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 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

22a. carta circular 

 
Benvolguts consocis, 

 

LLEI 13/2014 DE 30 D’OCTUBRE D’ACCESSIBILITAT 

El dia 4 de novembre es va publicar en el DOGC la nova Llei d’accessibilitat aprovada pel Govern 
català i que té com a objectius principals, aconseguir una societat plenament accessible que eviti la 
discriminació o garanteixis la igualtat d’oportunitats per a tothom i en concret a les persones amb 
discapacitat, a fi que es puguin desenvolupar de manera autònoma i en igualtat de condicions, tant 
en els àmbits d’ús públic com privat. Aquesta Llei va entrar en vigor el dia 5 de novembre i es 
preveu que en el termini de dos anys de la seva entrada en vigor, el Govern aprovi un reglament de 
desplegament que determini les especificacions, requisits, paràmetres i criteris per a complir les 
condicions d’accessibilitat. Per tal de conèixer més a fons el contingut de la Llei la podeu trobar 
penjada a la web http://cambraprofessional.org/documents/Llei_13-2014_ACCESSIBILITAT.pdf 

 

SETMANA DESTINADA A PROMOURE LA REHABILITACIÓ 

La Setmana de la Rehabilitació es celebrarà del 9 al 14 de desembre de 2014. Inclou la Fira de la 
Rehabilitació que tindrà lloc el cap de setmana del 13 al 14 de desembre, a la plaça de les Glòries. 
Serà una setmana d’activitats tècniques, comercials i de divulgació destinades a promoure l’activitat 
de la rehabilitació. La Cambra Professional ha organitzat una sessió sobre “La col·laboració entre 
professionals per a la rehabilitació” on es parlarà de la rehabilitació i reforma integral del pavelló 4 
de l’hospital Clínic de Barcelona, per tal de posar de manifest diferents opinions i punts de vista tant 
dels ponents com dels assistents. Aquesta sessió està programada pel dia 9 de desembre de 
18:30h a 20:30h al restaurant Ocaña a la Plaça Reial, 13-15 de Barcelona. Podeu consultar i 
confirmar la vostra assistència a totes les activitats que es fan durant la setmana de la rehabilitació 
al següent enllaç http://www.rehabilita.cat/programa-setmana-de-la-rehabilitacio/ 

 

TCQi NOVA APLICACIÓ INFORMÀTICA AL NÚVOL 

Es tracta d’una nova aplicació informàtica, basada en la metodologia TCQ2000, incorpora els 
avantatges i les millores que aporten les TIC (entorn internet, plataformes gràcies), que permet 
treballar al núvol en un espai virtual des de qualsevol suport, amb la corresponent actualització del 
programari i l’emmagatzematge. El fet de ser una eina virtual permet l’accés a la documentació i la 
gestió de l’obra en tot moment, fent possible, entre altres prestacions, emetre certificacions a peu 
d’obra. Entre les millores incorporades s’han contemplat les aportacions dels usuaris de TCQ2000. 
Tots aquells professionals que utilitzeu el TCQ i no vareu poder assistir a la sessió que es va fer per 
recollir aquestes aportacions, que sapigueu que encara ho podeu fer a través del fòrum de la 
Cambra deixant els vostres comentaris, queixes o aportacions. Es recolliran totes i es tindran en 
compte. http://cambraprofessional.foroactivo.com/t71-l-itec-presenta-el-nou-tcqi 

 

Rebeu una cordial salutació, 

La Junta 
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