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 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

57a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Adjuntem l’habitual selecció de notícies en blocs per tal de potenciar l’àmbit d’informació i de treball 
col·laboratiu de la Cambra Professional. Us animem a compartir amb la resta de companys qualsevol 
informació que considereu oportuna i ho afegirem a la circular de la setmana següent. Només cal que us 
adreceu a cambra@cambraprofessional.org  
 
 
RECULL D’OPINIONS 
 
Workshop Smpart Building 
A la seu del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques va celebrar-se el passat divendres dia 
28 d’octubre la jornada “Smart Building: Construcció Eficient i Sostenible”. Organitzada conjuntament amb el 
Cercle d’Infraestructures i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la jornada, que va reunir una notable 
representació del sector de la construcció a la ciutat, va posar sobre la taula el transcendental paper que han 
de jugar els edificis com a elements claus per a la transformació energètica de la nostra societat. 
En un parc construït de pèssim comportament energètic, amb un marc legal inexplicablement poc motivador i 
en un context d'escassíssima conscienciació, el "nou edifici", l'edifici intel·ligent, l'edifici capaç d'estalviar i de 
generar energia, ha d'esdevenir l'autèntica clau de volta de la futura estratègia energètica del sector que, pel 
que fa a casa nostra, i pel que es va poder constatar a les diferents ponències, ja comença a fer massa tard. 
 
Primer dinar col·loqui de la Cambra Professional 
El passat dimecres 9 de novembre al migdia, va tenir lloc el primer i exitós dinar col·loqui de la Cambra on hi 
van assistir alguns membres de la junta i alguns associats. En aquest dinar es va debatre sobre diferents 
temes, es va parlar sobre experiències en concursos a l’exterior que no s’acaben de dur a terme, honoraris 
professionals que han baixat i provoquen un deteriorament dels serveis professionals que s’ofereixen, mentre 
no s’aconsegueix simplificar les gestions amb les administracions públiques. També s’ha parat de l’informe 
que va treure el COAC sobre l’elevat nombre d’arquitectes en actiu a Catalunya i finalment sobre la recent 
victòria de Trump com a nou president dels Estats Units.  
 
 
ACTES INTERNS 
 
La Superilla, experiència d’èxit o fallida? 
Desprès de l’interessant debat que vam tenir fa dos anys, i un cop s’ha dut a terme la prova pilot d’una 
superilla a la ciutat de Barcelona, pensem que és convenient recuperar el fil i tornar a debatre sobre aquest 
tema. Compartir diferents punts de vista que ens permeti extreure les lliçons apreses d’aquest nou i ambiciós 
model urbanístic. És per això que recuperem els mateixos ponents de luxe del setembre de 2014 per fer una 
tertúlia-debat sota el títol de “La Superilla, experiència d’èxit o fallida?” Ponents: Salvador Rueda 
Palenzuela, director de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona i impulsor del projecte. Francesc Muñoz 
Ramirez, doctor en geografia, director de l’Observatori de la Urbanització de la UAB. Josep Parcerisa 
Bundó, arquitecte i catedràtic d’urbanística a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Aquesta 
jornada serà el pròxim dimarts 29 de novembre a les 19.00h a la Sala Espai Barcelona de l’Edifici MediaTIC. 
L’aforament és limitat, per tant preguem que si hi esteu interessats, confirmeu assistència enviant un correu a 
cambra@cambraprofessional.org  

 
 
ACTES EXTERNS 
 
Afectacions als sistemes de sanejament derivades del Reial Decret 1290/2012 
Jornada de conferències que tenen per objectiu analitzar el principals continguts i implicacions del Reial 
Decret 1290/2012 que ha suposat un canvi radical al plantejament de la planificació, disseny i operació dels 
sistemes de sanejament, tant pel que fa al clavegueram o drenatge urbà com a les depuradores. A Catalunya 
aquest desenvolupament ha quedat expressament reforçat amb la circular informativa de l’Agència Catalana 
de l’Aigua del 29 de febrer de 2016, que recorda i clarifica a totes les entitats titulars del sanejament les 
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obligacions principals del RD 1290/2012. La jornada, organitzada pel col·legi d’enginyers de camins, va 
adreçada a tècnics que tinguin relació amb el disseny o operació de sistemes de sanejament, on es 
presentaran les principals mesures que es poden plantejar i es debatran les problemàtiques principals que 
estan sorgint o que es preveuen que sorgiran en la seva aplicació. Per més informació podeu consultar a 
http://www.camins.cat/activitat/conferencia-afectacions-als-sistemes-de-sanejament-derivades-del-reial-
decret-12902012/  
 
 
ACTUALITAT 
 
L’accés de la PIME a la contractació pública de la Generalitat de Catalunya 
El passat divendres 11 de novembre es va celebrar, al Palau de la Generalitat, la jornada “L’accés de la PIME 
a la contractació pública de la Generalitat de Catalunya” sessió inaugurada pel Conseller Raül Romeva i en la 
que també hi va participar la directora general de Contractació Pública, Mercè Corretja. Es van tractar les 
noves mesures adoptades per la Generalitat en matèria de contractació pública, la transparència i també les 
dades sobre la contractació de PIME. Es va posar de manifest que les micro, petites i mitjanes empreses són 
un dels principals actors de l’economia catalana i el percentatge de contractació de PIME a lal Generalitat ja 
arriba enguany al 70%, auguren que cal seguir avançant per augmentar aquest percentatge i que per això, 
una bona manera d’aconseguir-ho és potenciant una administració encara més oberta i transparent. En 
aquest punt es van destacar les mesures introduïdes quant a transparència i a informació facilitada a les 
empreses. Es vol construir una nova cultura, amb serveis públics inclusius i de qualitat. També es va fer 
referència al decret-llei de mesures urgents de contractació pública aprovat pel Govern el mes de maig. 
Aquest decret estableix la simplificació de tràmits i de la documentació que han de presentar els licitadors de 
contractes, la divisió de contracte en lots com a regla general i l’impuls de la contractació electrònica. 
 

 
Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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