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aquest
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amb

il·lusió, amb ganes de seguir amb tot

el que s’ha fet fins ara, però també

amb ganes d’innovar i de créixer. Vull

agraïr a l’ex president Josep Agustí i

Ros la feina feta durant els últims

deu anys, i a tot l’equip humà de la

UEC el tracte de benvinguda que he

rebut. Podrem fer molta feina amb

l’esperit

de

treball

que

he

apreciar a totes les delegacions”
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EDITORIAL

Un nou repte amb

il·lusió

Aquesta és la primera vegada que em dirigeixo a tots vosaltres. El primer que vull fer és
donar-vos les gràcies a tots per la confiança dipositada cap a la meva persona. Espero ser
digne del càrrec i no decebre a ningú. També vull dir que encaro el nou repte amb il·lusió,
amb ganes de seguir amb tot el que s’ha fet fins ara, que sense cap dubte ha estat molt
profitós. Però també amb ganes d’innovar i de créixer, i juntament amb tots vosaltres de
fer un pas més amb el creixement i la consolidació d’aquest gremi, el nostre gremi. D’això
en parlarem pròximament.

Ara i de tot cor, vull agrair al president Josep Agustí i Ros la feina feta durant els últims
deu anys. Anys marcats per moments convulsos en tots els sentits, amb una baixada molt
important al nostre sector. Així i tot, el Gremi té moltes perspectives de futur. Gràcies Josep
per tot i pel tracte personal que hem tingut. Les portes del Gremi les tindràs sempre ben
obertes.

També vull destacar el tracte i l’esperit de treball que m’he trobat amb tot el personal de
les diferents delegacions: Ripoll, Olot, Figueres, Palol de Revardit i Girona. Gràcies a tots.
No perdem mai la il·lusió per la feina ben feta, però sobretot per un tracte cordial i respectuós.

Aquest número de butlletí el fem en dates senyalades per la pau i l’harmonia familiar. Però
no podria acabar aquest escrit sense desitjar que en el país al qual vivim, no tinguem
ningú privat de llibertat per pensar diferent. Que la política es decideixi fent política, no
d’altres formes que no podem tolerar, aquesta serà l’única manera que tenim d’anar fent
país.

Esteve Freixas i Vilardell
President de la UEC

GREMI

Esteve Freixas i Vilardell és escollit nou president
en el marc de les eleccions generals de la UEC
Fundador de l’empresa agremiada FREIXAS I FREIXAS de Campllong, Esteve Freixas pren
el relleu a Josep Agustí i Ros en el que és el màxim càrrec de l’entitat amb molta il·lusió.

La Junta Directiva de la UEC després de celebrar la reunió
d’Assemblea General Extraordinària en la qual es van
renovar els càrrecs dels òrgans de govern per quatre
anys.

Els estatuts de les associacions obliguen a
renovar els òrgans de govern de manera
periòdica, per aquest motiu el Gremi celebra cada quatre anys les eleccions que
permeten renovar aquests càrrecs.

El procés electoral iniciat al setembre va
culminar el passat 7 de novembre amb la
convocatòria d’una Assemblea General
Extraordinària mitjançant la qual es va
nomenar la Junta Directiva Intercomarcal.
Aquesta està formada per 30 empreses,
que engloben les diferents activitats dins
del sector, així com les 7 comarques de la
província.

Un cop nomenada la Junta Directiva
Intercomarcal, aquesta escull el President.
Després de 10 anys, el Sr. Josep Agustí va
expressar la seva voluntat de no renovar la
seva presidència. Així doncs, la nova Junta
va proposar al Sr. Esteve Freixas ocupar
aquest càrrec, qui va acceptar gratament.
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Finalment, nomenat el President, és
aquest qui sol·licita a les persones que són
de la seva confiança si volen formar part
del Comitè Executiu.
Tots els càrrecs del Comitè Executiu nomenats van ser renovacions dels mateixos
que ja hi havia.

Per tant, després d’haver celebrat unes
eleccions que han comportat nomenar el
4t President de la UEC i que ha suposat
una nova pàgina de l’història de l’empresa,
podem dir que la renovació dels òrgans de
govern és de continuïtat, estabilitat i consolidació als projectes que es duen a
terme.

Esteve Freixas i Vilardell és fundador de
l’empresa FREIXAS I FREIXAS SA de
Campllong. Amb més de 40 anys exercint
de mestre d’obres, la seva experiència i
il·lusió aportarà de ben segur un valor afegit a la presidència de la UEC.

