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Inici del Curs
de Mestratge
en Construcció
Tradicional

Gremi

Gremi

Es convoca a tots
els agremiats a
l’Assemblea
General Ordinària
el proper 27 de
març. Pàg. 6

Guia d’Empreses

Aquest número de
la revista inclou
una guia d’empreses d’àrids, pedreres i aglomerats.
Pàg. 11

Entrevista

Joan Salichs Oliveras
Gerent de Salichs SA

“La nostra col·laboració
en la integració laboral de
col·lectius en risc ens fa
millors com a empresa i
com a persones” Pàg. 8

El Centre de la UEC de Palol va acollir
l’inici del Mòdul de Pedra del Curs de
Mestratge en Construcció Tradicional.
L’objectiu és preservar els oficis relacionats amb l’art de rehabilitar edificis,
cases i qualsevol altre immoble de
valor arquitectònic. La primera sessió
del curs va ser el passat 31 de gener
on es va tractar la procedència de la
pedra, la realitat actual de les canteres, la pedra reutilitzada, d’importació... A més es va fer una visita a la
cantera de Basalt de Castellfollit i al
picapedrer Artur Plujà de Pedravilopriu
SL. Pàg. 5

Actualitat del sector

S'aprova una taxa
sobre el registre de
certificacions d'eficiència energètica
d'edificis. Pàg. 15
Gremi

Atenció conductors:

Obligatorietat de dur
el full Model de
Certificat d’Activitats
per tots els conductors de camions que
portin tacògraf Pàg. 7

Gremi

Des del 15 de
febrer l’horari de
la delegació de
Figueres serà de
9h. a 13h.
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Const. Salichs: “La nostra col·laboració en la integració laboral de
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Guia d’empreses d’àrids, pedreres i aglomerats

PLG Informa
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836/2003
El Gremi de Pintors Informa
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S'aprova una taxa sobre el registre de certificacions d'eficiència ener
gètica d'edificis
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EDITORIAL

Madrid, “annus horribilis”

-Per tercera vegada perden la nominació dels Jocs Olímpics.

-Fugida de l’EuroVegas.

-La Sra. Alcaldessa amb el seu perfecte anglès i la mà dreta que ha tingut amb els escombriaires.
Una mica més i ha d’intervenir l’exèrcit per treure la merda dels polítiques que l’escampen com si
el país fos seu.
-Segona averia de l’avió del Príncep. En el primer viatge un curtcircuit crema un dels sensors dels
alerons: suspesa la visita a Brasil. En el segon viatge, ha d’anar a Hondures per la presa de possessió del nou President, però una pèrdua d’oli provoca un retràs de vuit hores al destí. Millor que
hi vagin en globus -resem que no trobi un huracà- o que canviïn de model dels dos Air-Bus que
tenen les forces aèries.
-Mentestant toquen els tambors de guerra a casa nostra per fer fressa i poca endreça i fer-nos por.
Que ve l’ogre “traganiños”. Són una fàbrica d’independentistes, que el dèficit fiscal pesa més que
els fets de 1714, ens interessa més el venir que el passat. El passat, passat és.

Sobretot no toquin la vaca de la llet que és Catalunya, que la munyen els espanyols, com aquells
formatges francesos de marca “La vache serieuse”, o “La vache qui pleure”. També hi havia “La
vache qui rit”, fa temps que no ho fa, ja que li seguen la pastura i només l’atipen d’impostos directes i indirectes. Pitjor que al temps de Franco, quan hi havia menys espanyols polítics i funcionaris.

La M-30 costarà el doble que el nou Canal de Panamà. A casa nostra la L-9 del Metro deu rondar
els 6.000 milions d’euros a part de les retallades d’estacions que s’han fet. Amb aquests dos exemples ens hem fumat gairebé 13.000 milions, més mil més de l’aeroport de Barajas. A casa nostra
encara anem per la N-II com en el temps dels romans la famosa “Via Augusta” - “Gusta Mucho”.

Un país on hi ha hagut més reformes d’ensenyament que “Gobiernos” no es pot agafar ni pel cap
ni pels peus.

Josep Agustí i Ros
President de la UEC
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GREMI

Descarrega el segell de l'agremiat per l’any 2014
Amb l'objectiu de crear la marca d'agremiat, es va dissenyar el segell de l’agremiat. Es tracta d’un símbol de qualitat i
garantia pels clients i proveïdors de les
empreses agremiades. Per aquest motiu,
volem animar-vos a utilitzar el segell en les
factures, pressupostos, contractes i documents diversos. D’aquesta manera, queda
reflectit que la vostra empresa està recolzada per una institució que vetlla pel bon
funcionament del sector de la construcció,
així com per la teva empresa.
El segell està disponible en color, i en blanc
i negre i en diferents tipus d'arxiu. Per descarregar-ho cal accedir, amb la clau personal, a l'àrea d’agremiats, dins de la secció
de "Documents". També hi trobareu el
segell de l’agremiat del gremi provincial de
pintors de Girona i el segell de la campanya contra l’instrusisme laboral.

