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EDITORIAL

“Lo que el viento de llevó “
El dia 1 de març es va inaugurar la seu i centre de formació de la FLCC, situada a
Badalona. És un lloc molt espaiós i ben equipat per impartir formació d’oficis i cursos de
prevenció de riscos laborals del nostre sector.
La inauguració la va encapçalar el M. Hble. Sr.
Carles Puigdemont president de la Generalitat
de Catalunya i la Il·lma Alcaldessa de Badalona
la Sra. Dolors Sabater. L’acte, que es va celebrar al Saló Noble del Centre, va ser simpàtic
i amable.
Més de tres-centes persones van escoltar els diferents discursos de les autoritats que presidien la cerimònia. Dos joves alumnes del conservatori de Badalona van amenitzar la inauguració amb la seva música. La sala estava engalanada, amb llum i so inclosos, gràcies a
la col·laboració de la Fura dels Baus, companyia que està impartint cursos de formació de
bastides i treballs en alçada precisament en aquestes instal·lacions, amb nois de l’IMPO,
amb l’objectiu de formar-los en aquesta especialitat i puguin incorporar-se al mercat laboral.
En la darrera setmana del mes de març arriba el Pare Noël “Rajoy” amb inversions per a
Catalunya, inversions que ja havien estat presentades pel Ministre del Govern de Zapatero,
l’any 2008, per valor de 4.000 milions d’euros, dels quals només s’han executat un 10 %.
Si hi sumem l’acord d’urgència del 2013 de 300 milions, que van signar Anna Pastor i Santi
Vila, executat només un 4 %, mireu si podem estar contents.
Catalunya aporta el 19 % del PIB espanyol, i en població el 16 %, per no mencionar les
exportacions, que són el 25% . Mai s’ha assolit el nivell d’inversions corresponent al nostre PIB, això és un atracament a mà armada.
Les promeses incomplertes del Sr. Rajoy són una ofensa i té una barra que se la trepitja,
són promeses per fer emprenyar a qualsevol. A sobre, ni una setmana ha passat, qui el
Sr. Montoro anuncia una retallada del 30 %, i ens quedem tots amb un pam de nas, com
en Pinotxo.
El Gobierno és una fàbrica d’independentistes. Si no ens volen, que ens deixin marxar, ja
pagarem la nostra part del deute nacional, però almenys podrem respirar.
Per últim, els dies 23,24,25 i 26 de maig tindrà lloc a la Fira de Barcelona el Saló CONSTRUMAT, en el que la FLCC hi participa amb un estand i hi farà jornades sobre BIM, eficiència energètica, energies renovables, construcció sostenible, ... i un acte de reconeixement de tots els expresidents de l’entitat. Us hi esperem !

Josep Agustí i Ros
President de la UEC

GREMI

La UEC celebrem la 40ª Assemblea General
Ordinària
Es tanca l’exercici comptable satisfactòriament després d’uns anys molt difícils pel Gremi
i els seus agremiats, però amb la sensació de consolidar la recuperació del sector.

