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L’Assemblea General Ordinària de la UEC es
celebra tot presentant l’aula nova del centre de
Palol als assistents.

L’exercici 2015 s’ha tancat amb una consolidació del
Gremi, invertint la tendència dels últims anys. Pàg. 4
Gremi

Greta constitueix nova Junta Directiva, amb la
participació de Marc Darnés de la UEC.
El President és el Sr. Roger Biosca i seguirà amb el projecte iniciat l’any 2012. Pàg. 6
Gremi de Pintors de la Província de Girona

El President del Gremi de Pintors de Girona,
Paulí Fernández, nomenat President de la FEPIC.
FEPIC vol recuperar la figura d’aprenent dins l’ofici de pintura. Pàg. 15
Actualitat

L’empresa agremiada Aïllaments TèrmicsObres Juscafresa-Poliuretans de Begur, obté
dos certificats Aenor.

Unes certificacions singulars en l’ofici de l’aplicació i
l’extensió dels poliuretans i ben merescudes. Pàg. 16

Gremi

MEGOCA SL compleix 25
anys d’aniversari.

L’empresa agremiada de Maçanet
de la Selva ho celebra amb un
munt de gent propera. Pàg. 7

Entrevista

Josep Mas, director de la Mútua Maz.

Les mútues poden representar un tret diferencial a favor de les
empreses. Pàg. 6
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EDITORIAL

Tot igual ... o pitjor
Després de sis mesos la burra encara no ha
parit, i tot “és interí”, sense haver fet els deures
amb Europa: ho pagarem car.

El “cigronet” a la sabata és el dèficit públic dels
més de 50.000 milions d’euros. El que no quadra és la balança d’ingressos i despeses, ja que
la diferència està en 10.000 milions d’euros que
no atraparem mai, i que cada vegada s’acumulen més despeses que ingressos, així no taparem mai el forat.

Com s’ha produït el forat ? doncs el Gobierno de España pagant la indemnització de CASTOR, afavorint les elèctriques i menyspreant les energies alternatives (solars, eòliques, ...)
sumem-hi la política d’obrir noves vies d’Ave, duplicitat de Ministerios que les Autonomies
ja es fan càrrec ( cultura, treball, sanitat, ensenyament...), fent pagaments d’amagat a les
autopistes que envolten Madrid i no són rentables per les concessionàries, etc.

Tot aquest desgavell passa dels 10.000 milions d’euros de desfasament a part del dèficit
que portem a la motxilla. El que té “bemols” és que el “pato” el paguin les autonomies
segons diu en Montoro (mosca collonera) ...quin cara dura !

Estem al vagó de la cua i aquest any tindrem el dèficit més elevat de l’eurozona.

Mestrestant els polítics de tots colors fan un homenatge a la EDAD DE ORO de la llengua
castellana, després de 500 anys de la mort d’en Cervantes. Han tornat a obrir el “Corral
de la Pacheca”, amb els següents personatges :
Mariano Rajoy : Don Quijote de la Mancha
Soraya Sáenz de Santamaría: La Celestina
Pedro Sanchez: El Caballero de Olmedo
Albert Rivera : Sancho Panza
Pablo Iglesias: Corsario de Argel
Alberto Garzón: El Lazarillo de Tormes
Francesc Homs: El Arcipreste de Hita
I els altres polítics : populatxo de l’Alcalde de Zalamea
Quan surti el proper butlletí pels voltants de desembre, que no estiguem pitjor. Déu no ho
vulgui, perquè sinó: “apaga y vámonos”

Josep Agustí i Ros
President de la UEC

GREMI

L’Assemblea General Ordinària se celebra a Palol
sota un ambient optimista de recuperació
Les dades a les que té accés el Gremi confirmen la tendència de millora en el sector en
alguns aspectes, i permet pensar que almenys hem tocat fons.
El President va afegir que des de la UEC no
podem estar parats i les activitats que es
van portar a terme el 2015 demostren
aquesta actitud. El nombre d’empreses i
professionals donats d’alta va deixar de
baixar des que va començar a fer-ho en el
2008.

“Tot i voler ser molt prudents, les dades de
les que disposem confirmen que hem tocat
fons”, així de contundent el president Josep
Agustí es mostrava en iniciar la reunió en la
que es valora l’evolució del darrer exercici
comptable i fiscal de la UEC.

L’estat de salut del Gremi és un reflex de la
suma del total de les empreses agremiades i
durant el 2015 s’han observat millores d’algunes dades, tals com l’ocupació del sector.
També ens consta que s’ha incrementat la
facturació, tot i que això no significa per res,
increment de beneficis.