Regularització de la Mitjana de Treballadors

Com cada any, per tal d’actualitzar les quotes i la nostra base de dades de les empreses
agremiades us preguem ens feu arribar omplert el formulari que us vam enviar amb la circular número 11 del 2013 o bé que trobareu a la pàgina web.
que utilitzem per poder regularitzar el càlcul
Un cop descarregat el document cal que
de la quota a pagar durant tot l’any 2014.
ompliu els quadres amb la quantitat de trePodeu descarregar el formulari de la web
balladors que heu tingut cada mes durant
(www.uecgirona.cat) entrant dins l’àrea d’atot l’any 2013, aquesta informació procegremiats, dins la secció de circulars (circular
deix de les liquidacions de la Seguretat
número 11 del 2013) i enviar-ho per:
Social (models TC1 i TC2).
- e-mail (uec@uecgirona.com),
A totes aquelles empreses que ja ho hàgiu
- Fax (972 22 35 22),
fet us donem les gràcies. A la resta us
- o bé per correu ordinari.
recomanem que ens ho feu arribar, ja que
amb aquestes dades s’actualitza la mitjana
de treballadors de la vostra empresa, xifra

Ja s’ha publicat l’IPC de l’any 2013
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L’IPC, durant l’exercici 2013 ha incrementat un 0,2 %. Aquesta dada és de referència en
molts contractes per efectuar increments de bases.
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GREMI

Es presenta a la premsa gironina el curs de
Mestratge en Construcció Tradicional
La seu de Girona de la UEC va acollir el
passat 22 de gener la roda de premsa de
presentació del curs de Mestratge en
Construcció Tradicional.

Unió d’Empresaris de la Construcció i el
Grup de Recuperació i Estudi de la Tradició
Arquitectònica a les comarques gironines
(GRETA), entitat en la qual forma part la
Demarcació de Girona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, s’uneixen en
un projecte per la creació d’una titulació de
Mestre en Construcció Tradicional.
L’objectiu és preservar els oficis relacionats
amb l’art de rehabilitar edificis, cases i
qualsevol altre immoble de valor arquitectònic. La titulació acreditarà quines empreses tenen la capacitat d’executar aquestes
obres de restauració i rehabilitació utilitzant mètodes, tècniques i materials tradicionals.
Durant la presentació Joan Casadevall, portaveu de la Unió d’Empresaris de la
Construcció va destacar que “aquest projecte dota de valor la recuperació i la rehabilitació arquitectònica del patrimoni català”, “cal recuperar les tradicions arquitectòniques dels grans artesans d’abans” va afe-

Roda de premsa de presentació del Curs de Mestratge
en Construcció Tradicional

gir. Per la seva part Federic Cabré, president de la Demarcació de Girona del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya va afirmar que “el proper creixement estarà
basat en omplir les nostres poblacions, no
serà un creixement d’expansió sinó de
recuperació i rehabilitació”, “cal potenciar
aquest tipus de cursos per protegir i pre-

Fotografia de la cantera de Basalt de Castellfollit de la Roca
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GREMI

servar el patrimoni feble del país” va concloure. Pep Fortià, responsable del Projecte
Greta va explicar la importància de la vinculació entre els arquitectes i la UEC perquè
“per més que fem un bon projecte i vulguem recuperar les tècniques tradicionals,
si no temin constructors que ho sàpiguen
fer, no anem enlloc.” Per altra banda Olga
Muñoz va remarcar la importància d’utilitzar
maneres sostenibles, econòmiques i de
gran qualitat per aprofitar el que tenim i així

no esborrar el patrimoni arquitectònic.

Inici del curs
La primera sessió del curs va ser el passat
31 de gener on es va tractar la procedència de la pedra, la realitat actual de les canteres, la pedra reutilitzada, d’importació,
entre d’altres. A més es va fer una visita a
la cantera de Basalt de Castellfollit de la
Roca i al picapedrer Artur Plujà de
Pedravilopriu SL.

Fotografia de la primera setmana del curs

Convocatòria a l’Assemblea General Ordinària
pel proper 27 de març

D’acord amb el que disposa l’article 12 dels
vigents Estatuts de la Unió d’Empresaris de
la Construcció de Girona referent a la realització de l’assemblea el primer trimestre
de l’any, el proper 27 de març tindrà lloc la
reunió de l’Assemblea General Ordinària
que dóna veu i vot a tots els agremiats.

L’Assemblea General Ordinària del 2014 se
celebrarà al Centre de Formació de la UEC
a Palol de Revardit a les 17:30h.
En breu, totes les empreses rebreu la convocatòria formal per correu convencional.
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A la reunió de l’Assemblea s’exposen les
activitats que s’han dut a terme durant l’exercici 2013 i s’expliquen els comptes.
També s’aprova el pressupost nou i s’exposen els objectius, les activitats i els serveis

que pel 2014 es volen endegar. Es fa una
valoració de la situació del sector i els presents sempre poden expressar la seva
opinió.

REVISTA_344:291

06/03/2014

13:48

Página 7

GREMI

Atenció conductors: Obligatorietat de dur el full
Model de Certificat d’Activitats

Segons el Reglament (CE) nº 561/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de març
de 2006 relatiu a l’harmonització de determinades disposicions en matèria social en el sector dels transports per carretera, per justificar una situació de baixa per malaltia, vacances, etc ... el conductor haurà de presentar degudament omplert el Model de Certificat
d’Activitats, imprès normalitzat per aquests casos.

-Per tots aquells camions que porten tacògraf, encara que sigui digital, cal que
l’empresa ompli el Model de Certificat
d’Activitats pel conductor sempre que
aquest no hagi conduit durant un dia laborable. Pels camions que no porten
tacògraf no cal omplir el full Model.
-El certificat és de caràcter personal. Per
això en cas que el responsable de l’empresa i el conductor sigui la mateixa persona
haurà de duplicar les dades en el full
Model.

-És obligatori que aquest document
estigui omplert a ordinador o a
màquina. (de fet la normativa no permet
ni posar la data a mà, però abans que no
dur el document recomanem que estigui
tot ben omplert a ordinador i aquest darrer
camp, a mà)

-Si el conductor no ha conduït durant
1 dia, 1 setmana, 1 mes, etc .... el dia
que hagi de tornar a conduir caldrà
que ompliu el full esmentat per justificar tot el període que no ha conduït.
Aquest document l’ha de dur a sobre
el conductor durant 28 dies. Els dies
de descans setmanals (segons conveni de cada empresa) no computen
com a no treballats.
- Si cap dels motius del Model s’ajusta a la
vostra realitat caldrà que marqueu amb
una creu el que s’hi assembli més.

