de Licitadors per 
participar en els procediments oberts simplificats. Es tracta d'un registre gratuït, on es troben les dades 
referides a licitadors 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. 
L'objectiu és facilitar la concurrència en procediments d'adjudicació de contractes públics i contribuir a la 
introducció de les noves tecnologies en la contractació pública. Podeu trobar més informació a 
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_ad
ministrativa/registre_electronic_d_empreses_licitadores/  

Font: COAC 
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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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