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Barcelona, 20 desembre de 2017 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

87. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Aquesta és la darrera circular informativa de l’any, esperem que aquest recull periòdic que us fem extensiu 
periòdicament sigui del vostre interès. Igualment us encoratgem que de cara l’any vinent, ens suggeriu tot allò 
que considereu i vulgueu compartiu amb la resta d’associats. Sense més preàmbuls, us desitgem que passeu 
MOLT BONES FESTES. 

 
ACTES EXTERNS 
 
Aplicació de drons a l’enginyeria civil 
El col·legi d’Enginyers de Camins organitza la conferència Aplicació de drons a l’enginyeria civil en el marc 
del Cicle: Innovació i tecnologia aplicables a l’enginyeria civil. L’objectiu és oferir una introducció als drons, 
posant de manifest les seves prestacions i els requeriments normatius per a fer-los servir amb caràcter 
professional. La xerrada dóna a conèixer les seves aplicacions en general, i en particular, en treballs de 
l’àmbit de l’enginyeria civil. Aquesta conferència es celebrarà el pròxim 23 de gener de 2018 a les 19.00h al 
CECCPC. L’assistència és gratuïta i us podeu inscriure a inscripcions@camins.cat. Trobareu més informació 
a http://www.camins.cat/activitat/aplicacio-drons-lenginyeria-civil/  

 
Font: Aula d’Enginyeria CECCPC 

 
 
ACTUALITAT 
 
La Recuperació de les “Cristalerías Planell” s’emporta la 1a edició del Mapei 
A finals de novembre rebíem la grata notícia que ‘H Arquitectes’ de Sabadell es va endur el primer premi de la 
1a edició del Premi Mapei a l’edificació sostenible, un guardó que els valora pel projecte ‘Centre Cívic 
Cristalleries Planell’. Les obres d’adecentament arquitectònic d’aquesta antiga fàbrica establerta –des de l’any 
1913- al carrer d’Anglesola (al districte de Les Corts) han durat des del 2014 fins al 2016. Així, per exemple, 
en els 1.694 m2 de superfície construïda, hi destaquem un volum resultant que respon a l’estricta geometria 
triangular del solar, per la seva potencia i per la seva funció urbana. A més, la seva materialitat ceràmica 
respon a la voluntat de posar en valor la façana patrimonial integrant-la i no singularitzant-la. Aquest és un 
equipament públic que va destinat a allotjar un centre de formació d’adults, una seu del consorci de 
normalització lingüística i un hotel d’entitats en una parcel·la triangular del districte de Les Corts. 

 
Font: OBRA Newsletter desembre 2017 

 
ASPECTES LEGALS  
 
Inscripció a la llista de perits judicials i perits d’ofici 
A petició del Departament de Justícia de la Generalitat, s’obra el període d'inscripció a les llistes de tècnics 
interessats en actuar com a pèrits judicials i perits judicials d'ofici. Les persones inscrites en anys anteriors 
han de tornar a formalitzar la inscripció. Període d’inscripció del 13 de desembre al 3 de gener. Tots els 
col·legiats al CAATEB interessats s’hauran d’inscriure o renovar la seva inscripció i acceptar les condicions 
establertes pel Departament de Justícia i la Llei d’enjudiciament Civil, que preveu que el perit pot excusar-se 
d’acceptar el càrrec una vegada designat només si al·lega causa justa i si el jutge o tribunal l’admet. És per 
això, que la Direcció General del Departament de Justícia demana que els professionals que s’incloguin 
realment tinguin la disponibilitat necessària perquè si son cridats per un òrgan judicial, i si tenen els 
coneixements adequats puguin acceptar-ne l’encàrrec. Si hi esteu interessats podeu trobar tota la informació 
a https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/borsa/experts/Pagines/perits-judicials-ofici.aspx  

 
Font: Setmanari CAATEEB 

 
CONCURSOS 
 
Premis FAD 2018 
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Arquinfad convoca la 60a edició dels premis FAD. L’àmbit dels premis és la de península Ibèrica i les Illes. 
Poden optar-hi les obres acabades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017. El període per la proposta 
d’obres i presentació de materials finalitzarà a les 12h del dijous dia 25 de gener de 2018. El jurat d’enguany 
està integrat per Anna Bach com a presidenta i els vocals Ricardo Carvalho, Pau de Solà-Morales, Cristina 
Domínguez, Carmen Moreno i Susana Pavón. Podeu consultar tota la informació i les bases a 
http://arquinfad.org/premisfad/edicio-en-curs/  
 
 
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/ 
 

- 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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