Dijous 30 de març es va celebrar a Palol de
Revardit la reunió anual del Gremi en la que
s’exposen les activitats realitzades durant
l’exercici 2016. També s’aproven els comptes anuals que es presenten de l’exercici
passat, així com els pressupostos del proper.
Pels agremiats que no vau assistir us resumirem la reunió dient que l’exercici econòmic que es va tancar es va fer amb un saldo
positiu, molt petit, però al cap i a la fi, són
beneficis.
El pressupost del 2017 té un increment del
16% respecte aquest any. Les dades que
s’utilitzen per confeccionar el pressupost són
reals i molt prudents, per tant només es
tenen en compte, per exemple, les subvencions adjudicades en ferm. Això fa que sempre hi hagi una desviació positiva dels
ingressos, ja que durant l’any es van aprovant diversos projectes.
Una novetat ha estat l’aprovació de l’increment de les quotes del 3 %. Des del 2008
estaven congelades. Val a dir que com que
la quota d’agremiació és variable en funció
del nombre de treballadors, si bé les tarifes
no s’han augmentat durant 8 anys, alguna
empresa pot haver vist un increment de l’import a pagar si ha tingut més treballadors
que en anys anteriors.
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De les notícies a destacar del 2016 i com a
inèdites, hi ha el nomenament del Sr. Josep
Agustí com a President de la FLCC, el passat
6 de novembre, i el del Sr. Paulí Fernández
com a President de la FEPIC, el 24 de febrer.
Pel que fa a la formació, es va graduar la primera promoció del curs de Mestratge en
Construcció Tradicional, un curs per a mestres d’obres que volen aprofundir els seus
coneixements en l’art de la rehabilitació d’edificis amb valor arquitectònic, tot preservant
l’ofici i les tècniques.
Els assistents a la reunió van aprofitar la trobada per reivindicar la seva gran preocupació
per la desaparició de la figura de l’aprenent
de paleta. La llei no permet tenir menors d’edat en les obres, i tampoc existeixen cursos
de formació professional, com els que necessitem, per tenir aquest jovent candidat a treballar al sector aprenent l’ofici. Si que existeixen cursos reglats en instituts relacionats
amb la construcció i ben organitzats, però el
nivell de pràctiques no cobreix les necessitats
que requereixen les empreses del sector.
El Gremi fa molt de temps que treballem per
millorar aquesta situació, però val a dir, que
les lleis actuals, la crisi viscuda i la manca de
recursos fa que no veiem els fruits de tanta
inversió en temps i reunions.

GREMI

El Gremi i PLG participem a la Fira de les 40 h de
Ripoll amb la col·laboració dels agremiats
La Fira, que és tota una festa a la ciutat de Ripoll, va tenir molt de públic i els agremiats
que van participar per primera vegada en aquest format van estar satisfets.
La UEC ja havia participat a la Fira fa uns
anys però en aquesta edició vam involucrar a unes quantes empreses agremiades perquè fessin una demostració dels
oficis del nostre sector. Per tant, des d’aquí, agraïm la col·laboració de les empreses que ho han fet possible.

FERNAROMA CONSTRUCCIONS SL va
fer una demostració
de treballs amb pladur.

GERMANS
MARGALL CB
van fer una
demostració
d’una teulada
JOSEP GARCIA SAÑAS va
fer una demostració de
poliurea ( impermeabilització i segellat).

CONSTRUCCIONS
FREIXENETCAMPRODON SL va fer una demostració de col·locació de pedra.

GAMODEC SL va col·laborar
amb una exposició d’aïllaments
tèrmics

JOPRADA CONSTRUCCIONS
SL va fer una demostració de
l’ofici de paleteria, mitjançant
l’elaboració d’un plat de dutxa.

La UEC tenim la delegació a Ripoll que
dóna servei a les empreses i professionals de les comarques del Ripollès i la
Cerdanya.

L’Eduard Vendrell de l’empresa GER-CONSTRUC va portar
una exposició d’una teulada
de pissarra.

Dins la nostra província hi ha zones
amb estils de construcció diferents,
marcats sobretot per la climatologia.
En aquesta fira i en les diferents
demostracions que es van fer, es
podien distingir aquests trets tan típics
del territori.

L’empresa MATERIALS DEL
FRESER va obsequiar a tots els
participants amb un lot d’eines.
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La UEC facilita entrades als agremiats perquè
puguin visitar la Fira CONSTRUMAT gratuïtament, gràcies a un acord de col·laboració
El Saló obrirà les portes el proper dimarts 23 de maig i fins el divendres 26, a Barcelona.

Els agremiats que vulgueu entrades per
assistir a la Fira només cal que us connecteu a la següent web:
http://www.construmat.com/register-bbb
i seguiu les instruccions. Us demanaran
que apliqueu el codi promocional, que
prèviament haureu de demanar a la UEC,
i que a la circular 3/2017 us l’informàvem.
Les empreses podeu demanar el nombre
d’entrades que desitgeu, si bé són nominatives. No hi ha límit de data per demanar entrades. Enguany s’imprimeixen
directament en el mateix procés de
sol·licitud i no calen enviaments per
correu.

30.000 m2 és l’espai que ocupara el total
dels participants en l’exposició. Enguany
es preveu un increment d’assistents animats per la reactivació del sector.

