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Barcelona, 27 de setembre de 2017 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

78a. carta circular 

 

Benvolguts consocis, 

Des de la Cambra Professional treballem per trobar 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 EXTERNS 
 
Lean Construction Barcelona 2017 
L’ITeC té entre els seus objectius promoure la difusió i aplicació de noves tendències de gestió del procés 
constructiu i en aquesta línia, l’any 2015 va organitzar, conjuntament amb Bimetric, el “LIPS” 2015 i l’any 2016 
el “Last Planner System”. Aquest any organitza el “Lean Construction Barcelona 2017”, una jornada que 
pretén divulgar els casos d’èxit de l’aplicació dels principis Lean que s’han implementat a Espanya, explicat 
pels seus protagonistes. La jornada se celebrarà el proper dia 5 d’octure al Palau Macaya de Barcelona. El 
preu de la inscripació és de 175€, si esteu interessats a assistir-hi us podeu inscriure enviant un correu a 
dg@itec.cat abans del 30 de setembre. Trobareu tota la informació a https://sites.itec.cat/lean/?lang=ca  
 
Congrés Fira Fusta Constructiva 
Els dies 10, 20 i 21 d’octubre tindrà lloc el II Congrés Fira Fusta Constructiva al Recinte Firal de Vic. 
L’esdeveniment s’emmarca dins la IV Setmana de la Fusta de Catalunya. En aquest enllaç trobareu el dossier 
informatiu del congrés https://issuu.com/fustaconstructiva/docs/dossier_cffc2_cat_digital_pag__1_. El Gremi 
es troba a la disposició per a informació més detallada i també per facilitar a les empreses la participació o 
visita al Congrés i presència en els actes que us interessin de la Setmana de la Fusta. Podeu contactar amb 
Ester Serrano comunicació@gremifustaimoble.cat o trucant al 933233200. 
 
 
ACTUALITAT 
 
Col·legis i Associacions Professionals adherides al Referèndum 
La Cambra d’Empreses i Serveis Professionals a la Construcció s’ha adherit al document "Col·legis 
Professionals i Associacions de Catalunya davant del referèndum", a través del qual les institucions signants, 
que ja som una vuitantena, demanem que els ciutadans de Catalunya puguin exercir tots els seus drets 
democràtics, entre ells els de vot i d’expressió, sense limitació i en llibertat, http://collegisxreferendum.eu/. Les 
Associacions signants reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la 
voluntat popular del país i reiterem el nostre suport al Dret a Decidir dels ciutadans de Catalunya. Podeu 
trobar el document al web de la Cambra http://cambraprofessional.org/documents/Referendum_1_octubre.pdf 

 
ASPECTES LEGALS  
 
Canvis en la Llei de la Contractació pública 
Com a membre de la FECOCAT que som la Cambra Professional, formem part de la Plataforma de Lluita 
Contra la Morositat i, ens plau informar-vos de les fites aconseguides en l’aprovació de la Llei de Contractes 
del Sector Públic al Congrés dels Diputats del passat 27 de juliol. Durant anys, la figura del contractista públic 
ha configurat a Espanya una casta privilegiada en l’entorn econòmic espanyol. Des de diferents instàncies, 
s’ha denunciat com alguns contractistes solien cobrar en terminis ben curts de les administracions, però en 
canvi pagaven molt tard als seus nombrosos subcontractistes, habitualment petites, mitjanes empreses i 
autònoms. Amb la recuperació de l’economia s’espera que també es vagi recuperant l’obra pública, ens convé 
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que la construcció, un dels motors de l’economia, guanyi pes específic i creï llocs de treball, però sobretot es 
doti d’unes pràctiques més justes i coherents amb els temps actuals, cosa que sembla generalitzada per 
aquesta reforma de la LCSP. Aquesta reforma hauria de marcar un punt d’inflexió en les relacions entre 
diversos actors del teixit socioeconòmic, perquè per fi es tinguin en compte les inquietuds i necessitats de 
l’ampli col·lecti de pimes i autònoms, a més de les de grans empreses, entitats financeres, sindicats i 
Administracions Públiques. En aquest moment, des de la PmCM s’està treballant molt intensament en la 
qüestió del Règim Sancionador a la Llei Contra la Morositat, tema que també sembla ben encaminat.  
 

Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 