- Cal que aquest document estigui firmat
per l’empresa i pel conductor.
- Encara que només utilitzi el camió una
sola persona, el document s’ha d’emetre
igualment, ja que les autoritats podrien
entendre que aquesta persona ha estat
conduint un altre vehicle sense l’ús del

tacògraf i això és frau. Malgrat ens sembli
que queden els moviments enregistrats, i
per tant, ja es pot veure que el vehicle ha
estat parat, cal aquest full.

- Si el conductor un dia ha circulat molt
pocs quilòmetres, s’entén que no ha estat
parat i per tant no caldria omplir aquest
full. No hi ha mínim d’hores ni de quilòmetres.

La mesura està inclosa dins la defensa del
descans dels xofers. Malgrat puguem opinar que aquest tràmit té raó d’existir per
transportistes professionals, la mesura és
aplicable a tots, independentment de l’ús
del vehicle, i per tant no es té en compte la
pròpia idiosincràsia del nostre sector, on
s’utilitza el vehicle quan és necessari, com
una eina més de treball. Però des del
Gremi no podem modificar una llei, però si
que us podem recordar que teniu l’obligatorietat de dur aquest document dins del
vehicle, no té cap cost i no s’ha de presentar enlloc.

Tots aquells agremiats que no hàgiu
rebut per correu electrònic aquest full
de Model de Certificat d’Activitats en
format word poseu-vos en contacte
amb nosaltres i us el farem arribar.
Per qualsevol altre dubte o si heu tingut
algun problema al respecte us podem ajudar en el que necessiteu.
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L’OFICI

“La nostra col·laboració en la integració laboral
de col·lectius en risc ens fa millors com a empresa i com a persones”

L’Empresa Construcció i Rehabilitació Salichs S.A. de Lloret de Mar (agremiat 2441) ha
estat premiada a la cinquena edició dels Premis Incorpora de l’Obra Social La Caixa. Els
premis reconeixen el compromís dels empresaris que aposten per la integració laboral de
col·lectius en risc o situació d’exclusió en el marc de la responsabibitat social corporativa.
Explica’ns els motius pels quals vareu
guanyar els Premis Incorpora de
l’Obra Social la Caixa?

El jurat va destacar la nostra implicació i
sensibilitat amb un col·lectiu com el de la
discapacitat intel·lectual i la metodologia del
treball amb recolzament. També va remarcar la circumstància que no és una tipologia
d’empresa, pel sector al que pertanyem, on
sigui habitual la inserció laboral d’aquest
col·lectiu. Per últim destaca el número d’insercions: 4 persones en una plantilla total
de 14 treballadors.
Apostar per la integració laboral de
col·lectius en risc en la situació de crisi
econòmica que vivim té doble mèrit.
Explica com va començar la iniciativa?
L’inici de la nostre vinculació amb aquest
tema és una convicció personal. Varem buscar institucions a Girona que es dediquessin
a les insercions de nois i noies amb dificultats. Quan exposàvem el nostre sector es
sorprenien força, però finalment varem
aconseguir que una fundació de Girona,
ASTRID, ens escoltés i ens ajudés a tirar
endavant el nostre objectiu. La nostra
col·laboració amb aquests nois amb risc
d’exclusió social ens fa millors persones i
millors com a empresa.
També va ser ASTRID qui ens va proposar
per aquest reconeixement de l’Obra Social
de la Caixa. Nosaltres desconeixíem la seva
existència.
Parla’ns de l’empresa.
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Construcció i Rehabilitació Salichs es va
crear el 2008, al absorbir Llorsa, una empresa creada per la família Llorente amb 40
anys d’experiència en el nostre sector. Per

D’esquerra a dreta: Lluís Comas, alummne de la
Fundació Astrid i Ramon Olivas (treballdor de Salichs)

tant sortíem amb feina, clients, molt bons
treballadors i amb moltíssimes ganes. Jo
havia treballat amb empreses estrangeres
de molta exigència, on es feien projectes
constructius. Abans de començar l’empresa
i durant quatre anys, també varem fer diferents cursos a l’Institut Gaudi de la
Construcció, des de patologies constructives
amb el professor Josep Arjona, fins a dibuix
de detalls per expressar-nos millor dins l’obra.

Per la nostra forma de treballar i el tipus de
treballadors que tenim, els nostres serveis
estan enfocats a projectes on la qualitat
sigui la primera prioritat. Des de la reforma
d’una cuina fins a un habitatge unifamiliar.
Quin és el vostre tret diferencial com a
empresa?
Crec que hi ha molt bones empreses en
aquest país, però potser el nostre tret diferencial sigui el servei i la nostra filosofia
d’empresa.
Expliqui ‘ns una anècdota relacionada
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FOTOS: Tres vivendes unifamiliars a Lloret de Mar

amb la feina?