A la circular 3 hi trobareu el
codi promocional per obtenir
la vostra entrada gratuïta

Una de les novetats que tindrà presència
per primera vegada és el BIM i tot el món
que engloba aquesta nova tendència de
treball, que sembla que serà el futur.

L’Ajuntament de Girona presenta el projecte
Construcció Connectada per reactivar el sector
L’Alcaldessa de Girona va aconseguir reunir tots el agents del sector de la construcció de
Girona per parlar del sector i treballar conjuntament en una mateixa direcció.
trucció Connectada: millorar el coneixement sobre la construcció sostenible fent
conferències i sessions informatives;
incrementar la professionalitat dels operaris que hi hagin de treballar, a través d’un
curs pràctic de formació; reduir l’atur integrant operaris al mercat laboral; frenant
preus tot aportant més professionals per
executar les obres, etc...
Tota actuació a favor de la reactivació del
sector és bona, però si a més a més es fa
sota el paraigües de l’administració i els
diferents agents remant en una mateixa
direcció, llavors segur que recollirem
algun fruit.
Aquest és el propòsit del projecte Cons6

Aquest projecte es porta a terme durant
tot el 2017. Està finançat pel SOC i el
mateix Ajuntament de Girona. La UEC hi
col·laborem activament en l’apartat de
formació, ja que una de les actuacions és
la impartició d’un curs pràctic de formació
de 50 hores, el qual organitzem.

GREMI

ACLARIMENTS SOBRE EL CONTRACTE PER A
FEINA FIXA A L’OBRA
Susanna Massana Crous, advocada de Casadevall i Associats, ens explica la regulació d’aquest contracte, però degut a la seva complexitat l’article segueix a la nostra web.
Són molts els dubtes que suscita aquest
model de contracte, motiu pel qual he fet un
resum de les característiques més essencials, per tal que l’empresa arribi a saber
quan és que es pot acollir a aquest tipus de
contracte. Llavors caldria revisar les particularitats de casos específics.
En general, cal dir que la jurisprudència és
indulgent amb la interpretació d’aquests
tipus de contracte, en el sentit de que el respecta i manté la seva genuïtat en molts
casos. També cal afegir que no resulta barat,
i per això es respecta. Està previst per ajustar-se a la temporalitat de les obres i a la
possibilitat de que una mateixa empresa
hagi d’atendre vàries obres alhora, o vàries
de successives, sense que el treballador
adquireixi el caràcter indefinit.
En principi, el contracte està pensat per una
sola obra, independentment de la seva durada, que és limitada en el temps però incerta.
Pot finalitzar quan acabi l’obra o abans, quan
es vagin reduint les feines de l’ofici i categoria del treballador a l’obra, i calgui anar
reduint la plantilla. També pot finalitzat
abans per causa imprevisible i aliena a la
voluntat de l’empresari, provisional o definitiva, que no sigui conflicte laboral. Per exemple, la rescissió de contracte per part del propietari o contractant principal de l’obra. Si la
paralització és provisional, l’empresari té l’obligació de tornar a ocupar el treballador
quan s’acabi la causa de la provisionalitat, o
bé pot actuar, ja sigui quan es produeixi la
paralització inicial o quan aquesta esdevingui
definitiva, d’acord amb el que preveu la
segona modalitat del contracte, que després
exposaré.
El contracte s’ha de fer per escrit, i especificant el lloc i l’obra o feina i partida. Fins a
quin punt especificar vol dir posar només el
lloc de l’obra o afinar molt més és un aspecte poc definit. Si hi ha partides rellevants d’obra que l’empresari podria fer a tenor de la

