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Barcelona, 2 de novembre de 2016 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

56a. 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  
 
 
ACTES INTERNS 
 
Dinars Col·loqui de la Cambra 
A partir d’aquest mes de novembre, la Cambra organitzarà un dinar col·loqui un cop al mes per incrementar la 
interlocució interna, compartir necessitats i solucions, proposar noves línies de treball i en definitiva promoure 
el Networking entre els socis. En aquestes trobades es reunirà la Junta i queden obertes a tots aquells 
associats que hi estigueu interessats, cada convocatòria la trobareu publicada a les circulars i si hi esteu 
interessats, només cal que envieu un correu a cambra@cambraprofessional.org per confirmar-hi la vostra 
assistència. La primera trobada serà el dimecres, 9 de novembre al restaurant Loira, C/ Roger de Llúria, 35 a 
les 14h de la tarda. Esperem que us animeu. El preu del menú és de 14,80€. 
 
ACTES EXTERNS 
 
Jornades qualitat i valoració dels serveis professionals 
El 14 de novembre l’ITeC organitza aquesta jornada que es celebrarà a la Seu de l’ITeC a les 18h, 
emmarcada dins dels actes del congrés d’Arquitectura. L’actual context econòmic i legislatiu ha provocat que 
la valoració dels serveis professionals en l’àmbit de la construcció estigui sovint distorsionat. Tenint en compte 
que la principal conseqüència d’aquest fet és la dificultat d’assegurar la qualitat mínima necessària dels 
treballs, és necessari abordar aquesta situació i repensar mecanismes que permetin obtenir referències que 
orientin cap a una correcte valoració d’aquests serveis. En aquesta sessió es parlarà de l’aposta per un nou 
model basat en la qualitat, la sostenibilitat i l’anàlisi del cicle de vida, es plantejarà com valora Europa els 
serveis professionals i s’explicarà una metodologia per elaborar una base de dades. A més, la jornada 
inclourà una taula rodona on es tractarà la visió dels serveis professionals per part dels diferents agents del 
sector. Podeu torbar més informació i inscriure-us a http://itec.cat/infoitec/jornades/jornada-qualitat-i-valoracio-
dels-serveis-professionals/  
 
ACTUALITAT 
 
L’Ajuntament de Barcelona dóna suport a la Llei de l’Arquitectura promoguda pel Parlament  

El passat dimecres 19 d’octubre, es va celebrar al parlament el debat a la totalitat del projecte de llei de 
l’arquitectura, la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, amb el suport 
del Govern municipal, va aprovar una declaració institucional que expressa la voluntat de l’Ajuntament de 
tirar endavant aquest projecte de llei de l’arquitectura. Per tant, el projecte de llei segueix el seu tràmit 
parlamentari, que el dimecres 19 d’octubre en el ple del Parlament de Catalunya, va ser presentat pel 
conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. La Cambra Professional va fer unes aportacions a aquesta 
Llei en fase d’avantprojecte, algunes de les quals es van incorporar i d’altres no. Ens vam posicionar 
clarament a favor de la voluntat d’aquesta llei per valorar i potenciar la promoció de la qualitat al nostre 
entorn construït, que és un dels nostres objectius. Les nostres esmenes van anar en la línia de mirar de fer 
compatible l’esperit les directives europees de serveis professionals amb una llei que valori els criteris no 
objectivables de la manera més transparent possible. També vam posar de relleu que per defensar els 
objectius que es proposa hauria de ser una llei que reguli l’edificació en el seu conjunt. 

 
 
L’ITeC s’ha incorporat a la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes 
L’objectiu d’aquesta Federació és donar rellevància i visibilitat a la tasca que les entitats duen a terme a nivell 
internacional i ser la veu de la societat civil en matèria de política exterior catalana. Formar-ne part significa 
tenir més ressò a nivell internacional i donar a conèixer les activitats que s’organitzin, ja que la Federació en 
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farà difusió a través de diversos canals de comunicació. La FOCIR és la única plataforma formada per actors 
de la societat civil catalana que fan diplomàcia pública. Aquesta Federació va néixer per estimular i 
proporcionar recursos a la participació de les entitats catalanes a l’escenari internacional, i a través de la seva 
representació, fer advocacia del paper de les organitzacions civils en les centres de decisió política 
internacional. Si voleu aprofundir en aquesta notícia la trobareu a http://itec.cat/infoitec/institucional/itec-
incorporat-federacio-organitzacions-catalanes-internacionalment-reconegudes-focir/  
 
 
CONCURSOS 
 
Concurs per al barri del Rec d’Igualada 
A partir del 3 d’octubre, i fins el 17 de novembre, es poden presentar candidatures per participar a la Consulta 
de Projectes per la Barri del Rec d’Igualada, un concurs impulsat per l’Ajuntament d’Igualada amb la 
col·laboració del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya. La 
finalitat del concurs, que compta amb la participació de la ciutadania, és definir com ha de ser el futur del barri 
del Rec. La Consulta es divideix en tres categories – Edificació, Paisatge Urbà i Urbanisme -, per a cada una 
de les quals la Comissió Tècnica i un jurat format per experts i agents igualadins seleccionaran cinc equips, 
tenint en compte criteris com l’experiència del director o la mulitidisciplinarietat de l’equip. Els cinc 
seleccionats per categoria (quinze en total), seran remunerats. Les propostes presentades seran recollides en 
una publicació que editaran les institucions impulsores de la Consulta. Podeu torbar més informació i la 
documentació necessària per poder participar https://www.arquitectes.cat/ca/obert-concurs-barri-rec-igualada  
 

Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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