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Barcelona, 30 de juliol de 2019 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

137a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Adjuntem el darrer newsletter del curs, tot desitjant-vos unes bones vacances.  

ACTES INTERNS 
 
6a SETMANA DE LA REHABILITACIÓ 
Del 7 a l’11 d’octubre se celebrarà la sisena edició de la Setmana de la Rehabilitació que organitza el 
CAATEEB, amb un intens programa de jornades tècniques i de debat que aniran adreçades al públic 
professional i també al ciutadà. La Setmana constarà d’un complet programa entre les quals destaca la 
jornada que se celebrarà el 9 d’octubre en la qual s’abordaran temes com ara redissenyar edificis obsolets, 
reutilitzar amb qualitat ambiental, recuperar el cicle de vida des del manteniment, reduir l’energia utilitzada o 
revitalitzar socialment les ciutats. També s’abordaran temes com ara la regeneració urbana mitjançant la 
renaturalització dels edificis i espais urbans, la restauració del patrimoni i la digitalització en l’edificació. En 
total hi participaran uns 23 ponents experts en les matèries abordades amb la col·laboració del Green 
Building Council (GBCe), l’Associació Espanyola per al Manteniment (AEM), l’Institut Català de l’Energia 
(ICAEN) i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Al mateix dia a la tarda, la Cambra Professional 
organitza una visita a l’Observatori Fabra, edifici rehabilitat per socis de la Cambra. 
https://www.apabcn.cat/ca_es/colegi/premsa/notes/2019/Pagines/torna-setmana-rehabilitacio.aspx 
 
 
ACTES EXTERNS  
 
ACORD MARC PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES A L’ESPAI PÚBLIC 
Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA) ha impulsat la licitació d’un Acord Marc per a la redacció de 
projectes amb l’objectiu d’habilitar tècnics redactors amb experiència en espai públic. Els tècnics habilitats per 
l’Acord Marc podran ser convidats a la contractació de projectes de reurbanització i projectes de manteniment 
integral de l’espai públic o infraestructures. El proper dimarts 3 de setembre, el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya i BIMSA organitzen un acte al 
COAC per presentar el Plec de Condicions d'aquest Acord Marc. Comptarem amb la participació d'Ignasi de 
Moner, director de Gestió de Projectes; Eva López, directora de Serveis Jurídics i de Contractació, i Oriol 
Bonet, director de Gestió Territorial. Trobareu més informació i inscripcions a aquesta jornada a 
https://www.arquitectes.cat/ca/suport/actualitat/sessio-informativa-acord-marc-bimsa 
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ACTUALITAT 
 
PRESENT I FUTUR DE L’EIX URBÀ, AVALULA EL DESENVOLUPAMENT DE L’EDUSI 
El passat 26 de juny es va celebrar a Madrid la Jornada sobre el “Present i futur de l’Eix Urbà”, seguint les 
trobades que, des de la Direcció General de Política Regional i Urbana (Comissió Europea) i les autoritats de 
l’Eix Urbà del Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya, se celebren per facilitar el coneixement i intercanvi 
d’experiències entre les ciutats beneficiàries de les Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i 
Integrat. Un dels aspectes destacats de la reunió era presentar els resultats del compromís d’assolir un 10% 
de l’import del Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya compromès a 31 de desembre de 2018. En el cas 
de la ciutat de Barcelona aquest compromís es va assolir, aconseguint un 10% del pressupost total de 
l’EDUSI compromès i efectivament executat. A Barcelona, l’EDUSI Eix Besòs se centra en els 10 barris de 
l’Eix Besòs (als districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí), on es preveu l’execució de diverses 
actuacions en el període 2014 - 2020, amb una inversió de 30 milions d’euros i el cofinançament del 50% per 
part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Per a més informació podeu consultar la 
pàgina web http://edusi.barcelona/ca/  
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ASPECTES LEGALS 
 
SUBVENCIONS PER A LA RETIRADA DE RESIDUS QUE CONTINGUIN AMIANT 
L'Agència de Residus de Catalunya obre una convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus 
de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. S'ha publicat al DOGC, la Resolució 
TES/1805/2019, de 21 de juny, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de 
materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya (ref. 
BDNS 464642).  La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials 
d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta s'efectuï amb les òptimes 
condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material 
comporta per a la salut pública.  
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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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