Barcelona, 25 de juny de 2019

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS
134a. carta circular

Benvolguts consocis,
Del 7 al 11 d’octubre es celebrarà una nova edició del Rehabilita, setmana dedicada a la rehabilitació, i com
cada any la Cambra hi participa. Suggerim que l’obra mostrada fos feta per socis de la Cambra Professional,
per tant, estem oberts a rebre les vostres propostes per presentar un edifici que hagueu rehabilitat i aprofitar
la difusió que se’n farà a través del Rehabilita. Entre les presentades en seleccionarem una i l’enviarem com a
proposta. Podeu enviar un correu a cambra@cambraprofessional.org i ens posarem en contacte amb
vosaltres per organitzar-ho tot el més aviat possible.

ACTES EXTERNS
VISITA GUIADA A LA NOVA ESCOLA DE MITJANS AUDIOVISUALS AL RECINTE DE CAN BATLLÓ
L’Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica organitza una visita guiada a la nova escola
de mitjans audiovisuals al recinte de Can Batló ( C/ Constitució 25 al districte de Sants Montjuïc), és el primer
immoble de serveis d’aquesta gran pastilla urbana, més de 28.000m², que es posarà en marxa a partir del
proper mes de setembre. El centre comptarà amb una sala d’actes dissenyada de tal manera que pugui ser
utilitzada també per les entitats del barri i pel districte de Sants Montjuïc. La visita anirà a càrrec de Josep
Maria Julià, arquitecte d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, de la Direcció d’obra
d’aquesta rehabilitació, al proer dimarts 2 de juliol a les 9:00h. La visita durarà 1h aproximadament, el lloc de
trobada és a Gran Via de les Corts Catalanes 175. És gratuïta però cal inscripció prèvia a info@obrabcn.cat,
el nombre de places és limitat. Trobareu més informació a http://www.obrabcn.cat/visites-i-itineraris/properavisita-a-ledifici-de-lemav-can-batllo/30
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ACTUALITAT
COMENÇA A IMPLEMENTAR EL REGISTRE HORARI
PIMEC ha dissenyat una solució tecnològica gratuïta i exclusiva pels socis de PIMEC per tal de facilitar a les
pimes el compliment del RD 8/2019 respecte al registre de jornada laboral sense límit de treballadors. El
registre d’entrades i sortides es realitzarà mitjançant la APP gratuïta per a Android i IOS. Addicionalment el
registre d’accés pot realitzar-se a través del formulari web. Per conèixer les prestacions d’aquesta aplicació,
descarregar la guia, consultar els aspectes legals i registrar-vos, podeu consultar aquesta pàgina
https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/serveis/tecnologiainnovacio/pimeciaccesos?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Monografic_Iacceso
s_20juny2019_catala
Font: PIMEC

CONCURSOS
PRESENTACIÓ DELS ESTÀNDARDS D’HABITATGE SOCIAL DE L’INCASÒL
L'INCASÒL presentarà a la Sala d'Actes del COAC, el dilluns 8 de juliol a les 19:00h, a la sala d’actes del
COAC, el nou document "Estàndards d'habitatge social de l'Institut Català del Sòl", un manual per als
arquitectes i equips que volen optar al disseny i construcció de les promocions d'habitatge assequible de la
Generalitat. L'acte comptarà amb la participació d'Albert Civit, director de l'Institut Català del Sòl. Cal
inscripció a https://www.arquitectes.cat/ca/inscripcions/presentacio-estandards-habitatge-social-de-incasol.
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ASPECTES LEGALS
SUBVENCIONS DE L’AHC PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya finançarà actuacions per a fomentar la millora de l'eficiència energètica
i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat. Trobareu tota la
informació dels ajuts a https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/actualitat/Pagines/convocatoriasubvencions-ajudes-rehabilitacio-edificis-2019-agencia-habitatge-Catalunya.
Font: CAATEEB

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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