Barcelona, 4 d’abril de 2018

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS
97. carta circular
Benvolguts consocis,

ACTES INTERNS
Junta General i Eleccions
El pròxim 11 d’abril està convocada la Junta General Ordinària de la Cambra, així com també es preveu la
votació de candidatures presentades per renovar la Junta Directiva. Al final d’aquest acte i un cop finalitzat els
punts de l’ordre del dia, es preveu, en un espai a part, iniciar una sessió de networking amb tots els associats
per compartir experiències professionals i conèixer els diferents perfils que hi ha dins la Cambra. Per aquest
motiu, tenim la voluntat d’agrupar al major nombre d’associats possible i reunir-nos en un entorn distès on es
gaudirà d’un petit refrigeri per facilitar la comunicació entre socis. Així doncs, us esperem a tots/es el proper
11 d’abril, a les 18:30h a la Sala Espai Barcelona, planta baixa de l’edifici MediaTIC.

ACTES EXTERNS
Taula debat sobre el MPGM a l’àrea del nucli antic de Sant Andreu
El proper dimecres 11 d’abril a les 19h es celebra, de la mà del Grup de Treball territorial de Sant Andreu, un
debat obert al voltant de la Modificació del Pla General Metropolità al Casc Antic de Sant Andreu. Passats
gairebé 5 anys des de la seva aprovació inicial, es debatrà sobre algunes consideracions del MPGM que ens
preocupen especialment com a arquitectes i ciutadans que viuen i treballem al barri de Sant Andreu. El debat,
que tindrà lloc a la Seu del Districte de Sant Andreu, no té la finalitat de criticar els punts aprovats, sinó
provocar una discussió constructiva aportant diferents reflexions que com a arquitectes i tècnics ens han
sorgit durant aquest temps. Per a això, es compte amb els següents ponents: Sebastià Jornet, arquitecte
urbanista i president de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC); l'arquitecte Albert Civit,
director del MPGM del Casc Antic de Sant Andreu; i Gerard Sentís, conseller tècnic del Districte de Sant
Andreu. Confirmar presència https://www.arquitectes.cat/ca/inscripcions-debat-mpgm-nucli-antic-sant-andreu
Font: Col·legi d’Arquitectes

ACTUALITAT
L’ICAEN posa en marxa un cercador de projectes d’estalvi i eficiència energètica i recursos educatius
El cercador permet accedir inicialment a 300 projectes i 300 recursos educatius, i també servirà per identificar
noves iniciatives en aquests àmbits, ja que possibilita que aquells usuaris que ho desitgin hi inscriguin nous
projectes o recursos i activitats educatius. La posada en marxa del cercador és una mesura que vol acostar
als ciutadans el procés de transició energètica que viu Catalunya. La formació en matèria d’energia és la base
d’un nou model en què els ciutadans podran decidir si volen generar energia a casa seva, emmagatzemar-la i
compartir-la, mentre que l’estalvi i l’eficiència energètica són, juntament amb les energies renovables, el camí
per aconseguir que aquest nou model sigui més net, sostenible i competitiu. Podeu llegir la notícia sencera a
http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticia/LICAEN-posa-en-marxa-un-cercador-de-projectes-destalvi-ieficiencia-energetica-i-dactivitats-i-recursos-educatius
Font: L’Energia al dia

CURSOS
Gestió i operació dels sistemes ferroviaris
Després de l'èxit de participació de les edicions anteriors, el Col·legi d'Enginyers de Camins, organitza una
nova edició del curs Gestió i operació dels sistemes ferroviaris, renovant continguts i professorat, amb un
enfocament més orientat a la gestió públic-privada de les infraestructures ferroviàries. L'objectiu del curs és
aprofundir en l'explotació i l'organització empresarial del ferrocarril en les seves múltiples facetes,
complementant la formació que es dona a les nostres escoles i universitats. Al finalitzar el curs, els alumnes
podran optar a pràctiques remunerades en empreses del sector ferroviari com FGC o TRAM. Aquest curs es
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realitzarà del 13 d’abril al 29 de juny. Per més informació http://www.camins.cat/ca/2018/03/12/curs-gestio-ioperacio-dels-sistemes-ferroviaris/
Font: Col·legi d’Enginyers de Camins

CONCURSOS
Criteris d’eficiència energètica en els contractes del sector públic
La nova llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que ha entrat en vigor el 9 de març
de 2018, incorpora per primera vegada la possibilitat d’incloure l’eficiència energètica com un dels criteris de
puntuació que l’òrgan de contractació pot establir per adjudicar una licitació. L’article 145 de la nova Llei de
Contractes del Sector Públic contempla, per primera vegada, la possibilitat d’inclusió de "les característiques
mediambientals" com un dels aspectes a tenir en compte en els criteris qualitatius d’adjudicació. Aquestes
característiques mediambientals podran referir-se, “entre d’altres”, a la reducció del nivell d’emissions de
gasos d’efecte hivernacle; l’ús de mesures d’estalvi i eficiència energètica i la utilització d’energia procedent
de fonts renovables durant l’execució del contracte; i al manteniment o millora dels recursos naturals que
puguin veure’s afectats per l’execució del contracte. Trobareu tota la informació sobre aquesta notícia a
http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Criteris-deficiencia-energetica-en-els-contractes-del-Sector-Public
Font: L’Energia al dia

AVANTATGES
Descomptes per als membres de la Cambra Professional:
-

Software Avant Manager: 50% de descompte de la quota del primer mes, formació i migració de dades
gratuïts 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 5% per ser socis de la Cambra, acumulable a altres
bonificacions que ofereix l’Agència. www.agenciacertificacionprofesional.org

Rebeu una cordial salutació,
La Junta
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