seva activitat i pels seus medis, però que en
el moment de subscriure el contracte amb el
treballador ja sap que no farà és millor especificar-ho. Per exemple, si ja sap que l’alicatat de gres o terrasso anirà a càrrec d’una
empresa especialitzada, millor fer-ho constar
expressament. Fer més partides de les inicialment previstes no és problema, i si són
rellevants aconsellaria -per més seguretatacordar l’ampliació de l’objecte del contracte
per escrit. El problema és retallar les feines
que el treballador té inicialment previstes.
No estem parlant necessàriament d’una obra
gran o de llarga durada. El contracte per a
feina fixa a l’obra també es pot fer per feines
petites, que tinguin “substantivitat pròpia”.
Aquest terme s’intenta explicar en molts
tractats però no s’entén gaire. Vol dir que
s’ha d’identificar l’objecte del contracte:
posar la ubicació i la feina a fer perquè el
treballador se’n faci una idea. D’alguna
manera aquest últim ha de poder identificar
o individualitzar la feina. No es pot fer un
contracte d’obra per fer feines de manteniment en una empresa a menys que vinguin
associades a un contracte concret on es defineixin les feines, i estigui limitat en el temps.
Aquest concepte de feina genèrica s’allunya
del terme “substantivitat pròpia”, però la
jurisprudència ho admet si va associada a un
contracte mercantil limitat en el temps amb
una tercera empresa.
Si la feina a fer consisteix a anar cinc dies a
un lloc, tres dies a l’altra, dos dies a l’altra i
així sucessivament no correspon fer un contracte per a feina fixa a l’obra; en comptes
d’aquest contracte s’escau més el contracte
per obra/obres més estàndard, o bé per circumstàncies de la producció, si és per un
volum de feina superior a la normal, especificant en qualsevol cas en què consisteix la
feina. Per fer un contracte fix d’obra s’ha de
començar amb una obra amb més consistència.
Aquest article segueix a la nostra web !

7

GREMI

Com veuen els agremiats aquest any 2017
Des del Gremi hem fet aquestes 3 preguntes a empreses d’arreu de la província de Girona :
1- Creu que la seva empresa facturarà més aquest 2017 ?
2- Ha notat més activitat que ara fa un any ? 3- Com veu el 2017 ?
Empresa: ESJA PINTORS SL d’Olot LA GARROTXA
Activitat: Pintor
1- A la nostra empresa és imprevisible, perquè el 75 % de la feina que realitzem és decoració, rehabilitació i manteniment.
De totes maneres, penso que serà millor que el 2016 per la previsió d’inversió a la indústria.
2- Fins avui continuem treballant al mateix ritme que el 2016, gràcies als nostres clients, alguns dels
quals, tenim des de fa 60 anys.
Per altra banda la nostra empresa no ha sofert grans davallades com han pogut tenir les empreses que
estaven més immerses en l’obra nova.
3- Esperem que hi hagi una millora, encara que sigui petita, per l’obra nova i pública, la qual cosa faria
que ens beneficiéssim tots els rams de la construcció, reformes i manteniments.
Si com sembla hi haurà una major estabilitat econòmica, repercutirà favorablement en el nostre sector
ja que s’anirà perdent la por a invertir tant a nivell personal com a nivell empresarial.
Josep M Puig Torrent Estem esperançats!
Empresa: CONSTRUCCIONS SALA LES PRESSES SL d’Olot LA GARROTXA

Activitat: Constructor

1- Hem començat molt bé l’any i els pressupostos comptats respecte les mateixes dates de l’any passat mostren una tendència a l’alça.
2- Aquest últim any hem tingut una recuperació de feina i d’activitat econòmica
3- El 2016 ja va ser un any de recuperació important respecte els anys anteriors i el 2017 veig que el
sector industrial amplia i millora les seves zones de treball, creix la il·lusió del client particular en fer
reformes importants en el seu pis o comprar alguna cosa i l’obra pública més a poc a poc, però també
es va recuperant. L’optimisme és Total.

Josep M Sala Canalies

Agraeixo al Gremi els cursos de formació que estan fent, necessitem operaris amb uns mínims de coneixements i una bona preparació d’un treballador és igual a donar un millor servei al client.

Empresa: CONSTRUCCIONS PIGUILLEM SL de Puigcerdà LA CERDANYA

Activitat: Constructor

1- Sí creiem que sí, que aquest any serà més positiu.
2- En el darrer trimestre del 2016 vam detectar més activitat econòmica. Ara s’està començant a reactivar el sector, aquí dalt a la Cerdanya, ja que anem a remolc de Barcelona.
3- Ara al 2017 s’està començant alguna promoció nova i s’observa que els preus dels terrenys estan
augmentant.