GREMI

Tot l’equip de la UEC desitja unes felices festes
de Nadal i un pròsper any 2020
Com ja és tradició, el Gremi ha posat a la
venda la loteria de Nadal a 5 euros la participació tant de loteria de l’estat espanyol, al número 07.687, com de la Grossa
de Cap d’Any. Qui en vulgui adquirir
només cal que truqui a alguna de les nostres delegacions.

També s’han confeccionat els calendaris
de sobre taula que tothom rebrà juntament amb aquest butlletí informatiu, i
com no, la felicitació de Nadal.

Desitgem a tots els agremiats unes bones
festes de Nadal i un pròsper any 2020.

Ja teniu a la vostra disposició el segell de l’agremiat tant de la UEC com del Gremi de Pintors. Es
poden trobar a la web a l’àrea d’agremiats
/documents/segells. Recordem també que ja hi
ha publicat el calendari laboral pel 2020 a àrea
d’agremiats/documents/conveni.

Diada del Patró Sant Antoni de Pàdua a Olot
Fontfreda Pintures, Oliveras Materials per a la Construcció i ESJA Pintors, conviden al
col·lectiu de nou a un aperitiu per celebrar la festivitat del patró del sector de la construcció.
Hi ha tradicions que defensen la seva
existència amb orgull, i a la UEC en
som testimonis i protagonistes. Gràcies
als patrocinadors, cada any podem
convocar amb un total èxit d’assistència al nostre col·lectiu a celebrar una
missa, en honor al nostre Patró.

Agraïm la col·laboració al conjunt de
persones que fan possible aquesta trobada, com per exemple els patrocinadors, el personal de la UEC, PLG, els
assistents, als qui vetllen el penó, etc.
Els esperem una altra vegada a tots
ells l’any vinent.

5

GREMI

L’empresa Brecor imparteix una classe pràctica
de com manipular les peces de gran format

La sessió va estar complementada amb la participació de les empreses Raimondi, especialitzada en maquinària per a tallar, i Mapei, fabricant de ciments, morters i adhesius.
El passat 17 d’octubre l’empresa de materials de la construcció Brecor va oferir als
agremiats una sessió formativa de com
manipular, tallar i col·locar peces de gran
format. Els 25 participants van poder realitzar ells mateixos les pràctiques que se’ls
acabava d’ensenyar. En Franc Gómez, cap
de taller de mecanitzats ceràmics i marbres
de Brecor, va ser el responsable de conduir
la classe magistral i va aprofitar per donar
un munt de consells i trucs per tal d’assegurar l’èxit de la col·locació d’aquestes peces
sense trencar-ne ni una.
Les peces de gran format, que poden arribar a mesurar 1,20m x 2,50m i 1,60 x 3,20
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s’han anat popularitzant en els últims temps
i cada vegada és més habitual haver-les
d’instal·lar a l’obra per petició del client. Cal
conèixer les tècniques i habilitats per tal de
no malgastar temps i diners a l’hora de
revestir un terra o una paret amb aquests
grans formats. Qualsevol petit detall és
important per aconseguir un bon èxit en l’operació, com per exemple la direcció (vertical o horitzontal) de la pasta adhesiva.

Agraïm la iniciativa i l’organització per part
de l’empresa Brecor sobre aquest esdeveniment, i oferim la possibilitat d'obtenir més
informació als agremiats que hi estiguin
interessats.

Demostració dels productes VICAT a Palol
de Revardit i a la delegació de Figueres

GREMI

El ciment natural PROMT és d’adhesió ràpida i ofereix una alta resistència, i té
moltes més possibilitats d’aplicacions de les que es coneixen popularment.

Els dies 28 i 29 de maig l’empresa VICAT va
impartir dues demostracions pràctiques dels
seus productes de ciment natural, una al
centre de Formació de Palol de Revardit i
l’altra a Figueres.

Alguns dels presents van reconèixer que si
el producte no es barreja amb la proporció
d’aigua adequada per a l’aplicació que es
desitja realitzar, el resultat és dolent, i això
crea mala publicitat al producte.

El ciment PROMT s’utilitza com a ciment
ràpid, però les possibilitats d’ús que té són
moltes més. Es poden trobar les instruccions d’ús a la pàgina web www.cementonatural.com.

Si alguna empresa està interessada a
conèixer aquest producte pot rebre la visita
del comercial de la zona, en Narcís
Ramada. Només cal que truqueu al 629 733
449.

