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Barcelona, 23 d’octubre de 2012 
 

 
 
 
 

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS 
 11a. carta circular 
 
 
 
 
Benvolguts consocis, 
 
Reprenem el sistema de comunicació per carta circular, tot i que us convidem a entrar sovint a la 
pàgina web de la Cambra. També convindria que us féssiu membres de la xarxa professional 

“Linkedin” clicant la icona  que trobareu al marge inferior esquerra de la pantalla de la nostra 
web.  
 
La junta ha creat un grup propi dins d’aquesta xarxa social, que anomenem “fòrum cambra”, i és 
exclusiu pels despatxos associats i els seus professionals. Un cop estigueu d’alta i el moderador 
de la Cambra us hagi admès, rebreu un avís cada vegada que algun soci afegeixi un comentari. 

 
Creiem que és una bona eina de comunicació, perquè podreu tenir informació de totes les 
activitats de la junta directiva, així com escriure tots els comentaris que creieu oportuns i llegir els 
que fan la resta de companys.  
 
Dins d’aquest fòrum hi hem creat uns apartats temàtics per tal d’ordenar-ho.  
 
Us encoratgem a participar-hi. 
 
 
Temes de les properes tertúlies i debats. 
-  Balanç i eficiència energètica  12.11.2012 
- Internacionalització dels despatxos 
- Assegurances professionals i d’empresa 
- Aspectes fiscals de les nostres activitats 
- Models de societat i models d’exercici professional a la UE 
- Llicències d’obres i visats 
- Els programes informàtics i sistemes de telecomunicació en la gestió administrativa i en el 

coworking professional 
-  Programes informàtics de representació gràfica i projectual:  
   · BIM (Building Information Modeling) 
   · ALLPLAN 
   · Etc. 
 
 
Previsió de junta general.  
Hem programat una propera junta general de socis per abans de final d’any. Si no hi ha res de 
nou, feu reserva del dia 10 de desembre de 2012. Més endavant rebreu la convocatòria. 
 
 
La junta  