Les dades confirmen que s’ha
tocat fons
Evidentment ningú està satisfet perquè
venim d’una situació tan dramàtica que
encara queda recorregut per poder treballar
en un franja de “no risc” o seguretat, però
com a mínim s’ha frenat la davallada que
des del 2008 no havia deixat d’avançar.
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El sector ha resistit moltíssim i la principal
queixa actualment és l’actuació d’alguns inspectors, que lluny de fer una tasca de vigilància i predicació del compliment de la normativa, moltes empreses que n’han patit les
conseqüències, comenten la duresa de les
actuacions, i en l’import de les multes hi
veuen més una necessitat de recaptació que
una voluntat de millorar i dignificar el sector.

Respecte l’estat de comptes es va presentar el resultat de l’exercici tancat, que va
ser positiu, a diferència dels dos últims
anys.

S’ha tancat l’exercici 2015 amb
resultat positiu
El pressupost presentat pel 2016 és molt
similar a l’anterior, i també va ser aprovat
per unanimitat pels presents. Un any més i
ja en portem més de deu, es va decidir no
incrementar l’import de les quotes trimestrals, fent costat d’una manera molt activa
als agremiats en moments tan difícils pel
sector.

El centre de formació també va ser motiu
d’anàlisi, repassant els cursos que s’hi han
executat, tant a nivell de nombre d’alumnes com d’hores lectives. Les accions formatives més sol·licitades han estat muntatge de bastides, operator de carretó elevador i operador de minicarregadores. Els
cursos d’operador de grua torre i CAP són
altres que ja s’han consolidat totalment a la
oferta anual.

I evidentment es va comentar la col·laboració amb GRETA a l’hora de portar a terme
els quatre mòduls que conformen el curs de
Mestratge en Construcció Tradicional, el
qual aquest proper 2016 serà completat
per la primera promoció que el va iniciar
ara farà 2 anys.

GREMI

Vols rebre la visita d’un tècnic a l’obra amb l’objectiu d’ajudar-te a millorar la seguretat ?

El Gremi oferim visites a les obres totalment gratuïtes per comprovar el correcte estat
en temes de seguretat, amb personal propi i intern de la UEC.

Les visites s’han de sol·licitar a la UEC
de manera voluntària. Es realitzen
sempre a favor de la cooperació amb
tot el personal que hi ha en el moment
de fer-la : empresaris, encarregats, treballadors, subcontractats,... i amb l’objectiu de millorar, formar i si n’hi ha,
corregir les deficiències.

És a peu d’obra a on millor es pot fer la
feina de formar en temes de seguretat,
i a on s’observen alguns dels vicis a
superar; encara es pot millorar.
Les fotografies d’aquest article són
actuals però no són de cap empresa
agremiada.

La UEC amplia la capacitat del centre de formació amb una aula per a 30 alumnes
Una nova distribució de l’espai interior de l’edifici de Palol de Revardit ha permès disposar d’una nova aula amb gran capacitat, amb una inversió mínima.

L’espai del que disposa el Gremi al centre de
formació de Palol de Revardit en algunes
ocasions ha quedat petit, per això s’ha
redistribuït el despatx del personal d’administració, l’entrada i una aula molt petita de
manera que actualment es disposa d’una
aula reformada i amb capacitat per a 30
persones, així com de noves oficines pel
personal que gestiona el centre.

Les instal·lacions de Palol són molt funcionals i necessiten un manteniment continu.
Enguany s’ha aprofitat per informatitzar
una aula per poder connectar tants ordinadors com alumnes caben en un curs, s’han
fet reparacions a la teulada del taller, s’ha
mecanitzat la porta d’entrada, per millorarne la seguretat i finalment s’han hagut de
talar els dos arbres de l’entrada ja que anaven guanyant una desviació que els posava
en perill de caiguda.

Al centre de Palol hi treballen 3 persones de
manera fixa que organitzen totes les tasques de formació de la UEC de la província,
coordinant la resta de delegacions. A més el
centre és sol·licitat en diverses ocasions
durant l’any per llogar espais concrets per
empreses o entitats interessades a desenvolupar-hi alguna activitat privada.
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GREMI

El Gremi obsequia a tots els agremiats amb un
adhesiu coorporatiu de la UEC
La mateixa iniciativa ja es va portar a terme fa uns anys, i va ser molt ben valorada.

L’adhesiu és un element visual pensat
per a ser col·locat als vehicles de les
empreses agremiades. Ja que molts
professionals no disposeu de local
comercial, val la pena aprofitar els vehicles amb els que treballeu per a exposar-hi informació valuosa.
Alguns pensaran que regalar un adhesiu no és un acte massa meritós, però
darrere aquest gest hi ha una filosofia :
Ser agremiat significa que l’empresa té
interès en estar ben informada en tot el
que pertoca al sector, té sentit de la responsabilitat, vetlla per la seva professionalitat, està actualitzada, compleix la
llei, es forma, etc.

Els qui vulguin adquirir més adhesius (a
part del que ja teniu reservat i que el
farem arribar per correu ordinari), cal
que es posin en contacte amb qualsevol de les delegació per demanar-los.
Es venen a 1 €/u. Es podran passar a
recollir o s’enviaran.