Es va mostrar als assistents l’alta resistència
del ciment PROMT aplicant-lo sobre una
biga i en una via d’aigua, com el de les fotografies.

L’acte va ser molt ben valorat i els participants van finalitzar amb un càtering obsequiat per VICAT, a qui agraïm sincerament
la seva col·laboració.

La UEC col·labora a l’estand de la Cambra de
Comerç de la Fira de Mostres de Girona

Les peces cedides per agremiats estan exposades habitualment a la UEC de Ripoll.

La UEC va participar a la Fira de Mostres de Girona, que es celebra
en el marc de les Festes de Sant Narcís, i va aportar unes peces
antigues del nostre ofici a l’estand instal·lat a la Cambra de Comerç
de Girona.

Aquestes peces les van cedir les empreses agremiades
Construccions Camps i Sadurní SA de Ripoll, i Construccions
Planella Garrigoles SL de Setcases. Les tenim sempre exposades a
la delegació de Ripoll, juntament amb altres.

7

SECTOR

La totalitat dels representants a les tres
Cambres de Comerç dels grups del sector de la
construcció, són empreses agremiades a la UEC

En les eleccions celebrades enguany a totes les Cambres, el nombre de vocals s’ha vist
reduït respecte la composició que hi havia fins ara, i els grups s’han reestructurar.
A la província de Girona hi ha 3 Cambres
de Comerç: la de Girona, la de Palamós i la
de St Feliu de Guíxols. Les cambres són
intersectorials i elegeixen els seus vocals
en funció de grups d’activitats.
Respecte el sector de la construcció i en el
conjunt de la província de Girona hi ha un
total de 5 representants, tots ells empreses agremiades a la UEC, i que es distribueixen de la següent manera:

Grup 3 Preparació d’obres, construcció
general d’immobles i d’obres d’enginyeria
civil.

MIRFER SA
Josep Mir Fernández

Grup 5 Construcció
Grup 5.1. Construcció d’immobles

MICALÓ RAMIÓ SLU
Lluís Micaló Congost

Grup 5.2. Construcció d’enginyeria civil i
activitats especialitzades de construcció
OSG SERVEIS GRUP SLU
Josep Manel Lloret Sarrats

CONSTRUCCIONS REBUJENT

Jaume Rebujent Moner
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Grup 3 Preparació d’obres, construcció
general d’immobles i d’obres d’enginyeria
civil.
BURGOS GASULL
Jordi Gasull Pujol
En el procès electoral d’enguany hi ha
hagut unes modificacions que han significat una disminució del nombre de vocals
en el ple, i els grups s’han hagut de reestructurar. En el nostre sector de 8 representants hem passat a 5.

Recordem que la UEC mitjançant aquests 5
agremiats donem veu i vot al col·lectiu, i
qualsevol empresa ha de saber que pot
comptar amb ells per assumptes relacionats amb les Cambres de Comerç.

Celebració de la I Edició dels Premis
d’Arquitectura Tradicional Toni Cobos

SECTOR

El premi a la millor obra va ser la rehabilitació i ampliació d’un habitatge aillat i el
guardó a la millor iniciativa va ser la reconstrucció del Parc Natural del Ports.

El dia 23 de maig es va celebrar el lliurament de la 1a edició dels Premis
d’Arquitectura Tradicional Toni Cobos a St.
Feliu de Guíxols amb quasi 150 assistents i
6 obres reconegudes.

Toni Cobos va ser un agremiat molt implicat en la recuperació dels oficis tradionals,
que va deixar petjada en moltes persones
gràcies a la generositat de compartir la
seva experiència i coneixement amb qui li
ho demanava.

Els premis es divideixen en 2 categories, la
primera és Toni Cobos 2018 a la intervenció en l’arquitectura tradicional, en la qual
el premi a la millor obra va ser la rehabilitació i ampliació d’un habitatge aïllat, executada per l’equip següent:
promotor
arquitecte
aparellador
constructor

Salvador Berga
Oriol Roselló Viñas
Lluís Hugas Marcó
Restauracions Ullastret

Aquest distintiu s’entrega de forma conjunta a l’equip de professionals que du a
terme l’execució de l’obra que es presenta.

Dins d’aquesta categoria hi va haver tres
finalistes més, un dels quals és l’empresa
agremiada Obres i Construccions Joan
Fusté sl de Rupià.

La segona categoria és Toni Cobos 2018 a
les iniciatives que valorin l’arquitectura tradicional, en la qual el premi a la millor iniciativa va ser el conjunt d’accions que es
van dur a terme per revertir la progressiva
destrucció del patrimoni arquitectònic del
Parc Natural dels Ports. També hi va haver
un finalista a la millor iniciativa.

