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A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

73a. 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 
 
Sistemes de construcció en sec 
Seguint amb el cicle de Tertúlies sobre habitatge i noves tendències, en la propera tertúlia debatrem sobre 
sistemes de construcció en sec i es tractarà dos tipus d’habitatges, un de construcció amb fusta i un altre amb  
acer. Es tracta de l’edifici d’Habitatges carrer Magalhaes de Barcelona on Betarq fa els projectes i direccions 
del primer edifici plurifamiliar en alçada fet a Barcelona totalment amb fusta, amb el sistema de sostres, parets 
i façana d’entramat de fusta i revestiment de rastrells de fusta. Amb segell Green Building Council. Edifici de 
planta baixa més dues plantes i terrat, amb sis habitatges, ascensor adaptat i uns 450 m2, destinats a lloguer. 
I el Centre Cívic Joan Oliver, construït amb acer i incidint en els avantatges a nivell de sostenibilitat, rapidesa, 
reducció de materials i d’energia, control de costos, millora de la seguretat en l’obra i reducció de 
sobrecàrregues. Això darrer és el que va fer possible ampliar l’edifici preexistent en planta baixa, ja que amb 
sistemes constructius convencionals hauria estat físicament impossible remuntar la nova planta. Aquesta 
jornada serà el dimecres 21 de juny de 2017 a les 19 hores a Rambla Catalunya 127 3r 1a de Barcelona. 
Us podeu inscriure enviant un correu a cambra@cambraprofessonal.org 
 
 
ACTES EXTERNS 
 
La certificació professional com a eina de millora de la competència dels professionals 
L’objectiu de la jornada és traslladar als professionals col·legiats la situació nacional i internacional del mercat 
laboral i la contribució de la certificació professional sota la norma ISO 17024, com a eina de millora de la 
competitivitat dels professionals. La jornada serà el dilluns 26 de juny de 16.0 a 19.00h a la Sala d’Actes del 
CAATEEB i us podeu inscriure a col·legiació@apabcn.cat. També podeu consultar el programa d’aquesta 
jornada a http://www.apabcn.cat/ca_es/agenda/Pagines/ISO17024comaeinademillora.aspx  
 
Manifest Dobooku per a les Obres Públiques 
El Col·legi de Camins acull la presentació del Manifest per a les Obres Públiques elaborat per Dobooku, 
l’associació per a la cultura i el disseny en l’obra pública. L’acte serà el proper dia 5 de juliol a les 19.30h als 
jardins del Col·legi on es presentarà el Manifest seguit d’un col·loqui obert amb convidats especials. 
Què entenem per una bona obra pública? Es necessita un procés creatiu de disseny en les obres públiques? 
Estan les obres públiques al servei de la societat actual? Us hi poeu inscriure a inscripcions@camins.cat 
 
 
ACTUALITAT 
 
Ione Ruete, directora del Barcelona Building Construmat 
La penúltima setmana de maig, Barcelona va acollir la 20ª edició del Barcelona Building Construmat, que 
enguany ha tingut la innovació com a camí a seguir per la construcció. En xifres: augment de superfície 
expositiva, que ha passat a tenir 13.800 metres quadrats; 800 empreses participants; i un 27% més 
d’expositors. Uns dies abans del certamen, vam parlar amb la seva directora, na Ione Ruete. Arquitecta 
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superior per l’ETSAB de la UPC, Ruete és màster oficial en Tecnologia de l’Arquitectura. Especialitzada en 
rehabilitació i restauració, compta amb vuit anys d’experiència en el sector de la construcció, havent treballat 
tant a l’Ajuntament de Barcelona com en diversos estudis de reconegut prestigi. A Fira de Barcelona ha 
format part de l’organització d’esdeveniments firals com Mobile World Congress, Smart City Expo o el mateix 
Beyond Building Barcelona- Construmat, al qual es va incorporar mesos abans de l’edició del 2015. 
Professional amb gran capacitat de treball, resolutiva, empàtica i coherent. Defensora del treball en equip 
basat en el respecte, la implicació i la passió. 
 
 
ASPECTES LEGALS  
 
Els enginyers en l’obra. Reptes jurídics 
La taula rodona organitzada pel Col·legi d’Enginyers de Camins, aborda una qüestió greu i delicada que 
preocupa a molts enginyers de camins i altres tècnics que intervenen en les obres públiques, especialment 
com a directors d’obra. L’aplicació i interpretació de la normativa que regula les seves funcions d’una banda i, 
d’altra, la sobtada sensibilització provocada pels múltiples casos de corrupció política, està implicant que els 
enginyers en l’obra es vegin sotmesos a una creixent pressió en un marc normatiu extremadament estret. Cal 
que els tècnics sàpiguen on són i cal reflexionar sobre el marc normatiu de les obres. Els ponent seran: Mercè 
Piñol i Arnal. Advocada, experta en contractació pública i directora jurídica de BSM. Marc Molins i 
Raich. Doctor en Dret, advocat, especialista en dret penal i soci del despatx Molins&Parés. Mateu Tersol i 
Andols. Enginyer de camins, i soci director de Master Plan. I el moderador, Alfonso Arroyo Díez. Doctor en 
Dret, advocat expert en contractació pública, soci del despatx TornosAbogados. Aquesta jornada està 
organitzada pel djous 13 de juliol a les 19.00h al C/ Dels Vergós, 16 de Barcelona i us podeu inscriure a 
inscripcions@camins.cat 
 
 
CONCURSOS 
  
Obert el concurs públic de cobertes verdes. 10 terrats verds a Barcelona 
L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat posa en marxa un concurs 
públic de cobertes verdes (vegetal) per tal d’aconseguir 10 nous terrats verds i difondre així els beneficis 
d’aquests, tant per al conjunt de la ciutat, com per als edificis on se situïn. S’atorgaran subvencions (una per 
districte, preferentment) per a l’execució d’aquestes cobertes, donant prioritat als blocs d’habitatges, però 
també a altres edificis amb un fort impacte paisatgístic o que puguin generar una millora de caràcter social, 
econòmic, o ambiental. Aquests ajuts poden arribar fins a 1.500 euros (elaboració treballs tècnics previs, ITE, 
etc.), o el 75% del valor del conjunt d’actuacions (màxim de 100.000 euros). Aquesta convocatoria s’emmarca 
en les línies d’actuació del programa municipal Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2020, i el 
Programa d’impuls a la infraestructura Verda Urbana. 
 

Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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