La anècdota o fet curiós és potser aquest
premi que hem rebut. Ens ha fet sortir a la
televisió o als diaris sense voler-ho, i a més
per un fet que nosaltres considerem normal,
però sembla que potser no està prou normalitzat.
Com veu, des de la seva zona geogràfica, la situació actual del sector i qui-

nes perspectives preveu per aquest
2014?
Des de la nostra zona, veiem el 2014 d’una
forma positiva, tot i que ens hem de moure
per treballar en el tipus de projectes que ens
agrada fer.
Construcció i Rehabilitació
SALICHS, SA
Avinguda Passapera, 23 baixos
17310 LLORET DE MAR
Selva
Tel.: 972376483
Fax: 972376483
info@salichs.cat
www.salichs.cat
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SERVEIS
ASSESSORAMENT I GESTIÓ EN TOTS ELS ÀMBITS DE L'EMPRESA

Laboral
Negociació del Conveni Col·lectiu, elaboració de les taules salarials, informació i assessorament,
gestió i tramitació de contractes, nòmines, entre d’altres, i mútua d’accidents de treball i malalties professionals.
Tècnic
Assessorament sobre temes urbanístics i sobre temes tècnics de l'obra, confecció de pressupostos i de projectes de bastides, normatives, legalitzacions de projectes, llibre de l'edifici a disposició dels agremiats,
Oficina de Control Tècnic i estudis geotècnics.
Prevenció
ció aliè a PLG.

Assessorament de la llei de PRL, visites d’obra de l’OPPC i opció de contractar servei de preven-

Fiscal i jurídic

Assessorament de l’advocat sobre temes d’inspeccions, accidents, anàlisi empresarial, etc.

Administratiu
Alta i renovació del REA, punt tramitador de la TPC, assessorament de Classificacions
Empresarials i Certificats de Qualitat, informació de les obres que es publiquen diàriament al BOE, DOGC, BOP i
Llei de protecció de dades, etc.

Formació
Impartim formació pràctica i teòrica de tots els oficis del sector. Emetem carnets de capacitació.
Formació obligatòria segons conveni de la Construcció.
Assegurances Assegurança de Conveni per als Treballadors, de Responsabilitat Civil d'Explotació i Patronal, de
Tot Risc de Construcció, assegurança Desenal, entre d’altres.
Promoció
Organització i col·laboració en concursos de paletes, descomptes en gasolina (Solred) i telecomunicacions (Telefónica) i roba de treball a preus avantatjosos.
Informació
Circulars, convocatòries a reunions i sessions informatives, assemblees, informació actualitzada
a la pàgina www.uecgirona.cat, butlletí bimensual de la UEC, visites personalitzades als agremiats, altres consultes.

Participa a la revista de la UEC

Podeu enviar-nos informació i/o fotografies d’alguna obra que hàgiu realitzat o d’alguna curiositat i ho
publicarem a www.uecgirona.cat i a la revista. Contacte: premsa@uecgirona.com i/o 972 213672

CIRCULARS ENVIADES DURANT DESEMBRE - GENER

Circular núm. 11/2013: Mitjana de treballadors

S’envia una circular demanant als agremiats que ens comuniquin el número de treballadors que han
tingut durant l’any 2013 per calcular les quotes del 2014.
Circular núm. 01/2014: Sessió informativa Mossos d’Esquadra

S’envia una circular convocant als agremiats a la sessió informativa pel 18 de febrer per parlar i aclarir dubtes respecte el full Model de Certificat d’Activitats (Tacògraf).
Circular núm. 02/2014: Convocatòria a l’Assemblea General

S’envia una circular convocant als agremiats a l’Assemblea General Ordinària del proper dijous 27 de
març de 2014.

* Si vol consultar les circulars les pot trobar a l’àrea d’agremiats de la pàgina web. www.uecgirona.cat

DONEM LA BENVINGUDA ALS NOUS AGREMIATS
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ACTIVITAT PRINCIPAL

Serra Roqueta Joaquim
Santa Cristina d’Aro

Constructor / Rehabilitació

Martínez Respecta, José Manuel
Sant Feliu de Guíxols

Constructor / Rehabilitació

Eiros Ballesteros, Pedro
Sarrià de Ter

Constructor / Rehabilitació
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Guia d’empreses d’àrids, pedreres i aglomerats

GUIA 6

En aquesta edició de la revisa us incloem la guia d’empreses agremiades que es dediquen als treballs
d’àrids, pedreres i aglomerats. En les properes revistes us anirem incloent agremiats agrupats en els
diferents sectors als que pertanyen. L’objectiu d’aquesta iniciativa és convidar-vos a tots als agremiats
a què si necessiteu subcontractar serveis pels vostres treballs ho feu amb empreses que formen part
del mateix gremi que vosaltres. Us recordem que a www.uecgirona.com al menú de l’esquerra trobareu una guia de totes les empreses agremiades. Podeu consultar-les i fer la cerca que us interessi
(per població, comarca, per activitat,...)

ALT EMPORDÀ
Àrids Figueras SA

Adreça: Crta. de Llers Km
3.300. 17730 Llers
Tel.:972528219
Fax: 972528105
aridsfigueres@yahoo.es

Àrids Vilanna, SL

Adreça: Ctra. de Girona S/N
17163 Vilanna
Tel.:972423598
Fax: 972423419

info@aridsvilanna.com
www.aridsvilanna.com

Obres Pirinaiques SL

Adreça: Ctra. Figueres a El Far
d’Empordà. Km 1. 17469 El Far
d’Empordà.
Tel.: 972502716
Fax: 972674197
p.terradas@obrespirinaiques.com
www.obrespirinaiques.com

Vaills i Fills 1969 SL

Adreça: Apartat de correus
núm. 75. 17700 La Jonquera
Tel.:0033610255164
Fax:0033468834214

BAIX EMPORDÀ
Aglomerats Girona SA

Adreça: Paratge Bufaganyes S/N
17246 Santa Cristina d’Aro
Tel.: 972837111
Fax: 972837861
david@aglomeratsgirona.com
www.aglomeratsgirona.com