L’Associació Greta va crear els premis per a
commemorar a Toni Cobos i destacar les
bones pràctiques en la intervenció d’obres
que tenen un valor arquitectònic. De
moment es té previst que l’edició es celebri
cada 3 anys.

GRETA i UEC desenvolupen diversos projectes en comú, però el més representatiu d’aquesta comunió és l’inquietut de les dues entitats a favor de la recuperació dels oficis relacionats amb la construcció tradicional. Una de les principals
accions que organitzem de manera conjunta són els cursos de formació.
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OFICI

Entrevista a Jordi Díaz, Gerent de Gecol Girona

“Creiem que hem de prendre consciència del significat del medi ambient, l’ecologia i els productes

sostenibles, però tot això només pot ser factible si ho acompanyem del concepte de proximitat KM0”

Qui és Gecol?
Gecol és un dels principals fabricants d’adhesius per
a ceràmica, morters tècnics, revestiments minerals
per a façanes, additius tècnics i sistemes SATE,
entre d’altres. Hi ha fins a 19 famílies de productes,i
atenem a més de 5.000 clients actius i realitzem
operacions a més de 20 països d’arreu del món.

On està ubicat Gecol?
Disposem de 14 centres de producció i distribució
repartits per Espanya. Concretament a Catalunya
tenim 3 fàbriques ubicades a Tarragona, Parets del
Vallès (Barcelona) i Vilamalla (Girona). Podem arribar en 24 hores a qualsevol dels nostres magatzems
oferint un excel·lent servei acompanyat de la
gamma més complerta de productes.

Parla’ns del projecte Gecol a Girona...
La nostra fàbrica fou concebuda per atendre el mercat de Girona, Andorra i França. I a partir d’aquest
prisma s’ha articulat que la gran majoria de les
matèries primeres per a la fabricació provinguin de
proveïdors locals. Establim un concepte de proximitat amb els nostres proveïdors i els donem sempre
la prioritat per a tancar acords de suministre. Volem
que els productes fabricats a Girona, siguin sempre
amb matèries primeres locals i fomentar el concepte
de productes de proximitat KM0.

Justament, és interessant el concepte de proximitat...
Creiem que tots hem de prendre consciència del significat del medi ambient, l’ecologia i els productes
sostenibles. Disposem d’una varietat de productes
dissenyats per a la bioconstrucció; productes amb
base de calç dissenyats per a una construcció ecològica i pintures amb base silicats o transpirables, per
exemple. Però tot això sols pot ser factible si ho
acompanyem del concepte de proximitat KM0. Per
tant, sens dubte la opció més ecològica i sostenible
és que els constructors de Girona utilitzin productes
fabricats a Girona.
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El concepte proximitat encaixa amb els processos de fabricació que teniu?
Aquesta pregunta m’agrada, doncs la nostra fàbrica
disposa uns estàndarts màxims per a reduir a la mínimia expressió possible les deixalles a través d’un

sistema de reciclatge i aprofitament, com el cartró i
la fusta. A més, Gecol fabrica amb energia elèctrica,
així no es generen emissions a l’atmosfera. També
disposem d’una certificació per part d’Applus amb la
normativa ISO 9001-2015, la qual ens obliga a mantenir un estàndard de qualitat molt elevat a la fabricació i controls. Tots els nostres productes i sistemes
son certificats, i molts seguint les exigents normatives franceses, que son més severes que les d’aquí,
mitjançant el laboratori de referència a França
CSTB.

Perquè el compromís de col·laborar amb la
Unió d’Empresaris de la Construcció?
Considerem que el Gremi és molt important per a
professionalitzar el col·lectiu i per millorar el coneixement de productes i nous sistemes de construcció
dels agremiats. Aquí és on actuem com a col·laboradors amb la idea d’aportar el nostre coneixement
i formació als agremiats per tal que coneguin els
productes necessaris per a les obres i disposin de la
informació i formació suficients. En definitiva, professionalitzar i dignificar el sector. Tenim previst un
programa de formacions durant el 2020 que va en
aquesta direcció.
Un missatge final vers els magatzems distribuïdors i els agremiats?
El nostre missatge als magatzems de distribució és
que entenguin la necessitat de treballar amb fabricants locals, ja que el comerç de proximitat és bàsic
per a que la nostra societat prosperi i creixi forta.
Som una empresa gironina i volem que els contructors de Girona ens coneguin i valorin per la nostre
qualitat i compromís.