Salvador Piguillem Sánchez
Empresa: FLOTATS SA de Puigcerdà LA CERDANYA
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Joan Flotats Naudó

Activitat: Constructor

1- Intentarem que sí, de fet les perspectives són millors i hi ha més moviment que en anys anteriors.
2- Sí, hem notat un repunt d’activitat aquest inici d’any, tenint en compte que l’any 2016 va baixar un
25% respecte del 2015.
3-Nosaltres ens dediquem principalment a l’obra pública i depenem molt de les administracions públiques. Sembla que aquest 2017 serà millor, ja que s’han obert també en el sector privat noves expectatives de projectes que havien quedat aturats aquests últims anys.
El sector de l’obra pública continua patint moltíssim la falta d’inversió de l’administració. Les grans
empreses del sector han subsistit gràcies a buscar-se el treball a l’estranger; nosaltres ho hem intentat, per proximitat, amb França, creant una empresa a França. El primer any (2015) hi varem facturar
el 30% del global del grup, mentre que actualment només trobem traves per treballar-hi, i la nostra
implantació cada dia és més complicada,i tot això degut únicament a motius purament polítics.

GREMI
Empresa: ENRIC FERRER I FILL SA de Celrà GIRONÈS Activitat: Venda de materials per a la construc.
1- Si tot segueix com aquest primer trimestre, evidentment puc confirmar que la nostra facturació millorarà.
2- Hi ha un increment notable de comandes així com d'acceptacions de pressupostos. Igual que, podem
dir, que cada dia surten feines amb camions i retrosexcavadores, que fins fa poc no era així.
3-Sembla ser que es confirma la tant anel·lada recuperació del nostre sector, sobretot amb la venda de
material d'interiorisme i la construcció de cases unifamiliars.
En resum podríem dir que estem en un bon camí perquè tot millori. Gràcies a la UEC per comptar amb
nosaltres.
Empresa: TOT GUIX SC de Fornells de la Selva GIRONÈS

Gerard Suñer Rosdevall
Eduard Danés Suñer

Joan Ferrer Vila

Activitat: Guixaire

1- Sí, pel que fa al primer trimestre ja s’ha notat l’increment.
2- El 2016 ja va ser millor que el 2015, i aquest 2017 ja és millor que el 2016 , però no se sap
com acabarà.
3- El 2017 el veig bé perquè hi ha hagut un canvi, però la tardor sempre és més fluixa, veurem
com acaba l’any. Ara ja tenim problemes per trobar personal. No es troba personal qualificat.
El nostre ofici és molt artesanal, i el pladur està fent que el guixaire de tota la vida vagi desapareixent, i acabarem sense. Alguns operaris creuen que en saben, però els seus coneixements
són molt bàsics, comparat amb el nivell de fa uns anys.

Empresa: CONST. J. MARTINEZ PORTABELLA de Pardines RIPOLLÈS

Activitat: Constructor

1- Sí, està augmentant progressivament.
2- Aquest any 2017 hem tingut més moviment, més pressupostos a comptar i més activitat.
3- La previsió és bona.
En aquests més de 50 anys de trajectòria s’han viscut moltes etapes en un entorn canviant.
Aquets valors de superació i millora han estat transmesos a tot l’equip transformant-se en “satisfacció del client gràcies al tracte i serveis rebuts”, i com no, donar un valor afegit al gremi per
la feina ben feta i el recolzament que tenim, tant a laboral com a PLG, i la tranquil·litat de que
treballem ben assessorats.

Josep Martinez Portabella
Núria Morera Tarruella

Empresa: JOSEP MARIA MARTI PAYAN de Roses ALT EMPORDÀ

Activitat: Constructor

1- Esperem que aquest any 2017 es mantingui la mateixa facturació que l’any anterior.
2- Ja durant el 2016 vam notar un repunt de creixement de l’activitat, i aquest augment sembla que es va mantenint aquest any.
3- Durant el 2016 i aquest 2017 s’ha vist un increment de compravenda de segona residència, que esperem que ajudi a mantenir el mateix nivell d’activitat que l’any anterior.

Josep Maria Martí Payan
Empresa: CONSTRUCCIONS PAMAT 2005 SL de Blanes LA SELVA

Activitat: Constructor

1- De moment el volum de facturació envers al 2016 ha augmentat així com la previsió de feina
signada a dia d’avui. Sí, la facturació serà superior a la del 2016.
2- La veritat es que sí. A la nostra empresa i en general en altres comerços .
3- El 2017 el veig molt bo, es va animant el sector. I la nostra empresa té molt bona previsió de
feina.

