
CARRER ÀVILA, 138  4t 1a   08018  BARCELONA   /   CAMBRA@CAMBRAPROFESSIONAL.ORG 

Barcelona, 28 de maig de 2019 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

132a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

 
ACTES INTERNS 
 
HONORARIS PROFESSIONALS –ON SOM –ON ANEM 
La Cambra organitza la 33a. Tertúlia Professional en la qual es  pretén reflexionar amb els socis sobre la 
situació actual dels honoraris en la nostra professió i quin és el futur que preveiem. Analitzar com els tracta 
l’empresa pública o l’empresa privada. Quins mètodes de càlcul hi ha, quins emprem els socis i si podem fer 
un estudi de com està el sector en aquest moment. I finalment, quin paper ha de tenir la Cambra. Aquesta 
jornada anirà de la mà d’en Ramon Cisa, arquitecte tècnic de BETARQ i secretari de la Cambra Professional. 
Prevista pel dijous que ve dia 6 de juny de 19:00h a 20:30 al C/ Viladomat 174 2a Barcelona (PIMEC). Cal 
inscriure’s a cambra@cambraprofessional.org.  
 
 
ACTES EXTERNS  
 
TU TENS L’ENERGIA, TU TENS EL PODER 
Us informem que el proper dijous 30 de maig tindrà lloc la jornada de tancament del cicle de debats “Tu tens 
l’energia, tu tens el poder. De consumidors passius a prosumidors implicats” que organitza l’ICAEN amb la 
col·laboració de la Obra Social La Caixa, al Palau Macaya. En aquesta darrera sessió s’exposaran els 
aspectes més rellevants de les aportacions realitzades als diferents debats sobre autoconsum i creació de 
comunitats solars, vehicle elèctric i aprofitament de l’emmagatzematge d’energia i digitalització de l’energia. 
Aquesta jornada és oberta a tot el públic i es realitzarà a la Sala d’Actes del Palau Macaya. Al següent enllaç 
podreu trobar el programa i el formulari d’inscripció (a través de la pàgina web de l’Obra Social La Caixa i és 
gratuïta. 

Font: ICAEN 
 
ACTUALITAT 
 
S’APROVA INICIALMENT EL PLA DIRECTOR URBANÍSITC DE VIES BLAVES BARCELONA 
La Comissió de Política Territorial d’Urbanisme ha aprovat inicialment el Pla Director Urbanístic de les Vies 
Blaves, que permetrà crear 283 km de camins per a vianants i ciclistes al llarg dels rius Llobregat, Anoia i 
Cardener. Amb aquesta aprovació, se suspenen les llicències pel termini d'un any en la franja de 10 m que es 
qualifica com a sistema viari Via Blava i sistema viari Camí Blau. El document se sotmet ara a informació 
pública fins al 9 de juliol. Més informació a https://www.arquitectes.cat/ca/suport/actualitat/aprovacio-inicial-
pla-director-urbanistic-vies-blaves. 

Font: COAC 
 
 
CONCURSOS 
 
PREMIS CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 
El jurat de la XVI edició dels Premis Catalunya Construcció ha escollit 22 candidatures com a finalistes que 
optaran als guardons en les seves diferents categories. El nombre de candidatures presentades en totes les 
categories d’aquesta edició va ser de 128, el jurat en va fer una primera selecció de la qual han estat 
escollides les 22 que finalment optaran als premis. La Nit de la Construcció tindrà lloc el dia 20 de juny a 
l’INEFC Barcelona, a la muntanya de Montjuïc, un dels edificis més emblemàtics construïts amb motiu de 
l’organització dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Tota la informació de la trobada i els projectes finalistes a  
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/actesiactivitats/premis/ 

Font: CAATEEB 
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AVANTATGES 
 

Descomptes per als membres de la Cambra Professional: 
- PIMEC ofereix als socis de la Cambra gaudir indirectament dels beneficis de ser soci institucional, que són 

els mateixos que els socis directes excepte alguns actes o formació amb aforament limitat, on tenen 
prioritat els socis directes. 
 

- 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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