Per últim volem agrair a la Unió d’Empresaris de la
Construcció l’oportunitat de col·laborar amb ells i
treballarem per a ser-ne mereixedors de la seva confiança.

26/11/19

18:00

OFICI
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FORMACIÓ

Dades del Departament de Formació de la UEC
del 2019

L’increment d’hores lectives és un paràmetre que confirma que el sector de la construcció
s’està recuperant i consolida el seu creixement respecte a la contractació de personal.
El Centre de Formació ubicat a Palol de
Revardit és la localitat a on es concentren
més hores de classe, tot i que la formació
també s’ha executat en altres poblacions
com Girona, Olot, Ripoll, Figueres, Puigcerdà, Blanes i Sta. Coloma de Farners.

El total d’alumnes atesos han estat 1.254.
Les hores totals lectives han estat 3.034,
repartides en 106 cursos.

L’acció formativa més curta és la de 6
hores de prevenció de riscos laborals específica d’ofici, mentre que la més llarga és la
del carnet d’operador de grua torre, de
230 hores. La segueix el curs de manteniment-reparacions d’edificis i d’espais enjardinats, de 100 hores.

La mitjana per curs és de 28 hores.

Aquest any s’han creat dues formacions
inèdites: La de prevenció de riscos en
espais confinats i la de treballs verticals,
utilitzant el simulador de riscos que es va
inaugurar recentment.

Les classes que impartim encara són fora
de l’horari laboral, ja que l’empresari no
pot modificar l’organització de treball pel
fet que un operari hagi de fer formació.
Des de la UEC sempre estem treballant
perquè la formació sigui subvencionada
per a les empreses agremiades, i així és en
el 95% dels casos.

Vols obtenir el carnet d’operador de grua torre?

Al febrer s’inicia una nova edició. El curs està subvencionat i consta de 200 hores.
Manipular una grua torre o automuntant
requereix haver obtingut el carnet oficial
de la Generalitat de Catalunya. La UEC
som centre acreditat per cursar la formació
obligatòria, que un cop superada tant la
part teòrica com la pràctica, permet a l’alumne presentar-se a l’exàmen oficial a la
Generalitat.

És indispensable tenir aprovat 4t d’ESO, o
graduat escolar, en funció de l’edat.
És subvencionat tant per a treballadors,
com per a autònoms.

Inciem un curs a Palol de Revardit el proper 24 de febrer i acaba el 28 de maig.
L’horari és de 6 de la tarda a les 10 de la
nit, de dilluns a dijous.
Per inscriure’s o demanar més informació
cal trucar al centre al 972 59 64 60.
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FORMACIÓ

La UEC participa en el Programa APP del SOC per
a la formació d’alumnes en l’ofici de manobre.
L’Ajuntament de Girona és l’entitat promotora que demana les subvencions, però es busca
la implicació de les empreses agremiades per a contractar els joves que hi participen.
El dia 3 d’octubre l’Ajuntament de Girona i
la UEC van presentar un projecte conjunt
per a la formació d’alumnes en l’ofici de
manobre. Es tracta del programa APP, el
qual està subvencionat pel SOC, i que s’ha
ofert a les empreses del sector de la construcció de Girona i dels voltants.

El programa cobreix a 15 alumnes, els
quals un cop acabada la formació transversal que imparteix l’Ajuntament de Girona, i
la pròpia de l’ofici des del nostre centre de
formació, aniran a treballar a una empresa
durant un període de 6 mesos. El SOC és
qui s’encarrega de subvencionar el sou i
les despeses de la seguretat social d’aquests contractes d’aprenentatge.

L’objectiu és alleugerar la càrrega econòmica que representa contractar un manobre sense experiència els primers mesos
de treball ja que la productivitat sol ser
baixa, i evidentment, incorporar joves al
mercat laboral.
Passats els 6 mesos no hi ha cap compromís d’haver de formalitzar un contracte
laboral.

D’esquerra a dreta:

David Martinez, tècnic de la UEC;
Jordi Fabrés i Joan Massó, de l’Àrea de
Promoció Econòmica/Ocupació del Servei
Municipal d’Ocupació (SMO) de l’Ajuntament
de Girona i Anna Casas, directora del centre de
formació de la UEC.

