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Barcelona, 22 de novembre de 2018 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

119. carta circular 

 

Benvolguts consocis, 

Aquesta setmana volem destacar la tertúlia que vam fer ahir dimecres per parlar del treball amb els arxius al 
núvol, en un moment on les noves tecnologies de la informació, el treball col·laboratiu i el disseny en BIM 
estan plantejant reptes que cal encarar de la manera més eficient possible i en clau de futur. 

 
ACTES INTERNS 
 
ELS AVANTATGES DE TREBALLAR AL NÚVOL 
Aquest dimecres 21 de novembre a les 19:00h, vam fer la 30ª Tertúlia Professional, on es va parlar sobre els 
avantatges d’emmagatzemar les dades al núvol, com millora la gestió de les dades i l’espai que ocupen i que 
permet tenir accés a la informació en tot moment. Volem agrair els socis professionals que ja treballen al 
núvol, i que van compartir la seva experiència sobre aquesta nova manera de treballar, agrair doncs a en 
Ferran Espart de Tècnics G-3 i en Jordi Oliva de Avant Engineering. També a tots els assistents que vau 
formar part d’aquesta Tertúlia. 
 
 
ACTES EXTERNS  
 
JORNADA: EL CÒDI TÈCNIC I EL GAS RADÓ. NOU REPTE 
Davant la propera aprovació del nou DB HS-6 “Protecció dels edificis davant l’exposició del gas radó”, el 
COAC organitza una jornada, el dimecres 28 de novembre de 12.00h a 14.00h a la Sala d’Actes, sobre els 
aspectes més rellevants d’aquesta nova reglamentació. Per comprendre el motiu d’aquesta necessitat 
legislativa cal, en primer lloc, conèixer quines són les particularitats del gas radó, perquè i com afecta la salut, 
quin és el motiu de la seva vigència actual, com fer-li front des del disseny, elements i sistemes constructius, 
etc. Per tractar tots aquests temes s’ha convidat a experts en la matèria amb la voluntat de resoldre dubtes i 
plantejar la millor manera de fer front a aquest repte. Trobareu el programa de la jornada i link per fer 
inscripció a https://www.arquitectes.cat/ca/suport/jornada-nou-repte-proteccio-edificis-exposicio-gas-rado   
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ACTUALITAT 
 
APROVEN LES PRIMERES OPERACIONS DE L’EDUSI – EIX BESÒS 
Aquest mes de novembre s’han aprovat les dues primeres actuacions de l’Estratègia de Desenvolupament 
Urbà Sostenible Integrat de l’Ajuntament de Barcelona, que seran cofinançades en un 50% mitjançant el Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Les dues operacions cofinançades són la construcció, 
gestió i dinamització dels nous Casals de Barri de La Trinitat Nova i de Torre Baró, al Districte de Nou Barris, 
que han estat inaugurats aquest 2018, amb un pressupost subvencionable aproximat d’1.645.000€ i 
1.100.000€ respectivament. Trobareu més informació a http://edusi.barcelona  
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CONCURSOS 
 
PRESENTACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES DE CONCURSOS D’INFRAESTRUCTURES.CAT 
L'Assessoria Jurídica del CAATEEB organitza una sessió a càrrec d'Infraestructures.cat, on es presentaran 
els nous plecs de clàusules administratives per a les licitacions dels contractes de serveis tècnics (projectes, 
direccions d'obra, direccions d'execució d'obra i coordinacions de seguretat i salut), adaptats a la Llei de 
contractes del sector públic vigent. També s'aprofitarà per presentar els nous plecs de clàusules de contractes 
de serveis mitjançant procediment obert simplificat, que són les més habituals en les assistències tècniques 
de direcció d'execució d'obra i de coordinació de seguretat i salut. En la presentació s'exposaran els aspectes 
tècnics de solvència i els criteris d'adjudicació. La sessió està adreçada a arquitectes tècnics, així com a 

https://www.arquitectes.cat/ca/suport/jornada-nou-repte-proteccio-edificis-exposicio-gas-rado
http://edusi.barcelona/
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altres professionals dels Col·legis integrats en la Comissió Sectorial de la Enginyeria, Arquitectura i Tècnica 
de la Intercol·legial. La sessió serà el dia 29 de novembre de 17.00 a 19.00h a la Sala d’Actes del CAATEEB, 
és gratuïta però cal inscripció prèvia a colegiacio@apabcn.cat 
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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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