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Barcelona, 21 de desembre de 2016 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

59a. 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 
 
Dinar col·loqui Cambra 
El passat dimecres 14 de desembre es va celebrar el darrer dinar col·loqui de l’any de la Cambra al restaurant 
Loira de Barcelona, on ens vam tornar a trobar membres de la Junta i altres membres de la Cambra 
Professional. Durant el dinar es va parlar del nou concurs de l’Institut de Recerca de la Vall d’Hebron i d’una 
acció en defensa dels interessos dels associats que hem fet com a Cambra Professional al respecte (vegeu 
apartat de concursos més avall). També vam parlar de com és probable que les ISO esdevinguin necessàries 
per optar a cert tipus d’encàrrecs, sobre el valor que aporten i la inversió que representen en un moment on 
les nostres societats en general tenen poc marge per invertir en aquest tipus de processos. Finalment vam 
acabar parlant d’on està el límit qualitat-preu dels serveis professionals i de com n’és de necessari transmetre 
el valor afegit que oferim als clients en tant que societats professionals. 
 
 
ACTUALITAT 
 
Promovent un canvi de model en el sector de la construcció 
A principis de l’any 2015 el Consell Assessor del Patronat de l’ITeC va crear la Comissió Construïm el Futur, 
on la Cambra hi participa activament, amb l’objectiu d’abordar la transformació del sector de la construcció 
des de la perspectiva d’un model que precisa d’una transformació dels processos, la normativa i la tecnologia 
que el regeixen. L’Institut exerceix un paper aglutinador institucional i promotor dels treballs de la comissió, 
assumint les tasques de Secretariat de la comissió, i es recolza en un grup d’experts en la temàtica concreta 
de treball. La Comissió Construïm el Futur treballa a 2 nivells. El primer és l’Assemblea Plenària, que en 
formen part totes les entitats que constitueixen la comissió, i el segon són els Grups de Treball, que estan 
formats per alguns membres de l’Assemblea i tracten de forma especifica aspectes determinats de l’objectiu o 
tema de treball en curs. Dins del segon nivell trobem 3 Grups de Treball específics. El Grup de Treball de 
Normativa s’encarrega de definir una proposta de canvi normatiu/legislatiu que permeti la incorporació de les 
noves metodologies de treball col·laboratives en el procés de la contractació pública. El Grup de Treball de 
Processos identifica les maneres més viables per aconseguir una millor productivitat i aquesta passa per la 
transparència de cada pas i el conjunt d’intervencions de tots els agents que participen en la concepció, el 
disseny, l’execució, el manteniment i l’explotació dels actius immobiliaris i les infraestructures. Pel que fa al  
Grup de Treball de Tecnologia, té com a objectiu fixar els fluxos de treball, la terminologia i la semàntica de 
les noves metodologies de treball col·laboratives. El 14 de desembre l’ITeC presentarà la Comissió Construïm 
el Futur a Bimtecnia, un fòrum internacional sobre construcció intel·ligent que es celebra a Valladolid. 
Aquest esdeveniment pretén posar de manifest la importància de la implementació de les noves tecnologies 
als processos del sector de la construcció i exposar les eines, tecnologies i possibilitats que l’anomenada 
construcció 4.0 ofereix al sector, posant especial èmfasi al BIM. més informació 
 
 
CONCURSOS 
 
Concurs VHIR  
La Fundació Hospital Vall d’Hebron ha convocat un concurs per escollir el disseny d’un nou edifici de recerca. 
Es tracta d’un concurs restringit a dues voltes amb un plec on hem detectat una clàusula que considerem 
desafortunada. Concretament, com a cancell de solvència el plec demana que tots els equips participants 
(fins i tot aquells que formen part d’una UTE) hagin de tenir la ISO 9001 i 14001, sense possibilitat de 
presentar-se si individualment no tenen les dues. Això deixa fora de joc la major part dels nostres despatxos, 
ja que pocs d’ells tenen la 9001, de qualitat, i gairebé cap la 14001, de sostenibilitat en els processos 

mailto:cambra@cambraprofessional.org
http://www.bimtecnia.com/
http://itec.cat/serveis/bim/comissio-construim-el-futur/


CARRER SANT BENET, 11 BAIXOS 08003 BARCELONA / CAMBRA@CAMBRAPROFESSIONAL.ORG 

productius (en el nostre cas, fotocòpies, llums del despatx, etcètera). Arrel d’això alguns associats van avisar 
la Junta i ens vam posar en contacte amb l’organisme contractant. Després de comprovar que la seva 
interpretació del plec era aquesta vam enviar una carta en nom de la Cambra Professional demanant que 
reconsiderin aquests criteris, o bé eliminant-ne el caràcter d’obligatorietat o almenys que es puguin acreditar 
aquests certificats amb la suma de membres d’una eventual UTE. 
 
59a Edició dels Premis FAD 
S’ha fet pública la convocatòria dels Premis FAD 2017 i poden optar-hi les obres acabades entre l’1 de gener i 
el 31 de desembre de 2016. Les categories són Arquitectura, Interiorisme, Ciutat i Paisatge i Intervencions 
Efímeres. La inscripció està oberta des del dia 12 de desembre i el termini finalitzarà a les 12h del 25 de 
gener. Així mateix, es convoquen els Premis FAD Internacionals i el Premi FAD de Pensament i Crítica. 
http://arquinfad.org/premisfad/edicio-en-curs/ 
 
Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 

http://arquinfad.org/premisfad/edicio-en-curs/

