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Barcelona, 14 de setembre de 2016 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

52a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Esperem que hagueu gaudit d’un bon estiu i hagueu pogut descansar. Novament 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, com sempre 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  
 

ACTES INTERNS 
 
Sessió networking projecte ITALIK de L35 Arquitectes 
Iniciem el curs amb una sessió de networking on us convidem a assistir per tal de conèixer el projecte ITALIK. 
A estat un dels projectes guanyadors del concurs “Réiventer Paris”, organitzat per l’Ajuntament de Paris per a 
la regeneració urbana de 23 espais a la ciutat. L’exposició d’aquest projecte anirà a càrrec dels companys de 
L35 Arquitectes, membres de la Cambra i guanyadors d’aquest concurs. Es pretén que amb la resta 
d’assistents es pugui comentar la viabilitat de traslladar un model de col·laboració per transformar Barcelona, 
igual que es va fer pels Jocs Olímpics o amb el projecte del 22@, treure’n conclusions i debatre sobre aquest 
model. Aquesta jornada serà el pròxim dimecres, 21 de setembre a les 19.00h a Rambla Catalunya, 127 3r 
1a de Barcelona. Podeu confirmar la vostre assistència enviant un correu a cambra@cambraprofessional.org.  
 
Col·laboració entre professionals per a la rehabilitació del Pavelló Sant Salvador 
Per altre banda, recordar-vos que del 3 al 9 d’octubre és la Setmana de la Rehabilitació i la Cambra i participa 
com cada any amb la organització d’una jornada per a professionals. Enguany aquesta jornada serà el 
dimecres, 5 d’octubre a les 19.00h i es visitarà la rehabilitació del Pavelló Sant Salvador, dins el recinte 
modernista de Sant Pau. Durant el recorregut es podrà gaudir de les experiències que han tingut al llarg 
d’aquest projecte, l’arquitecte, l’aparellador, l’enginyer i museògraf. També us podeu inscriure envinat un 
correu a cambra@cambraprofessional.org.  
 
 
ACTES EXTERNS 
 
Congrés Internacional Recuwatt, Recycling, Energy and Life 
Podeu participar en un nou espai de diàleg i creixement en gestió de residus els dies 26,27 i 28 d’octubre al 
TecnoCampus de Mataró. Després de tres edicions, RECUWATT s’ha consolidat com la trobada professional 
de referència al sud d’Europa sobre gestió de residus i valorització energètica. Te per objectiu generar un 
ambient de networking professional entre les empreses i les entitats d’arreu del món, RECUWATT 2016 
continuarà potenciant les col·laboracions tant en l’àmbit nacional com internacional. Si us registreu abans del 
23 de setembre tindreu un descompte sobre el preu de l’entrada al Congrés. Per més informació de les 
jornades i inscripcions http://recuwatt.com/?lang=ca 
 
 
ACTUALITAT 
 
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)  
Per facilitar la complementació per part dels col·legiats del model de formulari normalitzat del DEUC, l’Oficina 
de Concursos del COAC ha redactat una guia. El Document Europeu Únic de Contractació consisteix en una 
declaració d’idoneïtat, solvència financera i capacitat de les empreses, utilitzada com a prova del compliment 
dels requisits exigits en els procediments de contractació pública que rebassen el llindar de la Unió Europea. 
Segons la normativa europea, en determinades licitacions (procediments subjectes a les directives), el DEUC 
serà el formulari que s’haurà de seguir, tot i que els membres podrien decidir utilitzar-lo també per a altres 
tipus de licitacions. Es tracta d’un servei gratuït, posat a disposició pública per la Comissió Europea, que 
permet als compradors públics dissenyar un model de DEUC per a un determinat procediment de licitació, o 
reutilitzar un model ja emprat en un procediment anterior. Així mateix, gràcies a aquest document, les 
empreses licitadores ja no hauran de proporcionar proves documentals completes i diferents formules 
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utilitzats anteriorment. El formulari en línia es pot omplir, descarregar, imprimir i, després, enviar a 
l’adjudicador juntament amb la resta de l’oferta.   
 
Constitució del grup de treball sobre l’avaluació de projectes d’infraestructures 
El Col·legi d’Enginyers de Camins i el Col·legi d’Economistes de Catalunya han impulsat la creació d’un grup 
de treball sobre processos de presa de decisions i avaluació d’infraestructures. Una iniciativa sorgida a partir 
de la col·laboració d’ambdós col·legis en l’organització del curs Avaluació d’Inversions: infraestructures 
urbanes i de transport. L’objectiu del grup, obert a enginyers, economistes i altres professionals, és contribuir 
a la millora dels processos de presa de decisions de les administracions públiques catalanes amb relació a 
infraestructures i serveis públics, especialment en l’àmbit de l’enginyeria civil. El grup de treball discutirà sobre 
una sèrie d’aspectes clau en el sector de l’obra pública, com ara els problemes en l’aplicació de la nombrosa 
legislació actual sobre contractació, transparència i avaluació o les necessitats particulars dels processos amb 
participació privada. 
 
 
CONCURSOS 
 
Premi d’Emprenedoria del CAATEEB 
Prorrogat el termini de presentació de candidatures a la segona edició del Premi d’Emprenedoria del 
CAATEEB, un guardó dirigit a col·legiats que liderin un projecte empresarial innovador i amb una nova visió 
de les sortides professionals. El termini finalitza el proper 28 d’octubre i pretén fomentar i impulsar l’esperit 
emprenedor, la innovació i el progrés en la figura dels aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació 
en el sector, així com contribuir al desenvolupament social i econòmic de l’entorn. La documentació s’ha de 
presentar en paper al Servei d’Ocupació del CAATEEB i en paral·lel en format electrònic a l’adreça 
treball@apabcn.cat  
 
 
CURSOS 
 
Gestió de la Mobilitat Local 
Curs coorganitzat amb la Diputació de Barcelona, on es vol oferir una formació específica sobre el fenomen 
de la mobilitat urbana que aporti una visió global i que, alhora, aprofundeixi en els diferents aspectes tècnics 
de la gestió de la mobilitat local. Aquest curs s’impartirà del 7 d’octubre al 25 de novembre. Per més 
informació consulteu http://www.camins.cat/activitat/10a-edicio-del-curs-gestiode-la-mobilitat-local-36-hores/  
 

Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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