Àrids Pujol Custey SL

Adreça: C/Montserrat, 29 17111
Vullpellac
Tel.: 972645034
Fax: 972645264
aridspujolfv@gmail.com

Martínez Guirado SL

Adreça: Ap. Correus 325. Urb.
Vescomptat Cabanyes. Parc B5/2 17251 Calonge
Tel.:972651870
Fax: 972653565
info@martinezguirado.com
www.martinezguirado.com

Massachs Excavacions
SLU

Adreça: Teulera, 78 1-2.
17146 Santa Cristina d’Aro
Tel.:972837113
Fax: 972838248
dolors@massachs.com
www.massachs.com

Mirfer SA

Adreça: Apt. Correus 163
17220 Sant Feliu de Guíxols
Tel.:972321749
Fax:972321651
mirfer@mirfer.com
www.mirfer.com

Rubau Tarrés SA

Adreça: Ctra. de Verges a
Torroella de Montgrí, km 2.2
17142 Verges
Tel.:972780030
Fax: 972780211
info@rubautarres.com

GIRONÈS

Aridcal SA

Adreça: C/Pont Major s/n 17007
Girona
Tel.: 972214550
Fax: 972214554
jausin@rubau.com
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Ter-Trans SL

Adreça: Crta. Girona-Anglès N 141 KM
107
17163 Vilanna
Tel.: 972442424
Fax: 972442434
info@tertrans.net
www.tertrans.net

Germans Cañet Xirgu SL
Adreça: Veïnat Llebrers Can
Xirgu 4. 17244 Cassà de la
Selva
Tel.: 972460464
Fax: 972462702
xirgu@xirgu.net
www.xirgu.net

Comalada SL

Adreça: Crta. Sant Llorenç, 16.
17463 Flaça
Tel.: 972489057
Fax: 972489057
comalada_sl@hotmail.com

Transports Reixach SA

Adreça: C/ Jacint Verdaguer
12-14
17150 Sant Gregori
Tel.: 972428369
Fax:972428051
info@reixach.biz
www.reixach.biz

Àrids Jaume Colomer SL

Adreça: Ctra. Riudellots Cassà km
3,8. 17459 Campllong
Tel.: 972463080
Fax: 972463080
info@aridsjaumecolomer.com
www.aridsjaumecolomer.com

Àrids del Ter SL

Adreça: C/ Llevant S/N 17460
Celrà
Tel.: 972492900
Fax: 972493128
aridsdelter@gmail.com
www.aridsdelter.es

Construccions Rubau SA

Adreça: C/ PONT MAJOR, S/N
17007 Girona
Tel.: 972214550
Fax: 972214554
Mail: jausin@rubau.com
www.rubau.com

Xavier Alsina

Adreça: CAMI DE FORNELLS,
23. 17459 Campllong
Tel.:972460950
Fax: 972461662
abancells@xalsina.com
www.xavieralsina.com

SELVA

Àrids Guixeras SL

Adreça: Crta. de Sils S/N Apart.
Correus núm. 93
17430 Sta. Coloma de Farners
Tel.: 972841202
Fax:972843434
aguixeras@aridsguixeras.cat
www.aridsguixeras.cat

Excavacions Rosell SL

Adreça: C/ Castell 66
17401 Arbúcies
Tel.: 972860536
Fax.: 972861859
info@excavacionsrosell.com
www.excavacionsrosell.com

Àrids Ribas SL

Adreça: Crta. Pantà de Susqueda
s/n 17170 Amer
Tel.: 972431115
Fax: 972421803
iolandanegre@gmail.com

Alia Barbera SL

Adreça: Apartat Correus 150
17300 Blanes
Tel.: 972331373
Fax: 972331373
aliabarbera@ya.com
www.aliabarbera.es

Terra Fust 2000 SL

Adreça: Can Mariano. Ctra.
d’Anglès Km 4
17441 Brunyola
Tel.: 972178256
Fax: 972190455
terrafust2000sl@hotmail.com
www.terrafust.com

Formigons Industrials Girona
Adreça: C/ ONYAR, 40
17457 Riudellots de la Selva
Tel.: 972 478 262
Fax: 972 477 453
forminsa@forminsa.net
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RIPOLLÈS

Pla de l’Estany

C.O.P Germans Marty SA

Excavacions Masdevall SL

Const. Campdevànol 96 SL

AMSA

Excavacions Dorca SL

Excavacions i Pintura SAU

Adreça: Concepció Ducloux, 4
17500 Ripoll
Tel.: 972703900
Fax:972714506
gmarty@gmarty.es

Adreça: Camí de la Creu. Finca
núm. 9. Nau Industrial
17530 Campdevànol
Tel.: 972712089
Fax: 972712089
conscampdevanol@telefonica.net

Adreça: C/Jacint Verdaguer 11
17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel.: 670 295 165
Tel. 630 089 662
excavacionsdorca@hotmail.es

Excavacions i Obres J.
Colomer i Fill
Adreça: Plaça de la Fia 3
17860 Camprodon
Tel.: 608164802
Fax 972740645
colomerifill@gmail.com

Adreça: Polígon Ind. UP6 Can
Fumada. 17820 Banyoles
Tel.: 972581322
Fax: 972581291
info@masdevall.es
www.excavacionsmasdevall.es

Adreça: AV. PAISOS CATALANS, 123.
17820 Banyoles
Tel.: 972570063
Fax: 972574375
amsa@amsa.es
www.amsa.es

Adreça: Pla la Coromina S/N
17820 Banyoles
Tel.: 972571458
Fax: 972580133
sbramon@epsateicon.com
www.epsateixon.com
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PLG informa

És important conèixer i complir amb les obligacions que estableix el RD 836/2003 per la
instal·lació, utilització i manteniment de les
grues torre en obres de construcció. Les més
importants són les següents:

Instal·lació:
- La instal·lació requereix la presentació d’un
projecte davant el Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat, subscrit per un
tècnic titulat competent.
- El muntatge de la grua torre ha de ser realitzat per una empresa instal·ladora autoritzada o pel fabricant mateix de la grua.
Posada en servei:
S’ha de presentar davant el Departament
d’Empresa i Ocupació la documentació (informe d’inspecció, certificat d’instal·lació, declaració CE de conformitat, contracte de manteniment amb l’Empresa Conservadora
Autoritzada, etc.). La tramitació la sol fer la
mateixa empresa instal·ladora, l’empresa
usuària ha de conservar la documentació i
tenir-la disponible en cas de requeriment, inspecció, etc.).

