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Barcelona, 26 de febrer de 2019 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

125a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Aquesta setmana volem destacar la presentació dels nous plecs d’Infraestructures per a projectes i direccions 
d’obra d’edificació que ha tingut lloc aquest dilluns, i que ja s’aplica en els nous plecs. Hi ha novetats 
rellevants, com l’eliminació de les baixes econòmiques. També s’ha canviat el sistema anterior de primera 
fase on s’havia de lliurar una proposta organitzativa complexa que no es traslladava en valor afegit, i ara es 
demana una fase de selecció a partir d’una idea de projecte. També volem destacar que les propostes van 
amb lema. En general els canvis van en la línia de simplificar processos, garantir transparència i d’aportar 
valor afegit que els havíem demanat i que van en la línia de la nova llei de l’arquitectura. 

 
ACTES INTERNS 
 
VISITA OBRA SAGRADA FAMÍLIA 
La Cambra ha programat una visita d’obra a la Sagrada Família, que consta d’una primera part en la que els 
caps d’obra i producció de la Basílica ens faran una presentació sobre l’estat actual de les obres i després 
d’aquesta part passarem a fer una visita guiada de la mà de l’arquitecte director de la Basílica, el Sr. Jordi 
Faulí. Aquesta visita està prevista pel dimecres 27 de març a les 18.30h i te una durada prevista de 1h 45 
minuts aproximadament. Aquesta visita és estrictament destinada als associats a la Cambra Professional, 
amb un nombre màxim de 15 places. Els interessats, envieu un correu a cambra@cambraprofessional.org 
indicant les vostres dades. 
 
 
ACTES EXTERNS  
 
NOUS REPTES DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA AMB LES PIME 
La Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, ha convocat una jornada per 
presentar la Guia de foment de la contractació de PIME a càrrec de la Sra. Mercè Corretja, directora general 
de Contractació Pública, les dades de contractació amb les PIME, informe any 2017 i l’Impacte de la llei de 
contractes del sector públic a les PIME. Jornada que també compta amb la presència del Hble. Sr. Pere 
Aragonès, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda. Jornada que serà aquest dijous 28 de 
febrer de 2019, al Palau Robert (Passeig de Gràcia 107), a partir de les 9.00h. Programa i inscripcions a 
http://www.barcelonadot.com/nous-reptes-de-la-contractacio-publica-amb-les-pime/  
 

 
ACTUALITAT 
 
L’INCASOL PRESENTA ELS NOUS CONCURSOS D’HABITATGE PÚBLIC 
El dijous 21 de març a les 18.00h tindrà lloc al COAC la presentació dels nous Concursos d’arquitectura per a 
la construcció de promocions d’habitatge públic que convocarà properament l'INCASÒL amb la col·laboració 
del COAC. L'acte serà presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià 
Calvet, i per la degana, Assumpció Puig. També es compte amb l'assistència del secretari d'Hàbitat Urbà i 
Territori, Agustí Serra; la directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Judith Gifreu; i el director de 
l’Institut Català del Sòl, Albert Civit. Assistència a https://www.arquitectes.cat/ca/inscripcions/presentacio-
nous-concursos-incasol-2019  
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PREMIS CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 2019 
El CAATEEB convoca la 16a edició dels Premis Catalunya Construcció, que tenen com a objectiu fer un 
reconeixement públic de les principals funcions professionals relacionades amb el procés d’execució de les 
obres. El termini de presentació de candidatures finalitzarà el 5 d’abril de 2019. Trobareu les diferents 
categories, bases i fitxa d’inscripció a https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/actesiactivitats/premis.  
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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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