Reviseu els vehicles en els que ja hi
teniu l’adhesiu, per comprovar-ne l’estat, i aprofiteu per canviar-los, si cal.

Recordeu que una altra manera de fer
saber que sou empresa o professional
agremiat és el segell que us podeu anar
baixant cada any de la web, ja que el
podeu incorporar als pressupostos, targes, factures, etc.

Característiques:

Mides: 148 cm x 147 cm
Textura: pvc blanc brillant 85 gr
Tintes i material per anar a l’exterior
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Els pintors que ho desitgin poden optar per ser
obsequiats amb l’adhesiu propi del seu gremi,
però cal que ens ho comuniquin.

GREMI

SIKA imparteix formació dels seus productes

Es van celebrar dues sessions informatives amb demostracions i aplicacions pràctiques,
molt ben valorades pels assistents: una dirigida a paletes i l’altra a pintors.

Lorenzo Pizarro va ser el tècnic encarregat de portar a terme els exercicis
pràctics, mentre que els tècnics Xavi
Viñas i Édgar Janoher van ser els res-

ponsables d’impartir la part més teòrica
i tècnica dels productes.
Els assistents van valorar molt positivament la formació rebuda així com el
contingut i l’organització de l’acte.
Per primera vegada es va realitzar en
horari de migdia, no perjudicant un
matí de feina, i es va servir un dinar al
mateix centre per optimitzar la jornada,
així que a la tarda els participants van
poder tornar a treballar.
Al grup del vespre també se’ls va oferir
un sopar, tot patrocinat per SIKA.
Aquesta formació es portarà a terme a
Ripoll el proper mes de juliol.

L’empresa MEGOCA SL Construccions i Estructures celebra el 25è aniversari

L’empresa familiar Megoca sl, de Maçanet de la Selva, va convidar l’11 de març a clients,
proveïdors, treballadors, tècnics ¡ amics a un dinar per festejar els 25 anys de constitució.

L’empresa va ser fundada al 28 de
febrer del 1991 pels germans Mesa i
actualment hi ha incorporada una nova
generació. Un dels seus fundadors, en
José Antonio Mesa es va jubilar aquest
mateix 29 de febrer, coincidint amb l’aniversari.

L’empresa MEGOCA sl s’ha especialit-

zat en la construcció d’estructures de
formigó, executant obres arreu de la
província.
Des del gremi felicitem als germans
Pedro i José Antonio Mesa i successors
pels seus 25 anys d’entrega, treball i
esforç al capdavant de l’empresa, tasca
de ben segur molt sacrificada, però
molt ben feta, i per tant gratificant.
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GRETA constitueix la nova Junta Directiva en la
que hi participa Marc Darnés en nom de la UEC

El President, Roger Biosca, presenta la nova Junta
Directiva i seguirà al capdavant dels objectius de GRETA

D’esquerra a dreta:
Olga Muñoz
Josep M Fortià
Santi Llagostera
Anna Rovira
Roger Biosca
Rosa M Cànovas
Marc Darnés
Carme Bosc
i Xavier Albertí

El Grup de Recuperació i Estudi de
l'Arquitectura Tradicional (GRETA) i la UEC
col·laborem des de l’any 2014 en l'organització del Curs de Mestratge en
Construcció Tradicional. GRETA ha entrat
en una fase de consolidació dels objectius
que es va proposar en la seva creació,
l’any 2012, un dels quals és construir una
xarxa que aplegui tots aquells grups i persones interessats a preservar el nostre
patrimoni i a difondre els coneixements
que l’han fet possible.

La formació és un pilar molt
important per GRETA i la UEC

En les properes setmanes es farà la presentació del manual “Arquitectura tradicional. Tècniques constructives”, que ha elaborat GRETA amb el suport del
Departament de Cultura i la Diputació de
Girona. Aquesta publicació pretén recollir
tota la informació existent sobre les tècniques constructives tradicionals i mostrar
de manera pràctica la seva aplicació a partir de l’experiència adquirida en les diferents classes i tallers del Curs de
Mestratge en Construcció Tradicional.
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Entre les diverses línies d'actuació GRETA
destaca l'esmentat Curs, del qual se n’han

anat fent diverses edicions i formats, en
funció del perfil dels alumnes i de l’entitat
que l’organitza.
El passat 8 d’abril es va constituir la nova
Junta Directiva de GRETA, a la qual s’ha
incorporat en Marc Darnés, membre de la
Junta de la UEC, que farà d’enllaç entre les
dues entitats.

