Barcelona, 11 de juny de 2019

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS
133a. carta circular

Benvolguts consocis,
Aquesta setmana volem destacar la solució online que ha creat PIMEC per gestionar el registre horari a què
obliga la normativa https://www.pimec.org/ca/institucio/sala-premsa/notes-premsa/pimec-crea-una-soluciogratuita-online-facilitar-pimes, a més dels avantatges als socis de què podeu gaudir i que referim al final de la
circular (descomptes, formació, auditoria financera, assessoria per a tramitacions com el RELI...).

ACTES EXTERNS
EL REPTE DE LA COMPRA PÚBLICA D’INNOVACIÓ
La Compra Pública d’Innovació és una eina per fomentar la innovació des del sector públic. Així, per exemple,
en el document: “Orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación” la Comissió Europea
recull la importància de la compra pública innovadora en tant ofereix solucions més eficients i de major
qualitat -que valoren els beneficis ambientals i socials-, proporciona una major rendibilitat i obre les portes a
noves oportunitats de negoci per a les empreses. En aquest marc, ens plau informar-vos de la jornada
organitzada per la Direcció General de Contractació Pública sota el títol: ‘El repte de la compra pública
d’innovació a la Generalitat de Catalunya’, que tindrà lloc el 13 de juny de 2019, a partir de les 9.30 hores, a la
Sala Gran del Palau de Pedralbes (Av. Diagonal, 686. Podeu formalitzar la vostra inscripció aquí.
Font: PIMEC
ACTUALITAT
LEAN CONSTRUCTION I PLANIFICACIÓ COL·LABORATIVA. METODOLOGIA DEL LAST PLANNER SYSTEM

El Consejo General de la Arquitectra Técnica de España (CGATE) ha publicat el document “Lean
Construction y Planificación colaborativa. Metodologia del Last Planner System”. Aquesta nova tecnologia
ajuda a constuir edificis més eficients, saludables i confortables, de manera més eficaç i amb ús optimitzat
dels recursos, tant humans com materials. Les tècniques del Lean Construction com el Last Planner System,
formen part d’aquesta nova era tecnològica i facilita la planificació de les obres de construcció, potenciant el
treball col·laboratiu entre tots els agents que interventors i millorant els procediments. http://www.arquitecturatecnica.com/pdf/LEAN%20CONSTRUCTION%20PDF%20Web.pdf

CONCURSOS
INSCRIPCIÓ AL PREMI MAPEI
El pròxim 14 de juny acaba el termini d’inscripció al Premi Mapei a l’Arquitectura Sostenible. En aquesta
tercera edició, aquest concurs nacional d’arquitectura torna a estar dirigit a aquells professionals que
impulsen projectes sostenibles que combinen una altra qualitat arquitectònica amb un mínim impacte en el
medi ambient. Més informació http://www.premiomapei.es/
Font: GBCe
ASPECTES LEGALS
LIMITACIÓ DEL PREU DEL LLOGUER
El Govern ha aprovat un decret llei per fer possible la contenció dels preus del lloguer als barris o ciutats amb
falta acreditada d’habitatge assequible. Consulta al web els detalls principals del decret llei, que ha entrat en
vigor el 24 de maig. https://www.arquitectes.cat/ca/suport/actualitat/govern-aprova-limitacio-preu-lloguer
Font: COAC
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AVANTATGES
Descomptes per als membres de la Cambra Professional:
PIMEC us ofereix gaudir a través de la Cambra Professional dels serveis i descomptes que tenen els socis
directes, excepte alguns actes o formació amb aforament limitat. Us podeu posar en contacte a través del
correu de la Cambra Professional per participar dels avantatges.
https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/avantatges/serveis-inclosos-quota-soci-pimec
https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/avantatges/descomptes-socis
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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