Barcelona, 1 de juny de 2016

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS
42a. carta circular
Benvolguts consocis,
Adjuntem l’habitual selecció de notícies en blocs per tal de potenciar l’àmbit d’informació i de treball
col·laboratiu de la Cambra Professional. Us animem a compartir amb la resta de companys qualsevol
informació que considereu oportuna i ho afegirem a la circular de la setmana següent. Només cal que us
adreceu a cambra@cambraprofessional.org

RECULL D’OPINIONS
Grup de Treball-1 Normativa de la Comissió Construïm el Futur de l’ITeC
Com Sempre us fem avinents del que va donar de si la passada reunió del Grup de Treball de Normativa de
la comissió Construïm Futur a la seu de l’IteC. Pel que fa la informació relativa a darrers actes i reunions
d’interès per la Comissió:
a. La Generalitat de Catalunya ha aprovat en la Junta de Govern del dia 24 de maig de 2016, la creació
d’una Comissió inter departamental, liderada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, per a la
implantació del sistema BIM. De moment no hi ha informació publicada, en els propers dies es publicarà i
en podrem informar més.
b. La direcció de l’IteC es va reunir amb la Direcció General de Contractació Pública per transmetre la
feina que s’està fent en aquesta comissió.
c. Es varen destacar les jornades de Lean Barcelona 2016: The Last Planner System
d. Es va comentar el congrés de BIM a València, EUBIM 2016, del cap de setmana passat.
Es va treballar conjuntament en l’elaboració d’un seguit d’Accions de Transició per arribar als estadis
desitjats, d’un futur a mig i llarg termini, per a la implantació del BIM. Aquestes accions definides, més d’un
centenar només en l’àmbit de la normativa, es votaran i s’ordenaran en la propera reunió de juny, i d’aquí en
sortirà un full de ruta per assignar, planificar i desenvolupar cadascuna d’aquestes accions.

ACTES INTERNS
Honoraris Professionals
Aquest mes de juny, la Cambra ha organitzat una Tertúlia Professional sobre un dels temes que més ens
preocupen de les professions que desenvolupem com a professionals, estem parlant dels honoraris. La
pròxima sessió versarà sobre “Honoraris dels treballs dels tècnics”. Esteu tots convidats a debatre sobre
aquest tema el dimecres, 8 de juny a les 19h de la tarda a la Seu del Gremi d’Àrids, Rambla Catalunya, 127
3r 1a. Podeu confirmar la vostra assistència enviant un correu a cambra@cambraprofessional.org

ACTES EXTERNS
La integració de les energies renovables en l’edificació
El CAATEEB organitza per al proper 8 de juny aquesta jornada que pretén donar a conèixer de primera mà
les estratègies catalanes en aquest àmbit, fent un balanç de la feina feta fins al moment i una projecció del
seu futur més immediat, comptant amb la participació de les administracions i els principals agents del sector.
Per més informació sobre la jornada http://www.apabcn.cat/ca_es/agenda/Pagines/integracio-energiesrenovables-edificacio.aspx
Primeres Jornades d’Arquitectura i Ciutat Sostenible, Saludable i Resilient
Els dies 9 i 10 de juny de 2016 l’Agrupació AuS, Arquitectura Sostenibilitat organitza les Primeres Jornades
d’Arquitectura i Ciutat Sostenible. En aquestes jornades es parlarà d’aquells coneixements que són propis de
l’arquitectura i l’urbanisme, però que van irrevocablement relacionats amb altres disciplines, en particular de
les de la vida com són la biologia, la medicina i les ciències ambientals. Es parlarà de metabolisme urbà i de
nous indicadors, de contaminació i prevenció de salut, i també de resiliència, de barris i de pobles, de pobresa
energètica i de canvi climàtic. Us podeu inscriure a la jornada i trobar més informació, cartell i díptic a
http://www.coac.net/aus/bloc/?p=4907
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ACTUALITAT
La Nit de la Construcció
El 30 de juny tindrà lloc La Nit de la Construcció, la trobada anual de tots els aparelladors, així com de tots els
professionals del sector. Aquesta 21ª edició es celebrarà al recinte dels Encants de Barcelona (Fira Bellcaire)
i serà, un cop més, l’escenari de l’acte de lliurament dels Premis Catalunya Construcció. Per tretzè any
consecutiu s’atorgaran els premis a: Direcció de l’Execució de l’Obra, Innovació en la Construcció, Direcció
Integrada de Projecte, Coordinació de Seguretat i Salut, Innovació en la Construcció, Intervenció en Edificació
Existent i Treball Final de Grau. L’acte serà presidit per l’Honorable Sr. Josep Rull i Andreu, conseller de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i conduït pel periodista Albert Om. Podeu consultar el
programa a http://www.apabcn.cat/ca_es/agenda/Pagines/la-nit-de-la-construccio-dels-aparelladors.aspx

ASPECTES LEGALS
Acord de Govern per la creació de la Comissió interdepartamental per a la implantació BIM
El Govern acorda la creació de la Comissió interdepartamental per la implantació BIM a l’obra pública i a les
obres d’edificació promogudes per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
D’acord amb l’article 51 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Govern pot crear comissions interdepartamentals amb la
finalitat d’examinar i coordinar assumptes d’àmbit concret i específic que afectin diversos Departaments. La
norma de creació n’ha de fixar la composició, la presidència, les funcions, la durada i les normes de
funcionament, segons estableix el mateix precepte de la Llei 13/1989, de 14 de desembre. Per tot això, a
proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, el Govern acorda els punts que podeu consultar en aquest
document Comissio_BIM.pdf

Rebeu una cordial salutació,
La Junta
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