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Barcelona, 19 d’abril de 2017 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

68a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Des de la Cambra Professional treballem per trobant la manera d’accedir a les noves vies de negoci que van 
sorgint, establint aliances estratègiques entre empreses, adaptant-nos als nous models tecnològics i a 
dinàmiques col·laboratives, posant de relleu el valor diferencial que podem oferir com a empreses 
professionals. Per això us volem demanar que compartiu la Cambra Professional amb els despatxos 
professionals de la vostra confiança i els animeu a associar-se. Així podrem augmentar el nombre d’associats 
per poder ser més actius i eficients com a fòrum interdisciplinar. Si voleu els podeu donar el nostre correu i els 
aclarirem les preguntes que puguin tenir cambra@cambraprofessional.org  
 
 
ACTES INTERNS 
  
Tendències de futur al voltant de l’habitatge 
El proper dijous 27 d’abril a les 19h esteu convocats a la 26a Tertúlia Professional de la Cambra, com sempre 
a Rambla Catalunya, 127 3r 1a de Barcelona. En aquesta ocasió comptarem amb la Sra Ana Guanter, 
directora d’Innovació Immobiliaria de Solvia. La immobiliària del Banc Sabadell, va obrir un marc de reflexió 
sobre el procés immobiliari en general i l’habitatge en particular dins del context de la crisi econòmica i els 
canvis que la societat està experimentat. La bonança econòmica anterior a la crisis, va fixar en l’imaginari 
col·lectiu unes tipologies i distribucions més d’acord amb una idea prefixada que amb les necessitats reals del 
usuari però, a partir de l’impacte de la crisis econòmica i de la influència de la tecnologia, aquests canvis en la 
societat s’han accelerat de manera vertiginosa. Amb motiu doncs d’analitzar-los, Solvia  va portar a terme un 
seguit d’accions, tot conformant un fil conductor al voltant de l’habitatge. La primera de les accions  va ser 
l’esmentat  “l’Estudi de Tendències al voltant de l’habitatge”, un estudi que analitza com haurien de ser les 
llars per aquesta nova societat a partir de les gran tendències mundials. En aquesta jornada s’explicarà el 
procediment i els resultats de l’estudi, així com exemples que s’han dut a terme. Si hi esteu interessats cal 
que confirmeu assistència enviant un correu a cambra@cambraprofessional.org  

 
 
ACTES EXTERNS 
 
Captació de propostes per a la jornada Lean Construction Barceloa 2017 
El pròxim 5 d’octubre l’ITeC organitza el Lean Construction Barcelona 2017 al Palau Macaya de Barcelona, 
una jornada promoguda per Bimetric i l’Institut i que compta amb la col·laboració de la Fundació Obra Social 
“la Caixa“. L’objectiu d’aquesta sessió és divulgar els casos d’èxit de l’aplicació dels principis Lean que s’han 
implementat a Espanya a través dels seus protagonistas. És per aquest motiu que ha obert un procés de 
captació de propostes per conformar el programa definitiu de la jornada, i es dirigeix especialment a 
promotors públics i privats, despatxos d’arquitectura i enginyeria, empreses constructores i empreses 
subministradores que vulguin compartir l’experiència adquirida en els últims anys de l’aplicació dels principis 
de la filosofia Lean. Les propostes s’han d’introduir en aquest formulari abans del proper 15 de juny i el comitè 
tècnic de Lean Construction Barcelona 2017 seleccionarà les propostes que més s’adeqüin al programa de la 
jornada. Trobareu més informació a https://itec.cat/infoitec/jornades/captacio-de-propostes-per-a-la-jornada-
lean-construction-barcelona-2017/  
 
El futur de Rodalies 
El proper dimarts 25 d’abril de 9.00h a 14.00h,el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de 
Catalunya  amb la col·laboració de l'Agrupació Catalana de Tècnics Urbanistes (ACTU) organitzen una 
interessant jornada sobre el futur de Rodalies. Experts del sector abordaran els problemes estructurals de la 
xarxa i presentaran quines són les grans solucions infraestructurals previstes per dur a terme en el marc del 
Pla de Rodalies. Per la seva part les administracions explicaran les seves propostes i programa d'actuacions. 
La jornada finalitzarà amb un debat obert entre els ponents i el públic. L'acte comptarà amb la participació de: 
Laura Campos, Alcaldessa de Montcada i Reixac; Janet Sanz, 5a Tinenta d'Alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat de Barcelona i Sergi Alegre, Tinent d'alcalde i Regidor de Promoció de la Ciutat, Mobilitat i 
Transport del Prat de Llobregat. L’assistència és gratuïta i les places són limitades. Us podeu inscriure a 
inscripcions@camins.cat  
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ACTUALITAT 
 
Ampliada la pròrroga de les llicències d’obres paralitzades per la crisi 
Ampliació del termini de pròrroga de les llicències d’obres paralitzades per causa de la conjuntura de la crisi 
econòmica en el sector de la construcció. La pròrroga, que fins ara arribava al 31 de desembre de 2016, 
s’amplia fins el 31 de desembre de 2018. S'ha publicat al DOGC la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans 
establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes 
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. Aquesta llei, en el seu article 192, amplia la 
pròrroga de les llicències d'obres: Es modifica l'apartat 3 de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, 
del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d'agost, que resta redactat de la manera següent: 3. El termini màxim de pròrroga de les llicències d'obres a 
les quals fan referència els apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2018.  
 
 
CURSOS 
 
Cursos sobre internacionalització de despeses 
Des del mes d'abril fins al juliol d'aquest any, l'Escola Sert posa en marxa una sèrie de cursos de petit format dirigits a 
formar de manera pràctica a arquitectes en el món de la INTERNACIONALITZACIÓ, amb l'objectiu de prendre les 
decisions inicials correctes. Els cursos, dirigits per les consultores Elena Orteu i Ester Ovejero, pretenen focalitzar a 
quines licitacions presentar-se i de quina manera. Per fer-ho es treballaran diferents exemples pràctics on es veurà què 
vendre, a on, a qui, com, de quina manera gestionar i presentar-se a una licitació i els coneixements transversals 
necessaris per a una correcta comunicació, negociació i interculturalitat. Els cursos estan enfocats a formar de manera 
pràctica en l'àmbit de la iniciació a la internacionalització per poder prendre les decisions inicials correctes. S'introduirà 
a l'alumne al món de les licitacions públiques internacionals com a eina inicial per internacionalitzar-se de la mà d'ens 
multilaterals. Podeu trobar més informació a https://www.arquitectes.cat/ca/escolasert/cursos/curs-projectes-internacionals  

 
Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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