Barcelona, 7 de febrer de 2018

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS
91. carta circular

Benvolguts consocis,
Hem rebut una sol·licitud que va en la línia d’un dels nostres objectius: posicionar-nos com a grup de
referència entre les empreses del sector. Uns interessats en obrir cafeteries a Catalunya han contactat amb
nosaltres per demanar-nos com a agrupació d’empreses que els recomanem tècnics per fer les tasques de
Project Manager. Els han recomanat la Cambra Professional, han mirat el nostre web i ens han trucat. Si no
ens dieu el contrari els enviarem la informació de les empreses de la Cambra que tinguin aquest perfil,
aprofitant la informació que ens vau enviar, sempre que constin serveis de Project Management. Si voleu
podeu enviar-nos informació més específica sobre la vostra experiència en encàrrecs similars. Divendres els
adreçarem la informació. Hauria de ser sintètica, d’uns 10 fulls com a màxim, i en pdf. Si es mostren
interessats en algun o diversos perfils us posarem en contacte. Ho podeu enviar al correu
cambra@cambraprofessional.org
D’altra banda, aprofitem per recordar que aquest dijous tenim programada la Tertúlia sobre rehabilitació.
Donat que a casa nostra els ratis d’obra nova respecte rehabilitació s’han mantingut històricament més alts
que al nostre entorn europeu, i donada també l’alta densitat existent a l’Àrea Metropolitana, tot sembla indicar
que és un tema que cada cop tindrà més incidència en el nostre futur professional. Esperem comptar amb la
vostra presència per aprendre dels problemes, els reptes i les solucions que cadascú de nosaltres ha anat
trobant.
ACTES INTERNS
La rehabilitació pot salvar vides
És la 28a. Tertúlia professional que organitza la Cambra per debatre sobre un dels principals reptes del
sector, la intervenció al parc d’habitatges construïts i com aquesta incideix en l’estat del parc d’habitatges
en la pobresa energètica. Ho farem amb Andrés Peralta, investigador de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona i autor de l’estudi “Aïllar Edificis Salva Vides” i Cristina Ramos, coordinadora en Eficiència
Energètica i Pobresa Energètica dels punts d’assessorament energètic de l’Ajuntament de Barcelona,
que ens il·lustrarà què està promovent l’Ajuntament al respecte. El posterior debat entre tots ens
permetrà compartir problemes, oportunitats i experiències sobre un tema que incideix en alguns dels
nostres objectius: com identificar necessitats del sector i com aportar el màxim valor a través dels serveis
que podem oferir. Serà aquest dijous 8 de febrer de 19h a 20.30h a Rambla de Catalunya 127 3r 1a de
Barcelona. Us podeu inscriure a cambra@cambraprofessional.org

ACTES EXTERNS
Disseny i aplicacions de la nova generació de materials intel·ligents en enginyeria civil
El Col·legi d’Enginyers de Camins organitza aquesta conferència en el marc del Cicle de conferències:
Innovació i tecnologia aplicades a l’enginyeria civil. Els materials intel·ligents són materials dissenyats que
tenen una o més propietats que poden ser canviades de forma controlada per estímuls externs, com l’estrès,
la temperatura, la humitat, el pH, els camps elèctrics o magnètics. La conferència abordarà la nova generació
de materials intel·ligents que estan canviant els paradigmes en el món de la construcció com els sensors i
actuadors per a la monitorització d’estructures, nous materials amb memòria de forma o amb capacitat de
resposta per sistemes d’autoreparació, nanopartícules per a la monitorització ambiental o gels dissenyats pel
control tèrmic. Conduirà aquesta conferència Ignasi Casanova Hormaechea, professor de Química i
Nanotecnologia a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona i
investigador de l’Institut de Tècniques Energètiques i el Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria
Multiescala de la Universitat Politècnica de Catalunya. Es celebrarà el proper dijous 22 de febrer a les 19.00h
al col·legi d’Eginyers de Camins. Us podeu inscriure a inscripcions@camins.cat Places limitades.
Font: Camins.cat
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ACTUALITAT
Com comprar energia elèctrica 100% renovable
Les Bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, aprovades pel Govern de la
Generalitat el passat mes de gener de 2017, dissenyen el camí cap a un nou país on les energies renovables
esdevinguin el 100% del consum energètic en l’horitzó del 2050, tot prioritzant un model distribuït on l’energia
es generi i es consumeixi, en bona part, dins el propi territori català. Aquest és un objectiu molt ambiciós que
requerirà transformacions profundes en el model territorial i sociocultural de Catalunya per tal d’avançar cap a
la necessària captació i aprofitament elèctric de recursos naturals autòctons com són el vent, la radiació solar,
l’aigua, la biomassa i la geotèrmia allà on se’n disposi. L’energia de Km 0 i de Km 100 ha de deixar de ser una
opció per a ser una realitat. L’increment de la demanda d’electricitat d’origen renovable per part dels
consumidors afavorirà, a la llarga, l’aparició de noves plantes de generació elèctrica d’origen renovable. Per
la seva part, les administracions i grans empreses corporatives poden impulsar noves instal·lacions
renovables de Km zero o Km 100 mitjançant els contractes de compra garantida a llarg termini que
garanteixin la viabilitat de nous projectes renovables distribuïts i implantats a Catalunya. Per més informació
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/llar/contractacio-energetica/compra-electricitat-renovables/
Font: L’energia al dia

ASPECTES LEGALS
Nous ajuts per la contractació per fomentar l’ocupació de qualitat
Barcelona Activa posa en marxa “Bona Feina, Barcelona!”. El programa ofereix ajudes a la contractació, de
fins a 12.000€, per alleugerir les despeses d’empreses i autònoms. Aquestes ajudes garanteixen la feina de
qualitat, establint contractes de mínim 12 mesos i un salari mínim de 1000€. Per tal de consultar els
requisits que han de complir les empreses o els candidats que hi vulguin accedir, podeu llegir la noticia
http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/novetats-i-premsa/novetats/2017/11/21/pagina48590.jsp
Font: Setmanari d’Informació Col·legial 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/
-

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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