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Barcelona, 13 desembre de 2017 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

86. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Aquesta setmana tenim bones notícies pel que fa a la morositat: sembla que al Congrés dels Diputats s’està 
arribant a un acord per tirar endavant la llei anti-morositat. Un tema destacable és que el proveïdor recuperarà 
l’IVA de les factures que no s’hagin cobrat en 90 dies. No podem deixar de felicitar-nos per aquest tipus 
d’iniciatives, que des de la Cambra Professional hem impulsat indirectament a través de la FECOCAT. 
Adjuntem un link d’Expansión on trobareu més informació: 
http://www.expansion.com/economia/politica/2017/11/26/5a1b41de268e3eb84d8b45aa.html 

 
ACTUALITAT 
 
Jordi Gosalves, nou vicepresident de l’ITEC 
El Patronat de Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) va nomenar en la seva reunió del 
passat dia 21 de novembre Jordi Gosalves com a vicepresident de l’Institut, en tant que President Executiu 
del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya. Jordi 
Gosalves, que ocuparà aquest càrrec de nova creació, és president del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona (CAATEEB), una de les entitats fundadores de l’ITeC, i que 
sempre ha format part del seu Patronat i Comissió Permanent. 

Font:: Setmanari d’informació CAATEEB 
 

L’estudi associat a la Cambra Professional Batlle i Roig rep la Medalla CSCAE 2017 
El passat dimecres 29 de novembre es va celebrar el lliurament de les Medalles CSCAE a la Reial Acadèmia 
de Belles Arts de San Fernando, a Madrid, amb una cerimònia presidida per Jordi Ludevid, president del 
CSCAE, i Antonio Aguilar, director general d'Arquitectura, Habitatge i Sòl del Ministeri de Foment, entre altres 
autoritats. L’estudi d'arquitectura Batlle i Roig, junt amb l’arquitecte Rafael de la Hoz, la directora general 
d’Arquitectura de la Junta d'Extremadura, Maria Ángeles López Amado, i el Grup d'Estudis i Alternatives 
GEA 21, han estat guardonats en l'edició d'enguany. Aquest 2017 les Medalles CSCAE han volgut destacar 
formes diferents d'exercici professional de l'arquitectura que ofereixen models per al futur o que han destacat 
pel seu compromís amb l'arquitectura durant aquesta difícil fase de reconversió en la qual els arquitectes 
estan encara immersos. 

Font:: Pàgina web COAC 
 
CONCURSOS 
 
Premis Catalunya Construcció 
El CAATEEB convoca la XV edició dels Premis Catalunya Construcció, amb els quals es vol reconèixer 
l’esforç dels professionals i empreses que han contribuït a millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la 
innovació i la seguretat en la construcció. La quinzena edició dels Premis Catalunya Construcció consta de 5 
categories professionals, un premi al treball final de grau i un premi especial: premi a la direcció de l’execució 
de l’obra, premi a la direcció integral de projecte, premi a la coordinació de seguretat i salut, premi a la 
innovació en la construcció, premi a la rehabilitació i premi al treball final de grau. Els candidats que vulguin 
participar a la quinzena edició dels Premis Catalunya Construcció poden presentar candidatura fins el 4 d’abril 
de 2018, en el format requerit que trobareu a la web a premis@apabcn.cat i també trucant al 933933710.   

 
Font:: Setmanari d’informació CAATEEB 

 
AVANTATGES 
 
Els avantatges que disposen els membres de la Cambra són: 
- Condicions especials de contractació del software Avant Manager: Descompte del 50% de la quota del 

primer mes de servei. Formació gratuïta a tot l’equip del despatx perquè puguin començar a gaudir dels 
avantatges d’utilitzar Avant Manager des del primer dia. Migració de dades cap a Avant Manager gratuïta 
http://www.avantmanager.com/ 
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- Pixel 51: Estudi personalitzat gratuït de les necessitats per la implantació de BIM + 10% de descompte en 
formació (aplicable a la primera formació que es realitzi) http://www.pixel51.net/  

 
- Agencia de Certificació Professional: Descompte del 6% a les tases de certificació per estar col·legiat al 

CAATEEB o a qualsevol col·legi col·laborador, a més els  professionals d'empreses de la Cambra tenen 
un 5% de descompte acumulable a la resta de bonificacions. www.agenciacertificacionprofesional.org   

 
Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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