Alejandro Matas Gallego
Empresa: PERE COSTA FIGUERAS SLU de Vilafant ALT EMPORDÀ

Activitat: Construcció Sostenible

1- En el que portem del 2017 s’ha facturat més que el 2016 i amb les previsions de feina que tinc seguirà així.
2- Si he notat més activitat respecte l´any passat, es compten més pressupostos que s’executen tant
de clients habituals com nous clients.
3- Veig el 2017 com un any de millora en el sector de la construcció sobretot en reformes i rehabilitacions més importants que anys anteriors i més tendència a obres de nova edificació

Pere Costa Figueras

Trobo molt important la formació que s’està fent a la UEC a través de Greta de recuperació de tècniques antigues doncs gràcies a la qual ja hem pogut fer dues obres aplicant les tècniques apreses.
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GREMI

Josep Vidal Bosch, la quarta generació d’una de
les empreses agremiades més antigues
La UEC fem una emotiva visita a l’empresari Josep Vidal Bosch a casa seva a Arbúcies i
repassem ni més ni menys que els darrers 119 anys, des de la data de constitució.
En Josep ha nascut en una casa amb una
forta tradició de l’ofici de paleta, començant pel seu besavi, en RAMON BOSCH
MAS, qui al 1898 va iniciar el negoci fent
tot tipus d’obres, des de la carretera que
porta a Sta. Fe, fins el mateix pantà i l’hotel de Sta. Fe. Recorda que a casa es deia
que la carretera havia costat 1 duro el
metre lineal, i es feia tot a pic i pala.
Tenien aleshores uns 60 operaris. Els
embornals es feien de pedra, i tenien una
brigada de picapedrers. La foto de la
dreta feta al Turó de l’Home, pertany a
aquesta etapa.
En SALVADOR BOSCH CALVET, el seu fill,
el va succeir en el negoci. D’en Salvador
es conserva el carnet que l’acreditava com
empresari, era obligatori tenir-lo, sinó no
es podia exercir l’ofici. En Josep opina que
amb això hem anat enrere, ja que actualment qualsevol es pot donar d’alta d’autònom i ja pot dir que és paleta.Abans en
aquest sentit hi havia més control i per
tant seguretat. Aquest carnet s’havia de
visar periòdicament.

La tercera generació la va protagonitzar el
gendre d’en Salvador, en JOSEP VIDAL
GALCERAN i pare del nostre entrevistat.
Ens comenta que abans no es feien
vacances, tot voltava entorn del negoci
familiar, l’empresari estava sempre a disposició de qui el necessitava.
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En Josep hi va començar a treballar de
ben jove, als estius i en vacances escolars
com Setmana Santa, tot i que no va ser

fins als 18 anys, després de cursar els
estudis de formació professional de delineant de construcció a Girona, que es va
incorporar de manera fixa.
Per acabar-ho d’adobar, en JOSEP VIDAL
BOSCH es va casar amb la filla d’un
empresari de la construcció també agremiat a la UEC, en RAMON ROCA GUARDIA. I d’aquesta unió en surt la cinquena
generació que ja està treballant en el
negoci, en DAMIÀ VIDAL ROCA.
Quan en Josep mira enrere veu que
alguns mitjans mecànics ens han facilitat
molt la feina, sobretot en temes d’esforços i manipulació de càrregues, però hem
empitjorat en massa aspectes: abans els
paletes eren artesans, sabien fer motllures, treballar la pedra, aprenien un ofici i
l’estimaven, les edificacions eren ben
fetes. Ara tot són presses, hi ha llocs en
que es construeix amb materials barats i
en pocs anys l’edifici fa llàstima. Tenim
materials més bons i més tècnics però el
client només mira el preu, i això fa que el
resultat final no sigui l’òptim.
Des del Gremi us diem: Moltes felicitats !