En aquests moments l’associació compta
amb el suport d’una seixantena d’associats: empreses constructores, arquitectes, aparelladors, restauradors, paletes,
arqueòlegs i propietaris, i en els propers
mesos es proposen ampliar significativament el seu nombre. L'aportació dels socis
els permetrà portar a terme un seguit de
projectes que inclouen, entre d'altres, l'edició d'unes guies pràctiques d'arquitectura tradicional per comarques, la publicació
d'un butlletí trimestral digital d'informació
per als socis, l'establiment d'una base de
dades informativa de constructors, materials…, la creació d'uns premis de restauració d'arquitectura tradicional i l'establiment d'un servei d'assessorament tècnic
per a propietaris.
Per més informació podeu anar a :
www.projectegreta.cat

ENTREVISTA

Josep Mas i Soy, Director de Mútua Maz a Girona,
més de 12 anys al capdavant de l’entitat.
Mas diu: “Tot i comptar amb un marc que regula a totes les mútues per igual, cadascuna té el seu model de gestió, i aquest pot marcar una diferència, afavorint l’empresa”

En quina situació es troben les mútues actualment ?
En l’actualitat 20 mútues tenim cura de més de
14.000.000 de treballadors repartits entre les més de
1.630.000 empreses. Com totes les entitats lligades als
pressupostos de l’estat, ens trobem en un procés de
racionalització de la despesa, però paral·lelament el marc
jurídic ha evolucionat en aspectes que amplien les nostres competències i prestacions, entre d’altres, podríem
destacar la prestació per risc durant l’embaràs i lactància, la prestació per cura de menors amb malalties greus
i la possibilitat per autònoms de la cobertura dels accidents laborals i d’atur, aquesta responsabilitat es fruit de
la confiança de l’administració en el nostre model.
Al Gremi ens consta que hi ha empreses que no saben
quina mútua tenen ? Com pot ser?
Doncs si, malauradament ens trobem amb empreses
petites o mitjanes amb les que, la seva mútua, mai ha
establert comunicació directa i a més, molt probablement també són empreses que mai
han hagut d´utilitzar el servei assistencial de la seva mútua laboral.
L’alta a una mútua es realitza durant el tràmit d’alta del Codi Compte de Cotització a la
Tresoreria General de la Seguretat Social i l’empresari normalment no analitza les diferents opcions i és la gestoria qui acaba fent el tràmit. A més el pagament s’emmarca dins
de la cotització mensual que l´empresa realitza a la Seguretat Social i no té consciència
de que és un cost. En conseqüència, el grau d’exigència inicial a l´hora d´associar-se a
una mútua laboral acostuma a ser força baix.
La petita empresa no sol estar al cas de totes les prestacions i serveis que les mútues
gestionem, però si opta per una mútua laboral amb una gestió molt més personalitzada,
podrem ajudar-la a reduir l’absentisme i aconseguir diferents beneficis o bonificacions en
la cotització.
A aquestes empreses, què els diria per explicar perquè serveix la mútua?
Les mútues som un col·laborador importantíssim per l’empresari. Tota empresa hauria de
tenir com a objectiu, assolir paràmetres de competitivitat i productivitat i per assolir-los,
és imprescindible la coordinació empresa-mútua en la gestió de l´absentisme laboral.
Actualment la promoció de la salut en l’àmbit laboral està integrada com a part determinant en les empreses més prestigioses i atractives pels professionals.
Hi ha diferencies a l’hora de triar una mútua?
Totes les mútues laborals comptem amb una legislació que estableix les nostres competències i serveis, però claríssimament existeixen diferències en com interactuem amb les
nostres empreses afiliades i en com aprofitem plenament el potencial que aquesta regulació ens permet.
La nova llei de mútues preveu la llibertat empresarial d’elecció de mútua laboral. Es tracta d´un dret, i per això val la pena que ens preguntem quin grau de qualitat i comunicació personalitzada ens ofereix actualment la nostra mútua laboral.
Espero que la informació d’aquesta entrevista serveixi per ajudar a entendre el servei
que oferim les Mútues col.laboradores de la Seguretat Social, i que es poden ampliar a
part dels serveis que ens determina la pròpia administració.
Josep Mas i Soy, Director Mútua Maz
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FORMACIÓ

S’imparteix per primera vegada un curs de BIM
a la UEC, organitzat juntament amb la FLCC

El curs, molt nou, ha introduït als participants al món del BIM, tot i que ara costi de creure que aquesta metodologia hagi de monopolitzar el futur, segons alguns dels experts

informàtica corresponent, de manera
que es pot veure l’evolució diària de l’obra i quan aquesta hagi acabat es disposarà d’un “as built” real amb les
modificacions que hagin sorgit, vàlid
per confeccionar un bon pla de manteniment de l’edificació.

Com tot els inicis d’alguna cosa nova i
important no ha estat fàcil portar a terme
l’execució del curs de Bim, però la valoració final ha estat bona i per tant estem
satisfets.

Però què és el BIM?
Els experts més convençuts creuen que hi
haurà una revolució (de fet ja ha començat però falta saber si s’implantarà tal i
com preveuen) que permetrà portar un
control exhaustiu de l’execució d’una obra
a tots els nivells, disseny, execució i manteniment.
La combinació de diverses aplicacions
informàtiques interelacionades en un
mateix ordinador, amb aplicacions de
visualització i edició penjades al núvol per
compartir amb els diferents agents de l’obra ha de permetre fer un seguiment
quasi perfecte d’aquesta, no duplicant feines i optimitzant el temps i els costos.