La UEC treballa per participar en programes com aquest i proveïr al mercat laboral
de mà d’obra, que a la llarga serà qualificada. En tenim algun altre en projecte,
que durant el 2020 es publicaran.
Estem segurs que l’èxit d’aquest programa
permetrà que d’altres empreses vulguin
formar-ne part.

El delegat territorial del Govern a Girona, Pere
Vila, presenta el Pla Formatiu del SOC 2019/20

L’Honorable Sr. Chakir el Homrani, Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, també va
fer acte de presència a la sessió informativa.
A l’acte van presentar el pressupost destinat a l’execució dels
serveis ocupacionals del SOC a les comarques gironines, un
total de 30.726.375 euros, dels quals la meitat seran designats per a les polítiques actives de foment de l’ocupació, i
una quarta part a la qualificació professional. La prioritat són
les persones en situació de risc, com per exemple els joves,
les dones i les persones discapacitades, entre d’altres.
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SERVEIS
US RECORDEM ELS SERVEIS DE LA UEC

La UEC tramita el carnet de Mestre Artesà en
Construcció Tradicional que emet la Generalitat

Mostrar que un bon mestre d’obres posseeix aquesta distinció acredita la capacitat d’aquest a iniciar un projecte seguint els criteris de construcció tradicional.

L'any 2015 la Generalitat de Catalunya va
eliminar l'ofici de mestre artesà en construcció tradicional del seu repertori d'oficis artesans. Des de la UEC vam defensar la seva
existència, ja que fins aleshores els agremiats podien sol·licitar el carnet. La reivindicació va ser escoltada i aquest es va tornar a incloure dins del catàleg de la família
de la construcció.

La UEC imparteix el curs de Mestratge en
Construcció Tradicional (160 hores) juntament amb l’entitat GRETA (Grup de
Recuperació i Estudi de la Tradició
Arquitectònica). Els interessats hauran de
demostrar que tenen un alt grau d’experiència en obres basades en models de
construcció tradicionals.

es tracta d'una qüestió d'imatge, dignitat i
orgull. En altres paraules, simbolitza el reconeixement dels anys practicant l'ofici, coneixent-lo i estimant-lo.
El primer mestre d'obres en obtenir el carnet artesà amb la nova catalogació d'oficis,
de la província de Girona, ha estat en Josep
M. Teixidor Pagès de La Pera (qui està executant una obra a la fotografia).

Des del Gremi ajudem a gestionar tot el
procés del tràmit, ja que el lliurament del
projecte es fa a través d’una aplicació informàtica de la Generalitat de Catalunya,

Qui és mereixedor del carnet no obté cap
mena de benefici econòmic ni fiscal, ja que

Circular
Circular
Circular
Circular
Circular
Circular
Circular
Circular
Circular
Circular
Circular
Circular
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CIRCULARS ENVIADES DES DEL DARRER BUTLLETÍ

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

09/2019:
10/2019:
11/2019:
12/2019:
13/2019:
14/2019:
15/2019:
16/2019:
17/2019:
18/2019:
19/2019:
20/2019:

Notes sobre el Registre horari laboral
Festa de Sant Antoni
Horari d’estiu 2019
Eleccions UEC
Contractes de Formació
Vols un manobre amb un contracte de formació de 6 mesos?
Perd la por a manipular peces de gran format
Loteria de Nadal 2019
Convocatòria de l’Assamblea General Extraordinària
Calendari laboral 2020
Declaració del nombre d’obrers
Segell de l’agremiat

NOUS AGREMIATS I CIRCULARS
Cabaño Paletes SC de Vilafant

Construccions i Rehabilitacions Crober, SL de Sant Hilari Sacalm
Adam Bosch Genobe de Cassà de la Selva

Jose Ramon Camara Soriano de Vilafant
Eduard Mercader Galán de Vidreres

Joan Rubirola Vergés de Cornellà de Terri
Antonio Luna Velasco de Roses

Oriol Castán Cabau de Vilademuls
Carles Soler Cáceres de Girona

Gironina de Manteniment i Reformes SL d’Anglès
Juan Ortega Aguado de Sant Julià de Ramis

Gecol Girona SL de Vilamalla

Pissarres Pirineus SL de Puigcerdà
Lucala SL de Roses

Mercadal Pintors SL de Girona

Jesús Linares Granados d’Olot

Santiago Roca Pastells de Les Planes d’Hòstoles

Raúl Vilanant Construccions SLU de Vilanant

Ricard Cuadrado Cobo de Begur

Mohamed Aazouzi El Garaj de Figueres

Rahür SL de Puigcerdà

Dapecsa Isogrup, SL de la Cellera de Ter

Constr. y Ref. Imrane Costa Brava SL de Platja d’Aro

Agustí Obres i Muntatges Industrials SLU de Banyoles

Construccions Silla-Bellver SL de Bellver de la Cerdanya

Kandala Construcom 2040 SL de Granollers

Construcciones, Reformas y Rehabilitaciones Julián SL de St. Julià.Ram
Obres Girona S XXL SL de Salt
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PLG informa