GREMI

L’empresa TERREAL torna a organitzar una sessió informativa del bloc ceràmic estructural
El proper dijous 18 de maig es celebra una nova edició d’aquesta formació. L’assistència
és gratuïta però hi ha un nombre de places limitades, per tant, és important l’estricte
ordre d’inscripcions.
La bona puntuació que van posar els participants a la primera edició d’aquesta formació tan concreta, a on s’explica el bloc
ceràmic estructural de l’empresa TERREAL, ha impulsat que es celebri una segona edició a la fàbrica que l’empresa té a
La Pera.
Les explicacions sobre les particularitats
d’aquesta peça són amenes, pràctiques i
molt didàctiques, ja que es fan a la mateixa fàbrica, i això permet a part de fer una
visita a les instal·lacions, veure una mostra d’una construcció que hi ha aixecada.
L’horari va semblar molt correcte, ja que
és de les 11h del matí a les 4h de la tarda.
Per tant, inclou un dinar de feina, espai de
conversa i intercanvi d’opinions entre les
diferents empreses del sector, que no

s’ho poden permetre en gaires ocasions i
que sempre són trobades enriquidores i
profitoses.
Des de la UEC us animem a participar a
aquesta formació totalment gratuïta i
patrocinada per TERREAL.
Per inscripcions podeu trucar directament
al Gremi: 972 21 36 72

Celebrat el XX Concurs de Paletes de Campllong
L’acte es va celebrar en el marc de la XXXV Fira Comarcal de Primavera de Campllong.
Durant un cap de setmana el poble queda conquerit per infinitat d’activitats relacionades
amb el camp, els oficis i en general amb les nostres tradicions.
La UEC hi participa de manera activa,
aportant el criteri del mestre d’obres Josep
M Teixidor, que forma part del jurat qualificador.
Dotze parelles de mestres d’obres van presentar-se a concurs i els guanyadors van
ser:
1r Premi, 1000 €
Aleix Plana Hortoneda i Vasile Safta de
Vila-seca (Tarragona)
2n Premi, 400 € i 4 àpats al restaurant Can Xiquet de Campllong
Una de les figures que els participants van realitRamon Oliveras Turon i Alex Salfa de Vilobí zar en aquesta edició, rodejada dels membres del
jurat qualificador i organitzadors
3r Premi, 200 €
Josep Ribas i Muntada de Vilobí i Josep Mª
Vilà Dilmé de Campllong
i 50 € per la resta de parelles participants
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FORMACIÓ

Organitzem dos cursos de nivell bàsic per aprenents de paletes sense experiència
Totes les empreses que necessiten personal ens fan saber que tenen dificultat per trobar-lo, de qualsevol categoria i amb la formació en PRL obligatòria realitzada.
La preocupació de la pèrdua de la figura
de l’aprenent és màxima, i la legislació és
inflexible.Si l’empresa vol contractar un
operari sense experiència i anar-lo ensenyant al propi centre de treball, li costa
econòmicament parlant el mateix que un
operari totalment experimentat sempre
dins la seva categoria.
La UEC hem organitzat dos cursos per a
aprenents de paletes. Les classes s’impartiran 8 dissabtes al matí. Es fan pràctiques
de les tasques més elementals que un
manobre ha de saber realitzar. Se’ls expli-

ca tots els materials, utillatge, vocabulari,
temes de prevenció de riscos, i un primer
contacte amb plànols.
En aquests cursos hi poden participar tant
treballadors actius com aturats, però va
dirigit a joves que vulguin iniciar-se en l’ofici, o que ja siguin manobres però
novells.
El primer curs comença el 6 de maig, i el
segon està previst iniciar-lo al setembre.
Podeu trucar al centre de Palol per formalitzar les inscripcions.

El curs de mosso de magatzem a Ripoll a punt de
finalitzar
200 hores, la majoria d’elles pràctiques, són les que han hagut de realitzar el grup de
nois i noies que van ser seleccionats dins el programa Joves per l’ocupació.
El grup ha realitzat exercicis pràctics de
conducció de toro, d’etiquetatge, de tècniques d’embalatge, i fins i tot va fer una
visita a l’empresa Comercial CBG, importadora i distribuïdora de productes, per
treballar els continguts del curs d’una
manera visual i molt enriquidora.

