Barcelona, 21 de maig de 2019

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS
131a. carta circular
Benvolguts consocis,
Aquesta setmana volem destacar els avantatges que tenim totes les empreses associades a la Cambra
Professional pel fet de la nostra recent integració a PIMEC com a socis institucionals. PIMEC és la
organització empresarial més representativa a Catalunya, amb interlocució directa amb les administracions i
els sindicats. Actua a nivell local, autonòmic, estatal i europeu. Aquest fet, fa que cada despatx professional
adherit a la Cambra, gaudeixi d’una sèrie d’avantatges, acords i descomptes que tot seguit detallem.
Després d’aquest apartat trobareu la resta de punts habituals de la circular.
-

Acords i descomptes: PIMEC negocia desenes d’acords amb proveïdors de serveis que ofereixen
descomptes als socis de la Cambra. Llista d’acords disponibles a https://www.pimec.org/ca/pimesautonoms/avantatges/descomptes-socis

-

Lobby Institucional: PIMEC es presenta a més de 420 taules, comissions i grups de treball amb
administracions públiques, sindicats i altres agents socials. Entitat present de manera permanent al
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, on es consulten totes les lleis i decrets de Catalunya.
Això ens permetrà tenir accés a les propostes de llei sectorials que ens interessi revisar en una fase
prèvia al seu tràmit parlamentari, com vam fer en el seu moment amb la Llei de l’Arquitectura, i donar la
nostra visió al respecte.

-

Participació: els col·lectius socis de PIMEC, com la Cambra Professional, es poden incorporar a les
comissions i sectorials de PIMEC del seu interès, com la de Serveis i Indústries de la Construcció o la de
Mediambient. Tenim previst incorporar-nos-hi en la mesura que tinguem disponibilitat.

-

Serveis i Indústries de la construcció: possible presència en aquesta organització sectorial de PIMEC
que aplegarà els següents col·lectius del sector de la construcció per a defensar uns interessos comuns i
fer networking entre els membres:

-

Informació: com a col·lectiu soci de PIMEC rebem quatre butlletins setmanals i titulars de premsa que la
Cambra usa per a confeccionar les nostres circulars. Podem facilitar accés als butlletins complets per als
socis que ho sol·licitin.

-

Formació: Accés per a tots els socis de la Cambra a sessions formatives i els més de 300 actes que tenen
lloc a les diferents seus de PIMEC, sempre que hi hagi disponibilitat de places.

-

Anàlisi i Notorietat: accés als tècnics de PIMEC per a anàlisis i estudis sobre el sector, així com al
Departament de Comunicació, responsable de més de 9.000 impactes anuals als mitjans.
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-

Assessorament Laboral: PIMEC negocia més de 20 convenis col·lectius i és presenta a òrgans
importants de la concentració social cm a són el Tribunal Laboral de Catalunya i el Consell de Relacions
Laborals.

-

Networking: Anulament celebra diferents trobades entre col·lectius i entre empresaris individuals per tal
de generar dinàmiques de networking.

-

Europa: PIMEC és soci fundadora i vicepresident de la patronal europea de pimes “UEAPME”
http://www.ueapme.com/

-

Gestió de compres i finances: ajuda els col·lectius a fer compres mancomunades de productes i serveis,
que redunden en rebaixes de costos i optimització dels seus aprovisionaments. Els professionals de
PIMEC també ajuden a millorar l’estructura financera de les empreses, per tal de millorar-ne la seva
rendibilitat i optimitzar els seus recursos.

-

App per a col·lectius: PIMEC acaba de completar el desenvolupament i el període de proves mb diversos
col·lectius d’una aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes que posa en relació els gremis/associacions amb
els seus associats. Permet una millor comunicació, evitant els nombrosos i sovint ineficaços correus
electrònics o whatsaup.

-

Ajuda als empresaris: la Fundació PIMEC Acció Social té com a missió fomentar una cultura empresarial
renovada i compromesa amb l’entorn, millorar la imatge social de l’empresariat, ajudar els empresris que
hagin hagut d’interrompre la seva activitat econòmica perquè aconsegueixin una segona oportunitat.

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
NOVA EDICIÓ DEL CONGRÉS D’ARQUITECTURA I SALUT
El proper 23 i 24 de maig tindrà lloc la cinquena edició del Congrés d’Arquitectura i Salut, organitzat per
l'Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat del COAC, juntament amb Bioarquitectura Mediterrània (BaM) i
l'Associació d'Estudis Geobiològics (GEA). L'objectiu del Congrés és proporcionar una visió general de la
relació entre els edificis, la ciutat i la salut dels que hi viuen i treballen, divulgar els coneixements existents en
aquest camp, provocar el debat i conscienciar sobre aquesta temàtica. Per més informació i inscripcions a
https://www.arquitectes.cat/ca/v-congres-arquitectura-i-salut
Font: COAC
ACTUALITAT
AJUDES A LA REHABILITACIÓ PER A PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
Ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a persones propietàries que es trobin en situació de
vulnerabilitat en els edificis d’ús residencial en l’àmbit del Pla de barris. Publicada al DOGC del 12 d'abril de
2019, l'anunci de convocatòria per a l’any 2019 d’ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a
persones propietàries que es trobin en situació de vulnerabilitat en els edificis d’ús residencial en l’àmbit del
Pla de barris
Font: CAATEEB
ASPECTES LEGALS
GUIA PER ACLARIR LES QÜESTIONS PRINCIPALS DEL REGISTRE DE JORNADA
Tenint en compte les consultes que s’han fet en relació al registre de jornada, PIMEC ha preparat un resum
de la Guia que ha emès el Ministeri de Treball, en virtut de la qual s’expressen els criteris en relació a
l'obligació de les empreses de dur a terme el registre de la jornada de les seves persones treballadores. Hi
podràs trobar les explicacions sobre el tipus d’empreses i de treballadors als quals s’aplica l'obligació de dur a
terme un registre de la jornada efectiva, els mitjans que poden ser utilitzats pel compliment de l'obligació del
registre de jornada, què es considera temps efectiu de treball, entre altres qüestions. Així mateix, es detallen
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les preguntes que més han fet arribar els associats, amb les respostes proporcionades en cada cas
https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/guia-sobre-registre-jornada-del-ministeri-treballmigracions
ont: PIMEC
AVANTATGES
Descomptes per als membres de la Cambra Professional:
-

PIMEC ofereix als socis de la Cambra gaudir indirectament dels beneficis de ser soci institucional, que són
els mateixos que els socis directes excepte alguns actes o formació amb aforament limitat, on tenen
prioritat els socis directes.

-

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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