Els plànols ja no es confeccionen amb
autocad, sinó en 3D, ja no són línies
que conformen un dibuix sinó que són
elements constructius amb totes les
seves característiques (geometria, acabat, proveïdor, model...) entrades en
format paramètric.
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Els elements executats es poden anar
incorporant a temps real en l’aplicació

En el món de la indústria sembla més
viable portar a terme aquest tipus de
control i a ningú li sorprèn si li expliquen
que una empresa tingui organitzada la
planta de logística de manera que si
una caixa enregistradora de Japó factura una peça de roba, aquesta mateixa
emet automàticament una ordre de
reposició del producte, i un robot del
magatzem central escull la peça, la
separa, i l’envia de nou al punt de
venda.

Aquesta metodologia de control i optimització de tasques és la que es busca
darrere el BIM, amb la complexitat que
cada obra és diferent i en constant evolució.

Si alguna empresa agremiada està
interessada en aquest tema o necessita presentar-se a alguna obra pública
amb aquesta metodologia i necessita
assessorament, ens pot trucar.

FORMACIÓ

MATRÍCULA OBERTA PER CURSAR EL GRAU
MITJÀ DE TÈCNIC EN OBRES D’INTERIOR,
DECORACIÓ I REHABILITACIÓ

És un curs de formació de 2.000 hores que es cursa en dos anys, per nois i noies que tinguin finalitzat el 4t d’ESO, i l’imparteix l’institut de SANTA EUGÈNIA de Girona.
L’Institut Sta Eugènia de Girona és l´únic
de la província de Girona que imparteix
estudis relacionats amb els oficis del sector de la construcció, i ja en porta unes
quantes edicions. Des de la UEC recomanem aquesta opció de formació ja que l’alumne a part d’obtenir un títol reglat,
aprèn l’ofici de manera ordenada i molt
professional.

Encara hi ha en el nostre sector una mancança de cultura de formació d’inici, mentalitat ja assumida en molts altres oficis,
com la mecànica, quan hauria de ser una
via totalment normalitzada i obligatòria
per iniciar correctament la professió.

Si tenim en compte, a més, que fins els 18
anys dificílment es pot treballar en una
obra, aquesta opció és realment adequada
per tots aquells que es vulguin dedicar a
algun dels oficis del sector de la construcció, ja que l’objectiu fixat és “executar els
acabats de construcció d’obra nova, reforma i rehabilitació, realitzant terres, particions sostres, aplicacions de revestiments
continus i la pintura complint les condicions i terminis , prescripcions de qualitat,
seguretat i medi ambient”

Podeu consultar el programa, les assignatures, les sortides i les condicions de
matrícula a: web.isantaeugenia.cat
i a la web de la UEC hi trobareu els tríptics
publicitaris.

A part d’aquest curs de grau mitjà el
mateix institut imparteix també des de fa
molts anys un grau superior, el de PROJECTES D’EDIFICACIÓ, també de 2.000
hores (dos cursos acadèmics). El nivell de
formació que s’obté permet moltes sortides en el món de l’obra, sobretot càrrecs
intermedis, tècnics, ajudants, ...
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SERVEIS
US RECORDEM ELS SERVEIS DE LA UEC
EL DEPARTAMENT LABORAL DE LA UEC ES RESPONSABILITZA DE LA
GESTIÓ LABORAL DE LA VOSTRA EMPRESA
Des del dpt laboral de la UEC oferim diversos serveis als agremiats sense cap cost
afegit, sobretot en temes d’assessorament i
informació, tals com : càlcul de les taules
salarials, taula dels costos salarials, interpretació de l’articulat del conveni, estatut
dels treballadors, els drets i deures dels treballadors (desplaçaments, dietes, ...)

Però les empreses i professionals que
necessitin contractar externament la gestió
laboral poden fer-ho directament al Gremi.
El fet de negociar el conveni col·lectiu amb
els sindicats, haver de confeccionar les taules salarials per publicar-les al DOGC així
com el calendari laboral i redactar els articles del conveni, ens capacita amb escreix
per portar a terme d’una manera molt competitiva els temes laborals de les empreses,
això si, d’aquelles que apliquin el conveni
col·lectiu de la construcció.
L’experiència ens demostra que el nostre
conveni té moltes particularitats que el fan
complex, i hem vist errades que poden
representar forces diners si es passen per
alt, com no informar a qui fa les nòmines
d’un dia de festa, permís o absentisme d’un
operari, ja que es cobra diferent per un dia
treballat.