Utilització:
-La grua ha de ser manejada en tot moment
per un gruista autoritzat i amb carnet vigent.
-El gruista ha de disposar a l’obra del
manual d’instruccions d’utilització facilitat per l’empresa instal·ladora/conservadora.
-En qualsevol moment ha de tenir accessibles les 4 càrregues de comprovació
necessàries per verificar el correcte estat de la
grua (càrrega nominal màxima i en punta, així
com les del 10 % dels esmentats valors).
-Controls diaris a realitzar pel gruista:
Abans de la jornada de treball i en finalitzar
la jornada, anotant les deficiències detectades
a l’informe de control del manual d’instruccions d’utilització. Entre altres verificacions, es
comprovaran els limitadors utilitzant les 4
càrregues tarades.
-Controls periòdics a realitzar pel gruis-

Grues torre a les obres:
recordatori de les obligacions
segons RD 836/2003

ta: cada setmana, quinzenalment i mensualment, anotant les deficiències trobades a l’informe de control per tal que el responsable de
l’obra ho comuniqui a l’empresa conservadora.
-Recordem la prohibició de deixar càrrega o
altres objectes penjant del ganxo de la grua
en absència del gruista.

Manteniment:
-S’han de realitzar revisions periòdiques
almenys cada 4 mesos, per una Empresa
Conservadora Autoritzada (encara que l’obra
estigui parada).
-Les grues que hagin estat en la condició de
fora de servei durant un període de temps
superior a tres mesos han de ser revisades
abans de la seva nova posada en servei.
-Inspeccions extraordinàries: les grues, la instal·lació de les quals es mantingui en el mateix
emplaçament un temps prolongat (encara que
la obra estigui parada), s’han de sotmetre a
una inspecció extraordinària cada 2 anys,
comptats des de la posada en servei, per un
Organisme de Control Autoritzat.

A part de disposar de tota la documentació esmentada anteriorment, és molt
important que el manual d’instruccions
d’utilització estigui a l’obra, juntament
amb les 4 càrregues tarades, i que la
realització dels controls periòdics quedi
reflectida en els fulls de control del
manual.

Cal destacar que el centre de formació
d'Unió d'Empresaris a Palol de Revardit
és l'únic que actualment està oferint
cursos d'operador de grua torre a la província de Girona. Per qualsevol consulta
podeu contactar amb el tècnic David Martínez
(Telèfon: 972 59 64 60).

Prevenció Laboral Gremi - Tel. 972 21 57 51 - Fax. 972 414516 - info@plg.cat - www.plg.cat
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Gremi de Pintors Informa

Entrevista a Miguel Ángel Soro, president d’ANSPI

L’últim número de la revista Sólo Pintura incloïa una
entrevista a Miguel Ángel Soro, president de
l’Aassociació Nacional de Pintors (ANSPI). El tema
central de l’entrevista era l’intrusisme que el qualifica com el principal problema d’aquest sector. “Tot i
que és una realitat que sempre ha existit, ara és una
batalla sense caserna perquè els professionals hem
de fer front, amb les nostres empreses, a nombroses
càrregues fiscals, assegurances i obligacions de tot
tipus que es tradueixen en unes despeses que els
il·legals no tenen”, explica Soro. “Competir a aquestes circumstàncies és molt complicat. La solució
passa pel Ministeri de Treball, la Inspecció o també
l’exigència per part de tots de treballar amb empreses homologades. Treballar amb negre sempre ha
existit, i ara amb el 21% d’IVA encara més” afegeix
el president d’ANSPI.

Referent a la formació, Miguel Ángel Soro explica
també que des d’ANSPI “s’ha demanat al Ministeri en
moltes ocasions la implantació d’un carnet professional per a pintors, però és un tema molt lent, tot i que
per fi sembla que la Formació Professional es mira
amb altres ulls”, afirma Soro.

“Un pintor professional per ser competitiu i tenir
feina ha d’adaptar-se a les necessitats del mercat,
conèixer les noves tecnologies i esforçar-se en formar-se i especialitzar-se per ser el més professional
possible. Els pintors professionals i les empreses no
tenen mitjans suficients per reciclar-se i posar-se al
dia, per això és important formar un bon equip amb
els fabricants de pintures, els distribuïdors i els centres de Formació Professional”, conclou Soro.
Font: Sólo Pintura

Gremi Provincial de Pintors de Girona - Tel. 972 21 36 72 - Fax. 972 22 35 22 - uec@uecgirona.com - www.uecgirona.cat

ACTUALITAT

S'aprova una taxa sobre el registre de certificacions d'eficiència energètica d'edificis

El Parlament de Catalunya va aprovar amb
data 22 de gener de 2014, dins de la Llei de
mesures fiscals i financeres, la introducció
d'una taxa sobre el registre de certificacions
d'eficiència energètica d'edificis, ja siguin nous
o existents. L'objectiu d'aquesta mesura és
poder finançar les tasques necessàries per
garantir la qualitat del procediment i de les
dades de la certificació d'eficiència energètica.
Aquesta taxa es va començar a aplicar el 3 de
febrer.
Certificació d'edificis nous o grans rehabilitacions en fase d'edifici acabat:
Habitatge unifamiliar: 20 €.
Bloc d'habitatges: la taxa serà proporcional al
nombre d'habitatges del bloc segons aquesta
relació: T = 9,69*H + 15,62, on T serà la taxa
i H el nombre d'habitatges del bloc.
Per altres usos, 20€+0,2 €/m2.
En cap cas la taxa serà superior a 500€.