LA COORDINACIÓ D’ACTIVITATS
EMPRESARIALS A LES EMPRESES I
AUTÒNOMS
La coordinació d’activitats empresarials en un mateix centre de treball és l'obligació legal de cooperar en matèria de prevenció de riscos laborals quan es desenvolupin activitats com a mínim de treballadors de dues empreses, dos treballadors autònoms o treballadors d’una empresa i un treballador autònom.

Les empreses i autònoms es poden trobar principalment en dues situacions, la primera és en treballs (moviment de terres, encofrats, pintura, etc.) en centres que es considerin obres de construcció. En aquest cas el promotor nomenarà al Coordinador de Seguretat i Salut.

Si l’empresa o autònom és contractista haurà de facilitar la redacció del Pla de Seguretat i Salut que
ha d’estar aprovat pel seu Coordinador; haurà de tramitar la Comunicació d’obertura del nou centre
de Treball abans del seu inici; el llibre de Subcontractació; la Inscripció a la REA (només d’empreses
amb personal assalariat); la designació dels recursos preventius; el contracte amb Servei de
Prevenció Aliè (4 especialitats); el lliurament dels EPI; els certificats de formació i informació en
PRL; les aptituds mèdiques i l’autorització per l’ús de maquinària.
Per altra banda, si l’empresa o autònom és subcontractista haurà d’acollir-se i complir el Pla de
Seguretat i Salut del seu contractista (adhesió al pla); fer la inscripció a la REA. (inscripció només
d’empreses amb personal assalariat); informar el seu contractista de les empreses o autònoms subcontractats; realitzar el contracte amb el Servei de Prevenció Aliè (4 especialitats); el lliurament
dels EPI; els certificats de formació i informació en PRL. / Aptituds mèdiques i l’autorització per l’ús
de la maquinària.

La segona situació en la qual es poden trobar les empreses i autònoms són els treballs de neteja,
manteniment i petites reparacions a empreses (indústries, supermercats, magatzems, etc.) que no
es considerin obres de construcció. En aquest cas, el titular del centre de treball o l’empresari principal nomenarà el Responsable de la Coordinació d’activitats Empresarials, facilitarà els riscos propis del centre de treball i les mesures preventives, així com les instruccions d’emergència i es designarà al responsable de coordinació d’activitats empresarials.

Les empreses i autònoms que vagin a fer les feines tenen el deure d’intercanvi d’informació i facilitaran per escrit els riscos de la seva activitat i les mesures de prevenció a adoptar, les mesures a
adoptar en situacions d’emergència, la comunicació de qualsevol accident de treball i qui és el responsable de seguretat.

A més, els treballs que no es considerin obres de construcció han de poder facilitar la següent documentació: la designació del recurs preventiu (si escau); un contracte amb servei de prevenció de
riscos laborals en les 4 especialitats (solament empreses amb personal assalariat); un llistat de treballadors; l’assegurança RC i obligatòria de conveni; el corrent de pagament a la Seguretat Social i
a l’Agència Tributària; el certificat assegurant que disposen d’avaluació de riscos i planificació de
l’activitat preventiva; els rebuts de lliurament dels EPI; els certificats de formació i informació en
prevenció de riscos laborals; les aptituds mèdiques i l’autorització per l’ús de maquinària i capacitació per treballs en proximitat i en tensió, entre molts d’altres.
Prevenció Laboral Gremi - Tel. 972 21 57 51 - Fax. 972 414516 - info@plg.cat - www.plg.cat
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Ja pots confeccionar el calendari laboral 2020
Ara que començarà un nou any des del Gremi recomanem que cada empresa confeccioni el seu propi calendari laboral. La Generalitat obliga a signar-ne un dins el marc de
les negociacions dels convenis col·lectius, i per això ja hi ha publicat el del 2020, que
el trobareu a la nostra web (àrea agremiats/ documents/ conveni/ calendari). A partir
d'aquest document publicat seria bo que cada empresa acabés de concretar les seves
festes municipals i els períodes de vacances. També és un bon moment per enregistrar,
si cal, períodes de jornades de treball diferents de la de 8 hores, per adaptar-se a les
inclemències del temps o restriccions de treball en zones turístiques, per exemple.
Si el calendari que apliqueu és el propi i no el publicat, cal entregar-lo als treballadors
o als seus representants per tal de signar-lo. Si hi ha un taulell d'anuncis, és recomanable que quedi exposat.