Sabeu que ...

en el nostre conveni posa expressament
que 45 minuts de desplaçaments d’anada
a l’obra i 45 minuts de tornada, cada dia,
van a càrrec del treballador? i que l’hora de
començar és a l’obra i no a les oficines de
l’empresa? i que si el torn no és de 6 hores
l’empresa no ha de donar descans ni
temps per esmorzar? i que l’import de la
roba de treball que lliureu es pot descomptar de la quitança si el contracte no supera els tres mesos? i que les hores programades de visites als metges s’han de recuperar ? ....

Us podem assessorar d’aquests i altres
temes, sense cap cost afegit.

CIRCULARS ENVIADES DES DEL DARRER BUTLLETÍ
Circular núm. 01/2016: Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària.
Circular núm. 02/2016: Renovació de la TPC de la FLC.

Circular núm. 03/2016: Nova tarifa de preus d’assegurances de RC General
Circular núm. 04/2016: La UEC reparteix adhesius

Circular núm. 05/2016: Es posa a la venda el llibre Arquitectura Tradicional

* Si vol consultar les circulars les trobarà a l’àrea d’agremiats de la pàgina web. www.uecgirona.cat
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SERVEIS
DONEM LA BENVINGUDA ALS NOUS AGREMIATS
PROMO 6 CAT GIRONA SL de Caldes de Malavella
JOAN CAMPENY OLLÉ CONSTRUCCIÓ I DECORACIO SL de Sant Iscle de Vallalta
ICR PRAFOR SL

de Girona

SMART PORT SL

d’Esplugues de LLobregat

JOSEP BARTÉS ORRIOLS

de Ribes de Freses

MATERIALS DEL FRESER SL

de Ribes de Freser

IGNIFUGACIONS GENERALS SL
ENRIC ESCOFET VIL

de Girona

de Cadaqués

SOY & SOY PINTATS I LACATS SL
ANTONIO BARTÉS LOZANO

d’Olot

de Figueres

CONSTRUCCIONS JULI GABARDINO SL
SIGNINUM RESTAURA SL

de Vidreres

de Cassà de la Selva

OBRES I REFORMES BISAURA SL

de Sant Quirze de Besora

ALBERT MONCANUT RIGAT

de Vilafant

DAVID AIBAR FUENTES

de Perelada

REFORMAS Y CONSTRUCCIONES PALAMÓS SL
ESGAMBI SL

de Banyoles

FLOTATS SA

de Puigcerdà

GEOCONSTRUCCIONS BEGUR SL
RAULEIGT SL

de Palamós

de Begur

de Puicerdà

Trobareu totes les empreses agremiades a la web www.uecgirona.cat, a “guia d’empreses”
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PLG informa

ESTRÈS EN EL TREBALL I
INCIDÈNCIA A LA CONSTRUCCIÓ
El tema de la campanya d’aquest any del Dia Mundial de la Seguretat i Salut (28 d’abril) és
“Estrès en el Treball: un repte col•lectiu”.
L’estrès laboral és la resposta física i emocional que es produeix quan les exigències
del treball excedeixen les capacitats o recursos del treballador, i està determinat per la organització del treball, el disseny del treball i les relacions laborals.
Elevats nivells d’estrès poden contribuir al deteriorament de la salut (malalties cardiovasculars, trastorns muscul-esquelètics, depressió, ansietat, etc.) i provocar comportaments
d’afrontament no saludables (abús de l’alcohol i drogues, major consum de tabac, trastorns del
son, etc.). Però l’estrès també acaba afectant la productivitat i la competitivitat de l’empresa, ja
que pot comportar major absentisme i presentisme, desmotivació i manca de compromís, mal
ambient de treball, menor eficiència i qualitat, etc.). A la Unió Europea s’han fet estudis que
suggereixen que el 60 % del total de dies laborals perduts té alguna vinculació amb l’estrès.
El sector de la construcció no és una excepció, amb l’inconvenient de que la combinació dels factors de risc psicosocial, que poden tenir efectes negatius per a la salut física i mental del treballador, i les activitats d’elevada perillositat, complexitat i/o càrrega física pròpies del
sector poden incrementar la incidència dels errors humans o de comportaments imprudents,
augmentant les probabilitats que es produeixin accidents. L’estrès laboral pot comportar símptomes com manca d’enteniment i concentració, bloqueig, nerviosisme, mareig, mal de cap,
tensió muscular, capaços d’incrementar els errors humans que deriven en accidents, en especial en la realització de determinats treballs ja de per sí perillosos (treballs en altura, interacció
persona-màquina, etc.).
Tot això fa que invertir en una bona prevenció de l’estrès acabi a mitjà i llarg termini
comportant una reducció de costos per l’empresa mitjançant la reducció de la sinistralitat i
millora de la productivitat. Per a la prevenció de l’estrès les intervencions prioritàries han d’anar destinades a la organització i s’han de basar en un diagnòstic previ o avaluació que permeti identificar els factors d’estrès i persones afectades. Són possibles actuacions sobre la
organització:
-Planificació dels treballs (evitar jornades molt prolongades, torns estables i previsibles,
etc.).
-Proporcionar els equips adequats a les tasques a realitzar.
-Càrregues de treball raonables i ajustades a les capacitats.
-Millora de la comunicació, augmentar la participació dels treballadors en les decisions
respecte al treball, enriquiment i varietat de les tasques que permetin fer ús de les capacitats
de cada persona.
-Assignar les tasques conforme a l’experiència i competència. En especial en tasques
amb màquines garantir que el treballador té suficient experiència, formació i informació per utilitzar-les.
-Augmentar el recolzament social afavorint la cohesió dels grups de treball i sensibilitzant als comandaments per tal que adoptin una actitud de recolzament als subordinats.
-Definir clarament les responsabilitats en el treball.
-Evitar ambigüitats en temes d’estabilitat laboral i fomentar el desenvolupament de la
carrera professional.

