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Barcelona, 7 de maig de 2019 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

129a. carta circular 

 

Benvolguts consocis, 

Aquesta setmana volem destacar la tertúlia que hem programat sobre els honoraris professionals. Sabem que 
cal mantenir i millorar la qualitat dels serveis per adaptar-los constantment a les necessitats actuals, i també 
sabem que això es fa molt difícil si aquesta qualitat requerida no es trasllada en uns honoraris adequats. És 
un tema important, i necessitem compartir entre tots els punts de vista i experiències al respecte. 

 
ACTES INTERNS 
 
HONORARIS PROFESSIONALS –ON SOM –ON ANEM 
La Cambra organitza la 33a. Tertúlia Professional en la qual es  pretén reflexionar amb els socis sobre la 
situació actual dels honoraris en la nostra professió i quin és el futur que preveiem. Analitzar com els tracta 
l’empresa pública o l’empresa privada. Quins mètodes de càlcul hi ha, quins emprem els socis i si podem fer 
un estudi de com està el sector en aquest moment. I finalment, quin paper ha de tenir la Cambra. Aquesta 
jornada anirà de la mà d’en Ramon Cisa, arquitecte tècnic de BETARQ i secretari de la Cambra Professional. 
Prevista pel dijous 6 de juny de 19:00h a 20:30 al C/ Viladomat 174 2a Barcelona (PIMEC). Cal inscriure’s a 
cambra@cambraprofessional.org.  

 

ACTES EXTERNS  
 
NOVES TENDÈCIES EN CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
Reptes i oportunitats per a empreses. Conferència sobre compra pública, que tindrà lloc el pròxim 15 de maig 
de 09:00 a 13:00h en el marc del Saló Construmat, Fira de Barcelona. Per a debatre sobre els reptes que 
planteja la Llei 9/2017 després d'un any d'aplicació, així com sobre les noves tendències que s'imposen en la 
contractació pública, la Plataforma PIMES i PIMEC, que van liderar canvis importants en aquella norma, 
promouen aquest acte en el marc del saló de referència de la construcció i la compra pública a Espanya. A 
més de repassar les novetats de la Llei, es donaran consells pràctics als empresaris i es debatran també 
entre empreses i administracions els problemes en l'aplicació de la llei i les millores pendents. Així mateix, es 
reflexionarà en sentit més ampli sobre els reptes que plantegen noves tendències com les clàusules socials i 
mediambientals, la compra innovadora i el paper de les pimes. Programa de la jornada i inscripcions 
a https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/agenda/pimec-forum-noves-tendencies-contractacio-publica. 
Amb l'accés a la conferència, també tindreu entrades gratis al Construmat (un cop feta la inscripció, es 
rebrà un codi d'accés gratuït). 

Font: PIMEC 

ACTUALITAT 
 
NOU DOCUMENT D’AJUDA SOBRE L’APLICACIÓ DEL 30% D’HABITATGE ASSEQUIBLE 

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat un document d'ajuda en què s'expliquen els criteris d'aplicació de la 

Modificació del PGM per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona, que 

obliga les promocions residencials de més de 600 m2 a destinar un 30% de la superfície a habitatge 

assequible. El document publicat per l'Ajuntament conté alguns aclariments sobre l'aplicació d'aquesta nova 

normativa urbanística, detallant en quins casos s'aplica i com s'aplica en un projecte bàsic concret 

d’habitatges que es presenta per a la concessió de llicència. Trobareu tota la informació i document adjunt a   

https://www.arquitectes.cat/ca/suport/actualitat/nou-document-ajuda-aplicacio-30-habitatge-assequible 
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CONCURSOS 
 
CONCURS D’IDEES PER A LA CONSTRUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS 
Amb el convenciment que l'arquitectura pot contribuir a crear entorns d'aprenentatge que ajudin a millorar el 
sistema educatiu, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb la col·laboració del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya, convoca un concurs d’idees per a la construcció de nous equipaments educatius, 
la transformació dels centres actuals i el disseny de les anomenades “aules de futur”. Cal lliurar la 
documentació al registre d'entrada a de les secretaries de qualsevol demarcació o delegació abans de les 14h 
del dia 30 de maig. La resolució del concurs es farà pública durant el mes de juny en la data que acordi el 
jurat. Trobareu tota la informació i bases del concurs a https://www.arquitectes.cat/ca/suport/actualitat/coac-
convoca-concurs-idees-centres-educatius 
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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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