Certificació d'edificis existents:
Habitatge unifamiliar o pis: 11€.
Bloc d'habitatges: la taxa serà proporcional al
nombre d'habitatges del bloc segons aquesta
relació: T = 4,90*H + 5,20, on T serà la taxa
i H el nombre d'habitatges del bloc.
Altres usos: 10€ + 0,1 €/m2.
En cap cas la taxa serà superior a 250€.
Cal tenir en compte que, a partir del 3 de
febrer, qualsevol modificació que es vulgui fer
a un formulari ja registrat estarà subjecte de
nou a la taxa prevista per a totes les actuacions relacionades al registre oficial de certificació energètica d’‘edificis de Catalunya.
Us recordem que des del Gremi tramitem aquest certificat. Els interessats cal
que us poseu en contacte amb el dept.
tècnic de la UEC a través del telèfon 972
21 36 72 (Anna López).
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ACTUALITAT

Noves obres a Europa i Amèrica del Sud consoliden l’expansió internacional de Rubau
La constructora gironina Construccions
Rubau (agremiat 0218) ha aconseguit
reforçar la seva presència internacional
amb l’adjudicació en els últims mesos de
sis projectes a Polònia, Sèrbia, Perú i
Colòmbia. Les noves obres se sumen a les
adjudicades en els últims anys a Colòmbia,
Mèxic i Romania, i representen la consolidació d’una aposta estratègica d’internacionalització del Grup, arran de la important crisi que travessa el sector a nivell
estatal. En total, la constructora gironina,
fundada l’any 1968, està executant actualment nou obres a l’exterior i l’any vinent
més de la meitat de la seva producció tindrà ja procedència internacional.
Una carretera de circumval·lació paral·lela
al riu Sola a Polònia (9,6 M €) i la reparació, millora i manteniment dels punts crítics
de la via fèrria entre La Dorada i Chiriguaná
a Colòmbia (32 M €) són les darreres adjudicacions de la companyia a l’exterior. Amb
un termini d’execució de 13 i 24 mesos respectivament, les dues obres refermen la
presència del grup gironí a Amèrica del Sud
i Europa.
L’obra colombiana representa el quart projecte adjudicat a CONSTRUCCIONS RUBAU
al continent sud-americà d’aquest any,
després que el passat mes d’agost se’ls
adjudiqués la construcció de la Seu de
Formació
del
Servei
Nacional
d’Aprenentatge de Colòmbia, a Puerto
Gaitán, al centre del país, per un import de
9 M €, i la construcció de tres torres d’apartaments a Bogotà amb un import de 16 M
€. El darrer projecte és a Perú i consisteix
en la construcció de la presa de
Paccoccocha, per un import de 5 M €.
Per altra banda, en aquests moments es
troba en construcció un tram d’autovia de
12 quilòmetres que uneix les ciutats de
Ciflik i Pirot, a Sèrbia, amb un import de 32
M €, adjudicada el passat mes de maig.

16

La prominent presència als mercats internacionals adquirida al llarg dels últims
mesos té els seus inicis a l’any 2010, quan
CONSTRUCCIONS RUBAU va rebre la seva
primera concessió a Amèrica del Sud: una
important obra de carreteres a Guanajuato

(Mèxic) que va suposar una inversió de 80
M € i que es va inaugurar el passat 5 de
novembre. Aquesta va ser la pedra inaugural d’una estratègia d’expansió exterior que
va continuar, el passat 2012, amb la rehabilitació de 23 Km de carretera entre
Valaquia i Transilvània, a Romania (13 M
€), i la rehabilitació d’una important carretera a Yopal, a Colòmbia (23 M €).
Igualment, CONSTRUCCIONS RUBAU
manté una important aposta pel mercat de
les concessions internacionals i actualment
està ofertant concessions a Mèxic i
Colòmbia. En concret, aquest mes de desembre i dins del programa de concessions
de Quarta Generació 4G del govern colombià, la companyia s’ha prequalificat per
ofertar el projecte Villavicencio – Yopal
(930 M €) i la Variant Carmen de Bolívar
(295 M €). Aquestes dues prequalificacions
s’uneixen a dues més obtingudes recentment en el mateix programa i a tres més
del programa “Autopistas para la
Prosperidad”
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ACTUALITAT

Mesures per afavorir la contractació estable a
través de simplificar els contractes de treball
En el BOE núm. 305 de 21 de desembre de 2013 es va publicar el Reial Decret-llei
16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupació dels treballadors. Amb aquesta norma s’efectua una simplificació administrativa
dels contractes de treball reduint el nombre de models de contracte actualment existents.

Aquest Reial Decret-llei és vigent des del passat 22 de desembre DE 2013. En aquesta
norma destaquen els següents aspectes:

Modificacions en la regulació del contracte a temps parcial. Es prohibeix la realització d'hores extraordinàries, excepte en els
supòsits de força major, i es permet la realització d'hores complementàries, exigint per a la
seva realització una jornada mínima al treballador en còmput anual de 10 hores setmanals,
distingint entre:
1 . Hores complementàries exigibles :
a . Pacte entre treballador i empresa.
b . Límit de jornada del 15 al 30 per cent de
la jornada, podent arribar al 60 per cent per
conveni col·lectiu.
c . Preavís de 3 dies.