Aquestes actuacions es poden complementar amb actuacions a nivell individual, formació
orientada a promoure bones pràctiques (dieta saludable, exercici físic, bons hàbits) i facilitant
tècniques d’afrontament a l’estrès, relaxació, etc.
Prevenció Laboral Gremi slu- Tel. 972 21 57 51 - info@plg.cat - www.plg.cat

Gremi de Pintors Informa

PAULÍ FERNÁNDEZ ÉS NOMENAT PRESIDENT DE FEPIC
El passat 24 de febrer es va celebrar l’acta de renovació de càrrecs de la FEPIC.
Aquesta federació engloba els 4 Gremis de pintors de Catalunya.

El càrrec de president és rotatiu de manera que cada 4 anys
el qui és President del Gremi
de Pintura en la seva província
és nomenat automàticament
també President de FEPIC.
Aquest sistema és utilitzat en
moltes federacions, i sembla
just i democràtic sense haver
de passar per tot un procés
electoral.

Realment és una bona manera de conèixer de primera mà la responsabilitat i la feinada que representa ostentar un càrrec d’aquesta envergadura. També és enriquidor, ja que qui n’és el president passa de tenir una visió només de la seva pròpia
província a veure com forma part, tot el col·lectiu que fins ara representava, d’una
autonomia, amb problemes similars, inquietuds compartides i amb la possibilitat
d’aportar el seu granet de sorra.
La FEPIC vetlla pel interessos del sector de la pintura, que tot i estar inclòs en el de
la construcció a efectes del conveni col·lectiu, no s’hi senten massa representats.
De sempre han estat una organització molt compromesa amb l’ofici de pintor i amb
aquest sentit independents.

Actualment estan treballant pel reconeixement de l’ofici de pintor dins l’ensenyament reglat, és a dir, que es pugui impartir com un grau mitjà als instituts. A dia d’avui existeix alguna assignatura de pintura però sempre amb poca importància en
quan el nombre d’hores, i dins d’un grau mig del sector de la construcció.

Desitgem que aquest mandat encapçalat per en Paulí Fernández coincideixi amb el
final de la crisi i l’inici de la recuperació econòmica, de manera que les propostes i
millores es puguin veure acompanyades almenys de pressupost.
Gremi Provincial de Pintors de Girona - Tel. 972 21 36 72 - Fax. 972 22 35 22 - uec@uecgirona.com - www.uecgirona.cat

ACTUALITAT

Aïlaments Tèrmics-Obres JUSCAFRESA-POLIURETANS® de Begur, una empresa agremiada que
es supera en els moments més difícils pel sector.
L’empresari Artur Juscafresa porta més de 24 anys en l’ofici, dedicat a l’especialització de
l’extensió i aplicació d’escumes en tot tipus de superficies i d’obres, arreu de la província.

Amb seu a Begur, l’empresa Aïllaments
Tèrmics-Obres “JUSCAFRESA-POLIURETANS®” ha treballat de valent durant
molts anys i com a mostra del seu compromís amb la qualitat ha estat certificada
amb
número
(PU-49/2016)
d’AENOR Instal·lador d’escuma de
Poliuretà Projectat i Certificada amb
número
(PU-50/2016)
d’AENOR
Especialista d’escuma de Poliuretà
Projectat. Això, juntament amb el
Certificat de Marca N número
020/003623
de
la
màquina
246032/B04C/A043 l’acredita com l’única empresa de Catalunya d’aplicació de
escuma de Poliuretà amb aquestes
Certificacions.
Aquesta fita permet poder identificar la
màquina i l’instal·lador en el moment
de la projecció per poder fer les certificacions corresponents, a part d’acreditar a l’empresa per fer tot tipus d’assessorament sobre la millor solució constructiva.
Des de la UEC felicitem a l’empresa per
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Artur Juscafresa mostra orgullós els Certificats merescuts.

l’esforç i la seva professionalitat especialment en els moments que el sector
està vivint, i recordem l’important que
és que les empreses agremiades subcontractin empreses agremiades per
executar treballs tan especialitzats com
aquest.

