Unió d’Empresaris de la Construcció

Col·laboradors

18è concurs
de paletes de les
comarques
gironines
Dissabte, 5 de novembre 2016

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades
de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades recollides per a la seva participació
en el concurs, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de la UNIÓ D’EMPRESARIS DE LA CONSTRUCCIÓ DE GIRONA, amb les finalitats de gestionar el concurs, de
mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, dels serveis i activitats organitzades per la Unió d’Empresaris de la Construcció, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.
UNIÓ D’EMPRESARIS DE LA CONSTRUCCIÓ DE GIRONA, manifesta que compleix totes
les mesures de seguretat i requisits legals mencionats a la L.O.P.D. 15/99 de 13 de desembre i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que garanteixen la seguretat de les
dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers que es conservaran amb caràcter confidencial, tret de les remissions d’obligat compliment que estipula la Llei.
Igualment, l’interessat autoritza la comunicació o cessió d’aquestes dades a les empreses
col·laboradores i/o qualsevol altra persona física o jurídica amb les que s’han establert
acords de col·laboració, tot de conformitat amb els límits legalment establerts, per assolir les
finalitats esmentades al primer paràgraf i/o per informar-li dels seus productes i serveis del
sector de la construcció, sense perjudici del dret que l’assisteix a revocar-lo, produint efectes a partir de la data de comunicació. Si No desitja que es cedeixin les seves dades personals per rebre comunicacions comercials, marqui aquesta casella
Així mateix, l’interessat autoritza a reproduir la seva imatge a la pàgina web o qualsevol
altra mitjà propietat o no, de la UNIÓ D’EMPRESARIS DE LA CONSTRUCCIÓ DE GIRONA,
amb la finalitat d’informar sobre les activitats organitzades per la Unió.
En cas que no autoritzi a reproduir la seva imatge, marqui aquesta casella
L’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al C/
Figuerola, 15, 17001 Girona, mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la
referència LOPD o mitjançant l’adreça de correu electrònic: uec@uecgirona.com

Organitza:

TREBALL A REALITZAR

Marta Madrenas, Alcaldessa de Girona
Domènec Espadalé, President de la Cambra
de Comerç de Girona
Joaquim Romans, President del Col·legi
Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
de Girona
Josep Agustí, President de la UEC

PREMIS

1r PREMI: 1000 EUROS
2n PREMI: 800 EUROS
3r PREMI: 500 EUROS
PREMI ESPECIAL
AGUSTÍ-MASOLIVER: 250 EUROS

QUALIFICACIÓ DE LES PROVES
Per a la qualificació de les proves, el
jurat tindrà en compte els aspectes
següents:
- Interpretació del plànol i aspecte
general de l’obra
- Rapidesa
- Replanteig
- Aprofitament dels materials
- Netedat

Unió d’Empresaris de la Construcció
C/ Figuerola 15 - 17001 Girona
Tel. 972 21 36 72 - Fax 972 22 35 22

www.uecgirona.cat
www.notelajuguis.com

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Caldrà construir un element o fer un treball
propi de l’art de l’ofici. Els materials seran
ceràmics normals i se’n subministrarà la
quantitat que convingui. El jurat facilitarà als
participants un plànol de l’obra a realitzar a
escala 1:10 amb la planta, els alçats i les seccions necessàries per definir l’obra, amb les
mides bàsiques acotades, la descripció de les
instruccions que es considerin oportunes i
una perspectiva aclaridora. Cal tenir en
compte que els concursants han de portar les
eines de mà pròpies de l’ofici.

El comitè d’honor estarà format per:

18è Concurs de Paletes
de les comarques gironines

Les inscripcions es podran fer personalment
a qualsevol de les delegacions de la UEC, per
mitjà de correu certificat (a l’adreça
C/Figuerola, 15 - 17001 Girona) o per correu
electrònic a l’adreça uec@uecgirona.com. El
termini d’inscripció es tancarà el 3 de
novembre de 2016.

COMITÈ D’HONOR

1r. membre de la parella

LLOC I TERMINI D’INSCRIPCIONS

NOM I COGNOMS ______________________________________________________
EMPRESA _________________________________________ AUTÒNOM sí � no �
ADREÇA ___________________________________________ CODI POSTAL _______
TELÈFON _____________ POBLACIÓ _______________________________________
DATA NAIXEMENT_____________

Podran participar-hi tots els paletes que treballin
per compte propi o bé en empreses constructores,
ja sigui com a particulars o en nom de l’empresa.
Els equips estaran formats per dues persones.

El jurat estarà format pels següents professionals
del sector de l’arquitectura i la construcció:
Josep Manel Lloret Sarrats, mestre d’obres
Josep Maria Teixidor Pagès, mestre d’obres
Miquel Matas Noguera, arquitecte tècnic
Cebrià Nierga Canals, arquitecte tècnic
Joan Vilar López, arquitecte tècnic

2n. membre de la parella

PARTICIPANTS

COMPOSICIÓ DEL JURAT

NOM I COGNOMS ______________________________________________________
EMPRESA _________________________________________ AUTÒNOM sí � no �
ADREÇA ___________________________________________ CODI POSTAL _______
TELÈFON _____________ POBLACIÓ _______________________________________
DATA NAIXEMENT_____________

LLOC I DATA
Dia: Dissabte, 5 de novembre de 2016
LLoc: Plaça Poeta Marquina
Hora: de 9.00 h a 13.00 h

La qualificació i el veredicte del jurat serà únic i
inapel·lable. Qualsevol aspecte no recollit a les
bases, el jurat l’interpreterà segons el seu entendre.

AQUESTA BUTLLETA S'HA DE LLIURAR PERSONALMENT
A QUALSEVOL DE LES DELEGACIONS DE LA UEC O
ENVIAR-LA PER CORREU CERTIFICAT (Figuerola, 15 17001 Girona). ELS PARTICIPANTS TAMBÉ ES PODEN
INSCRIURE ENVIANT LES DADES SOL·LICITADES A
L’ADREÇA ELECTRÒNICA uec@uecgirona.com