És molt important que es comuniqui al responsable de confeccionar les nòmines el
calendari laboral, així com qualsevol altra festa que no consti inicialment al calendari
però que s'acabi celebrant, ja que en el nostre conveni els treballadors cobren un import
per dia efectivament treballat, i un altre molt diferent per dia no treballat (al butlletí 353,
pàgina 14, hi ha un article amb exemples numèrics molt didàctic).

Les dades que s'han de tenir en compte per a la confecció d'un calendari propi són:
- El còmput total d'hores a treballar a l'any, que és 1.736.
- Les 12 festes oficials (marcades en vermell al calendari laboral publicat).
- Els 3 dies de festa marcats al conveni que s'han de respectar: 13 de juny, dia del
Patró, i 24 i 30 de desembre. (aquests dies estan marcats en blau al calendari).
- Cal anotar les dues festes municipals.
- Cal gaudir de 31 dies naturals de vacances, o 22 laborables (per aquest any, normalment són 21).

Qui faci els càlculs s'adonarà que si es descompten tots aquests dies de festa del calendari, encara queden 9 dies laborables que si es treballen, sobrepassarien del còmput
de 1736 h. És per aquest motiu que ens veiem amb l'obligació de repartir de manera
coherent durant al llarg de tot l'any algunes jornades de festa, i no acumular-les l'últim
mes. Aquests dies són els que estan marcats en groc, i es poden traslladar en funció
de l'organització de cadascuna de les empreses.

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

ACTUALITAT

La UEC participa a la II Jornada d'Innovació de
la Construcció que organitza el DAEC

L’empresa agremiada Construccions Rubau SA va realitzar una conferència basada en la
seva experiència sobre el valor afegit que es pot aportar a una obra i el model BIM.

Aquest any la UEC va patrocinar la II
Jornada d'Innovació de la Construcció
celebrada a l'Escola Politècnica Superior
de la Universitat de Girona, acte organitzat pel Departament d’Arquitectura i
Enginyeria de la construcció (DAEC), i
adreçat sobretot a estudiants.
L'objectiu d’aquesta segona edició va ser
donar a conèixer les noves tendències del
sector i el títol era “l’eficiència en la gestió
de l’edificació: IPD+LEAN+BIM”.

De fet, segons Lomba, BIM ha permès a
l'empresa Rubau S A innovar d'una manera més ràpida i eficient.
El BIM (Building Information Modeling) és
una nova metodologia de treball que
inclou la tecnologia per a la creació i gestió de projectes al llarg de tot el seu cicle
de vida.

Durant la jornada l'empresa agremiada
Construccions Rubau S A va participar tot
exposant la seva experiència sobre el
valor afegit que es pot aportar a una obra
utilitzant la metodologia BIM. L'explicació
que va anar a càrrec del seu enginyer d'edificació i tècnic BIM Pablo Lomba Palacio,
va ser molt didàctica, ja que es va basar
en casos reals.

La FLC llança diverses campanyes centrades en
els cinc tipus de càncer més freqüents

Les campanyes preventives han estat dels càncer de còlon, pulmó, pell, mama i pròstata.

Des de l’any 2018 la Fundación Laboral de
la Construcción realitza diferents accions
compromeses amb la salut dels treballadors a través de les Campanyes d’Empresa Saludable per tal de fomentar els
hàbits saludables i millorar les condicions
de salut.
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Durant el 2019 una de les Campanyes
d’Empresa Saludable ha estat centrada en
accions per a la detecció precoç dels cinc
tipus de càncer més freqüents (còlon,
pulmó, pell, mama i pròstata). De l’11 al
18 d’octubre la FLC amb la celebració del
dia mundial del càncer de mama, va llançar una campanya centrada en aquest
tipus de càncer realitzant diferents
accions de sensibilització, conscienciació

i visualització a través de missatges, vídeos, infografies i tríptics informatius sobre
la malaltia.

El 21 de novembre també es va realitzar
una jornada a portes obertes al centre de
formació de Badalona de la FLC sobre la
prevenció del càncer de pròstata a càrrec
d’una infermera oncològica de l’AECC.