2 . Hores complementàries voluntàries:
a . No cal pacte previ.
b . Límit de jornada no superior al 15 per
cent, podent arribar al 30 per cent per conveni
col·lectiu.
c . No cal preavís.

L'empresari ha de portar un registre d'aquestes
hores complementàries dia a dia que totalitzarà mensualment. A més s'han de respectar els
límits en matèria de descansos que estableix
l'Estatut dels Treballadors. A l'efecte de cotització a la Seguretat Social aquestes hores cotitzen com hores ordinàries.

Modificació de la regulació dels contractes de durada determinada: En els contractes concertats per un temps no superior a sis
mesos el període de prova no podrà excedir
d'un mes, llevat que es disposi una altra cosa
per conveni col·lectiu. Es redueix el tipus de
cotització per desocupació en els contractes de
durada determinada a temps parcial, passant al
8,30 per cent (6,70 correspon l'empresari i el
1,60 al treballador).
Distribució Irregular de la jornada:
Respecte al règim de compensació de les diferències d’hores, per excés o per defecte, s’estableix: S’estarà a allò fixat per conveni col·lectiu o, en el supòsit que no hi hagués cap previsió al respecte en seu convencional, a allò acor-

dat entre l’empresa i els representants dels treballadors. Si no hi ha pacte, les diferències
s’hauran de compensar en el termini de 12
mesos des que es produeixin.

Reducció de la jornada per cura d’un
menor: S’amplia de vuit als dotze anys d’edat
del menor en què la seva guarda legal pugui
justificar una reducció de jornada de treball
diari, amb disminució proporcional de salari.
Conctracte de suport als emprenedors:
Es modifica la regulació del contracte per temps
indefinit de suport a emprenedors, permetent
la seva realització a temps parcial i atorgant-li
la possibilitat de gaudir d'incentius fiscals i
bonificacions en la quota de la Seguretat Social
en proporció a la jornada contractada.
Contractes que poden realitzar les ETT:
Les empreses de treball temporal podran cedir
a empreses usuàries treballadors contractats
sota la modalitat de contracte de pràctiques.

Aportacions econòmiques per a acomiadaments en empreses amb beneficis: Es
determina el concepte de grup d'empreses a
l'efecte de les aportacions econòmiques per
acomiadaments que afecten treballadors de
cinquanta o més anys.

Contracte per a la formació i l’aprenentatge: S'amplia el termini que permet efectuar
contractes per a la formació i l’aprenentatge no
vinculats a certificats de professionalitat o títols
de formació fins al 31 de de desembre de 2014.

Cotització a la Seguretat Social: deixant
d'estar exempts, entre altres, els plusos de
transport urbà i de distància per desplaçament
del treballador des del seu domicili al centre de
treball habitual. En aquest sentit s'ha eliminat
de l'article 109 de la LGSS l'incís " plusos de
transport urbà i de distància per desplaçament
del treballador des del seu domicili al centre de
treball habitual " que permetia no computar en
la base de cotització diversos plusos de nostre
sector. Caldrà estar a cada Conveni Col·lectiu
Provincial per determinar quins seran cotitzables a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reial
Decret llei.
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FORMACIÓ

La iniciativa FORMA EMPRESA50.CAT és
una mesura promoguda pel Consorci per a
la Formació Contínua de Catalunya per a
incentivar la formació de les micro i petites
empreses catalanes fins a 50 treballadors,
mitjançant el sistema de formació de
demanda bonificada, que està integrat per
les accions formatives de les empreses i els
permisos individuals de formació.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és que les
empreses accedeixin i utilitzin el crèdit del
que disposen per a la realització d’accions
de formació. Totes les empreses disposen
d’un crèdit per realitzar formació als seus
treballadors de com a mínim 420€/any. Des
de la UEC podem consultar el vostre crèdit
de manera gratuïta.

Per tal de dur a terme aquesta iniciativa,
des del Centre de Formació de la UEC es
treballa per donar cabuda a les següents
actuacions:
a) La promoció i difusió individualitzada del
sistema de formació de demanda que està
integrat per les accions formatives de les
empreses i els permisos individuals de formació.
b) La informació i l’assessorament individualitzat a les empreses i, si s’escau, formació a mida sobre el sistema de formació
de demanda.

c) Les accions de suport i d’assessorament
en la detecció de necessitats formatives de

18

cada empresa.

Per més informació o aclariments poseuvos en contacte amb el Centre de Formació
de la UEC (Carretera C-66, Km 39 – Palol
de Revardit – Tel. 972 59 64 60 - formacio@uecgirona.com
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Anuncia’t a la revista i a la web de la UEC

TARIFA PUBLICITAT REVISTA

1 PÀGINA: 210 X 297 mm
Portada interior: 440 €
Contraportada interior: 440 €
Contraportada: 482 €
Interior: 363 €

1/2 PÀGINA: 180 X 120 mm
Portada interior: 282 €
Contraportada interior:282 €
Interior: 241 €

1/4 PÀGINA: 180 X 60 mm
Contraportada interior: 185 €
Interior:161 €

1/8 PÀGINA: 90 X 60 mm
Qualsevol pàgina: 80€

TARIFA DE PREUS BANNERS

PREU pàgina d’inici:
Col·laborador amb conveni amb la
UEC o agremiat: 30 €
Anunciant extern: 60 €

PREU guia d’empreses: (només
per agremiats)
Per agremiats anunciants de la
revista: 10 €
Agremiat: 15 €
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