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Barcelona, 16 de març de 2016 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

36a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Com sempre, us adjuntem una selecció de notícies en blocs per tal de potenciar l’àmbit d’informació i de treball 
col·laboratiu de la Cambra Professional i us convidem a participar-hi sempre que considereu oportú aportant 
algun tema/notícia amb la resta de companys del sector. En aquesta ocasió la Junta vol donar l’enhorabona 
als socis i companys de Tècnics-G3 per formar part de l’equip guanyador de l’obra del nou estadi del FCB. 

 

XARXA 

Difusió de l’Empresa Associada a la Cambra Professional 

Us recordem que ens trobem en procés de renovació de la pàgina web i volem oferir un espai a la portada per 
la imatge (logo) de totes les empreses afiliades a la Cambra Professional per tal que la puguem vincular a les 
respectives pàgines web de tots els associats. D’aquesta manera es pretén donar difusió de tots els equip de 
professionals que en formeu part. Per tant, tots aquells que estigueu interessats en aparèixer a la nova web de 
la Cambra Professional. Si encara no ho heu fet, us animem a enviar la vostra imatge al més aviat possible a 
cambra@cambraporfessional.org  

 

CONCURSOS 

Últim mes per presentar candidatures als Premis Catalunya Construcció 2016 

Últims dies per presentar candidatura a la tretzena edició dels Premis Catalunya Construcció, en les categories 
de direcció d’execució, project management, coordinació de seguretat, innovació i intervenció en edificis. Les 
candidatures hauran de de referir-se a obres finalitzades el 2014 i 2015. La inscripció és gratuïta i el termini de 
presentació de candidatures finalitza l’1 d’abril. 

  

ACTES EXTERNS 

Jornada Informativa de la Convocatòria d’Ajuts a la Rehabilitació d’Habitatges i Edificis 2016 

Jornada gratuïta per tots els associats a la Cambra, ja que la Cambra Professional és membre d’OBRA, es 
celebrarà el dia 22 de març de 12.00h a 14.00h a l’Auditori del Disseny Hub Barcelona (Plaça de les Glòries 
Catalanes, 37). Les places són limitades, així que si hi esteu interessats cal que ho comuniqueu a 
cambra@cambraprofessional.org abans del 18 de març, indicant el vostre nom, cognom i número de carnet 
d’identitat. També us fem extensiu que tots els participants a la Jornada, un cop aquesta hagi acabat, podran 
visitar de franc el Museu del Disseny Hub Barcelona. 

Tecnologia OpenRoads 

Tecnologia que permet combinar fluxos de treball d’enginyeria tradicional de planta, perfil i seccions 
transversals amb la tecnologia de modelatge 3D millorada amb entitats de disseny paramètric, permeten als 
usuaris incorporar en el procés de modelatge, regles, relacions i restriccions, entre altres aspectes. Aquesta 
jornada, organitzada pel Col·legi d’Enginyers de Camins, tindrà lloc el pròxim dia 6 d’abril de 16h a 18h al 
mateix Col·legi. Per més informació i inscripcions entreu a http://www.camins.cat/activitat/jornada-tecnologia-
openroads-i-contextcapture/ 
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Planificació col·laborativa, el futur del sector 

Els proper mes de maig l’ITeC organitza Lean Barcelona 2016: The Last Planner System, dos tallers i una 
jornada de planificació col·laborativa, que comptarà amb experts en Lean i LPS a nivell internacional. Les 
sessions, que comptaran amb la col·laboració de la Fundació Obra Social “la Caixa” i d’Infraestrctures.cat, se 
celebraran al Palau Macaya de Barcelona els dies 11, 12 i 13 de maig. Per més informació podeu consultar a 
la pàgina http://itec.cat/infoitec/jornades/lean-barcelona-2016-the-last-planner-system/ 

 

ASPECTES LEGALS 

Conversió del segon paquet de Guies DITE en Documents d’Avaluació Europeus 

El Consell Tècnic de l’EOTA, que es va reunir el passat 16 i 17 de febrer a Madrid, va iniciar la conversió del 
segon paquet de Guies DITE. Aquests treballs inclouen les sis Guies DITE de prioritat B recollides al document 
sobre Guies DITE utilitzades com a DAE i calendari de conversió. La finalització dels treballs de conversió 
d’aquestes vuit Guies DITE es preveuen pel 15 de desembre de 2018. Podeu seguir llegint a 
http://itec.cat/infoitec/eota-ca/inicia-conversio-segon-paquet-guies-dite-documents-avaluacio-europeus/ 

 

ACTUALITAT 

El Govern aprova el Projecte de llei de l’arquitectura 

El passat 1 de març la Generalitat informa que el Consell Executiu ha aprovat el Projecte de llei de 
l’arquitectura. Un cop aprovada aquesta llei, serà la primera de tot l’Estat d’aquestes característiques. 
L’anterior executiu ja va aprovar el text l’agost de 2015, però no va poder ser tramès al Parlament per la 
convocatòria d’eleccions. Un cop iniciada l’XI legislatura, el Govern aprova el Projecte per fer la seva tramesa 
a la cambra catalana. 

Rebeu una cordial salutació, 

La Junta 
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