ACTUALITAT

HIPER DECORACIÓ celebra la 32ª Nit de la
Pintura amb gran èxit de participació

Més de 350 persones relaciones amb el sector van poder gaudir d’una vetllada divertida i
festiva en un ambient familiar al costat del seu anfitrió, el sr. Joan Mallart.

La trobada reuneix un important i representatiu nombre de professionals del
sector de la pintura, tant de decoració
com de carrosseria, superant enguany
el nombre d’assistents.

El Sr. Joan Mallart, gerent d’Hiper
Decoració, va dirigir unes paraules al
convidats, fent referència a la petita
millora del mercat actual i que és important agremiar-se per combatre la competència deslleial, amb més professionalitat i més producció (realitzant cursets de formació i adquirint maquinària
d’aplicació per poder oferir un treball
diferencial). El Sr. Mallart també va
agrair públicament, als clients, amics i
proveïdors, la seva fidelitat a la convocatòria, any rere any.
Intervingué també amb unes paraules
d’encoratjament pel sector, el Sr. Joan
Aregio, secretari d’empresa i competitivitat de la Generalitat de Catalunya.

El sopar espectacle va ser amenitzat
pel periodista Josep Puigbó, presentant
l’audiovisual amb els proveïdors més
importants de l’empresa i la fàbrica pròpia Tkrom, i el viatge anual que Hiper
Decoració organitza als seus millors
clients de decoració, que aquest any
serà a l’Illa de Madeira, Portugal.

També van actuar el sorprenent Mac
Isaac, el gran showman Jordi LP i els
cantants Jordi Belza i Dani Galiot.

Moltíssimes felicitats i a seguir un any
més !

La TPC (Targeta Professional de la Construcció)
s’ha de renovar cada 5 anys.

La FLC ha publicat recentment que les targetes caduquen malgrat que fins ara no ho fessin.

En primer lloc recordem que aquesta
targeta NO ÉS OBLIGATÒRIA, però qui
la tingui ha de comprovar en quina data
va ser emesa, i comptar que als 5 anys
des de la mateixa queda caducada.

Com que fins ara no deixaven de tenir
vigència el que pot passar és que hi
hagi forces targetes que hagin anat
caducant, i per això la FLC ha publicat

que fins el 31 de desembre de 2016, es
podran anar renovant, ampliant així el
termini de vigència de les mateixes.

Pel que fa als cursos de formació que
una persona hagi realitzat al llarg de la
seva vida, cal remarcar que aquests no
caduquen, i per tant, en el tràmit de
renovació, no cal tornar a aportar els
certificats de formació que ja constaven
a la tarja.
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ACTUALITAT

Materials Brecor inaugura a Vilablareix un nou
concepte de magatzem de materials :“tot estoc”

La rapidesa un cop escollit el material, en tenir-lo a l’obra, és el principal avantatge d’aquest nou sistema de venda, que està agradant molt a tots: client i paleta.

Divendres 5 de febrer va obrir les seves
portes el nou magatzem de materials de
construcció BRECOR a la ciutat de Girona,
dins unes àmplies instal·lacions de més
de 4.200 m2 de superfície total, amb un
magatzem de 1.800 m2.

El magatzem ofereix tots els serveis de
material de construcció i ferreteria junt
amb un innovador i únic espai LowCost on
es poden trobar més de 80 models de
paviments i revestiments ceràmics en
estoc constant, en total prop de 8.000 m2
de ceràmica estucats.

Imatge de l’exterior de la nau situada a la ctra
de Santa Coloma nº 2 entrant a Girona, de
Vilablareix.

Disposen també d’una gran zona d’aparcament i carrega de clients a cobert.

Per a completar l’oferta d’aquest espai
també tenen, sempre en estoc,
una
àmplia gamma de mobles de bany, sanitaris, aixetes, accessoris, mampares i plats
de dutxa. Aquest concepte LowCost permet triar i carregar al moment, sense
esperar terminis d’entrega de fàbrica, i
assegura continuïtat dels models de ceràmica al ser tot de fabricació i catàleg
actual.

Mantenen un ampli horari d’obertura i
atenció al client; de dilluns a divendres
07:30 a 13:00 i 14:00 a 19:00 hores, els
dissabtes obert de 09:00 a 13:30 hores. La
excel·lent ubicació permet que els accessos siguin rapits i molt fàcils des de qualsevol part de Girona.
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Aquestes instal·lacions de Vilablareix
venen a completar l’oferta de BRECOR a
la ciutat de Girona, on varen obrir el passat mes d’octubre el seu ShowRoom de
Carrer Barcelona 407 Girona, (sector
Avellaneda), de mes de 800 m2 i un pàrking privat exclusiu per a clients de 1.000
m2. Materials Brecor aposta fermament
per a posicionar-se com a un magatzem
referent gràcies a la seva oferta innovadora.
Contacte: materialsgirona@brecor.com
i 972.981.963

