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Barcelona, 15 de juny de 2016 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

44a. 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  
 
 
ACTIVITAT INSTITUCIONAL 
 
Visita al  Director de l’ITeC, Sr. Francisco Diéguez 
El passat dia 30 de maig el President i Secretari de la Cambra es van reunir amb el nou Director General de 
l’ITEC, el Sr. Francisco Diéguez, en substitució del Sr. Anton M. Checa. Aquest canvi de direcció inaugura 
una nova etapa en la institució, amb iniciatives com els grups de treball col·laboratiu, on participem 
activament com a Cambra Professional. El motiu de la visita era presentar-nos, exposar les nostres línies de 
treball i demanar com s’està plantejant aquesta nova etapa. També li vam demanar usar les seves vies de 
difusió per als actes que puguin tenir un interès compartit. Finalment li vam sol·licitar que transmetés al 
Patronat de la Institució la nostra predisposició a col·laborar, especialment en tot allò que signifiqui dinamitzar 
el sector i potenciar el treball col·laboratiu i interdisciplinar. 
 
 
ACTES EXTERNS 
 
Seguretat i salut a les obres amb amiant 
El CAATEEB organitza per al proper 21 de juny una jornada gratuïta a la sala d’actes de 17 a 19.30h, 
dedicada a la seguretat i salut en els treballs amb amiant. En aquesta sessió es parlarà de l’amiant en vers la 
normativa i l’exigència del promotor i del tècnic que poden intervenir en feines de retirada de l’amiant, 
enderrocs i demolicions d’edificis, reparacions i desballestaments, excavacions i moviments de terres, gestió i 
tractament de residus, col·locació, manteniment d’aïllaments tèrmics i acústics, manteniment d’aigües 
canalitzades, obres, manteniment, etc. Per més informació sobre aquesta jornada i inscripcions prèvies 
http://www.apabcn.cat/ca_es/agenda/Pagines/seguretat-salut-amiant-obres-construccio.aspx  
 
 
ACTUALITAT 
 
Presentació de l’Informe Euroconstruct d’estiu 2016 
Avui dia 15 de juny es presenta l’Informe Euroconstruct de previsions pel sector de la construcció a Europa. El 
sector de la construcció, tan exposat a vents de diverses direccions (economia, polítiques públiques, llars, 
estalvi) canvia cada cop més de pressa. Enguany es constata com al motor de la recuperació li falla un dels 
seus cilindres, el de l’enginyeria civil, fent que la sortida de la crisi quedi propulsada només per la rehabilitació 
i l’habitatge de nova construcció. Tot i així, per aquest any i els següents s’espera un cert creixement. 
Aquesta presentació recollirà les conclusions de la Conferència d’estiu a Dublin, celebrada 5 dies abans i us 
en mantindrem informats en la pròxima circular. 
 
La filosofia Lean i el sistema Last Planner, mètodes innovadors que triomfen al sector 
Les jornades de planificació col·laborativa a la construcció, suposen la implementació d’una nova metodologia 
per optimitzar els processos de planificació. Aquestes jornades celebrades al passat mes de maig al Palau 
Macaya de Barcelona, han rebut una valoració molt positiva per part dels assistents. Els principis del Lean 
representen un canvi de paradigma pel sector, que ja utilitzen centenars d’empreses de gestió, disseny i 
construcció arreu del món. L’èxit d’aquest sistema però ha d’anar acompanyat d’un canvi de mentalitat per la 
implantació de tècniques cap a una planificació més col·loaborativa. La idea d’aquest sistema rau en 
anticipar-se a les dificultats que puguin sorgir i poder-les solucionar abans que comenci l’obra. 
 
 
CURSOS 
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Gestió d’Equips:  crea equips d’alt rendiment 
Taller per entendre quins són els factors necessaris per a la creació d’un equip d’alt rendiment enfocat a 
resultats a través d’exposicions breus, exercicis pràctics i la pròpia interacció entre els participants. Aquest 
taller tindrà lloc al Col·legi d’Enginyers de Camins Canals i Ports, el proper dilluns, 20 de juny i anirà a càrrec 
de Judith Sanz i Montse Altarriba, coachs executives i d’equips de la consultoria ThinkBIG Coaching. Per més 
informació i inscripcions http://www.camins.cat/activitat/taller-gestio-dequips-crea-equips-dalt-rendiment/  
 
Nous reptes de la contractació del sector públic 
Els dies 13, 14 i 15 de juliol a les 13.50h al Col·legi d’Enginyers de Camins Canals i Ports, s’inicia un cicle de 
tres jornades on s’exposarà el panorama legislatiu actual i les modificacions que s’estan tramitant en aquest 
moment, amb especial èmfasi en les noves Directives comunitàries, la seva transposició en l’ordenament 
estatal i els efectes directes. La contractació en el sector públic és una matèria de màxima actualitat, 
recentment la legislació catalana va aprovar la llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, la qual té especial incidència en matèria de contractació pública. Aquest any les Directives 
comunitàries en matèria de contractació del 2004 tenen efecte d’aplicació directa quan el mandat sigui precís, 
clar i incondicionat. A tot això, s’ha de tenir en compte l’impacte de la crisi econòmica en la contractació i el 
compliment dels contractes, així com la incidència de la corrupció política i econòmica en la contractació 
pública i en particular en el món de l’obra pública. Podeu consultar tota la informació sobre aquestes jornades 
i inscripcions a http://www.camins.cat/activitat/jornades-nous-reptes-contractacio-sector-public/  
 
 
CONCURSOS 
 
Convocatòria del Concurs “Vestíbul COAC” per al Congrés d’Arquitectura 2016 
El Col·legi d’Arquitectes organitza un concurs per transformar els espais públics de la plaça Nova en centre 
neuràlgic que reflecteixi tota l’activitat generada en els diferents actes programats amb motiu del Congrés 
d’Arquitectura. L’equip guanyador haurà de tenir en compte l’especial emplaçament on està ubicada la seu, 
emblemàtica tant urbanísticament com socialment. Hi poden participar arquitectes i equips multidisciplinars 
liderats per arquitectes, que hauran de presentar la seva proposta en format anònima, amb un lema. La data 
límit per presentar les propostes és el 22 de juny a les 23:59h. Podeu consultar les Bases del Concurs a 
https://www.arquitectes.cat/ca/convocatoria-concurs-vestibul-coac-congres-arquitectura  
 
 
ASPECTES LEGALS 
 
Primer aniversari del Decret d’Inspecció Tècnica d’Edificis de més de 45 anys 
El passat 27 de maig va fer un any des que va entrar en vigor el Decret 67/2015 per al foment del deure de 
conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges mitjançant les inspeccions tècniques i el 
llibre de l’edifici. El nou document indica que la revisió obligatòria l’hauran de passar tots els edificis 
d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat. 
L’objectiu és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, portant a la pràctica un 
procediment per a verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.  

 
 

Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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