L’Ajuntament de Figueres subvenciona un curs
de 40 hores per a pintors
Es va impartir íntegrament al centre de Palol de Revardit, i era totalment pràctic.
El grup de 15 persones seleccionades per
l’Ajuntament de Figueres i que estaven a
l’atur van realitzar 40 hores de formació
de l’ofici de pintor.
Les pràctiques van consistir en fer treballs
tant a l’interior com a l’exterior, tant d’o12

bra nova com de rehabilitació, i en diverses superfícies: fusta, metall, guix, etc
.
L’objectiu és que els alumnes puguin treballar en una empresa de pintura amb
una formació mínima adquirida.

FORMACIÓ

Certificat de Professionalitat de 90 hores per a
mossos de magatzem a Palol de Revardit
El curs l’han realitzat 15 joves aturats amb l’objectiu d’obtenir un nivell bàsic de formació que els ajudi a incorporar-se en el món laboral.
El que ens distingeix d’altres centres de
formació és el nostre grau d’implicació
amb el perfil d’alumne que imparteix la
formació.
Tenim molts cursos fets a mida, tant
pel que fa a l’alumne com de l’entitat
que el contracta.
L’elevada quantitat d’hores pràctiques
utilitzant materials, equips i maquinària
adequats contribueix a que els participants estiguin sempre motivats i ocupats, juntament al nombre equilibrat
d’alumnes que tenim per grup.
La formació que s’ha dut a terme de
Mosso de Magatzem a Palol de Revardit
ha tingut una elevada puntuació en tots
els aspectes valorats.

Alumnes fent exercicis
pràctics del curs de
mosso de magatzem

Curs de manteniment subvencionat
Ajuntaments de Figueres i Roses

pels

Els alumnes han fet pràctiques de diferents oficis: paleta, electricista, pintor i jardiner.
Els alumnes eren persones a
l’atur que els dos ajuntaments van seleccionar per
portar a terme aquesta formació tan complerta i variada, que ha sumat un total de
96 hores presencials .

Alumnes fent exercicis pràctics
del curs de manteniment

L’objectiu és que aquestes
persones puguin tornar a
introduir-se en el mercat
laboral havent adquirit una
formació
mínima
sobre
aquests oficis.
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SERVEIS

US RECORDEM ELS SERVEIS DE LA UEC

EL DPT. D’ASSEGURANCES OFEREIX L’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS
COL·LECTIUS O DE CONVENI EN UNES CONDICIONS EXCEL·LENTS
L’article 22 del Conveni Col·lectiu de la
Construcció de la Província de Girona
estableix unes indemnitzacions en cas
d’accident dels treballadors, de diverses
quanties en funció d’uns paràmetres.
En cas de succeir alguna de les situacions que obliga a l’empresa a pagar
una indemnització fixada per l’article 22,
aquesta pot fer-ho desemborsant l’import corresponent, o bé, pot tenir contractada una pòlissa d’assegurances que
li cobreixi aquest risc.
La UEC tenim un conveni amb la companyia Mapfre que ens permet contractar d’un dia per altre una pòlissa d’aquestes, oferint molta agilitat i rapidesa.
La pòlissa cobreix sempre la totalitat de
la plantilla assegurada en el règim gene-

ral de la seguretat social, sense necessitat de donar noms, ni haver de fer cap
alta ni baixa durant el període de vigència de la mateixa. És en finalitzar el període d’1 any, quan l’empresa regularitza
en caràcter retroactiu el nombre de treballadors que ha tingut realment, pagant
al final sempre pels treballadors efectivament contractats.
Qualsevol dubte que tingueu sobre
aquesta pòlissa podeu contactar amb el
dpt d’assegurances que us atendrem,així
com fer-vos un pressupost econòmic personalitzat per a la vostra empresa.
Podeu consultar els imports de les indemnitzacions en l’article 22 del Conveni
Col·lectiu de la Construcció de la
Província de Girona, publicat a la nostra
web, a “àrea agremiats” i a “conveni”.

CIRCULARS ENVIADES DES DEL DARRER BUTLLETÍ
Circular núm. 01/2017: Modificació ajornament imposts
Circular núm. 02/2017: Assemblea Ordinària
Circular núm. 03/2017: Saló Construmat
Circular núm. 04/2017: Curs de Construcció Sostenible
Circular núm. 05/2017: Acords Assemblea General Ordinària

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

14

SERVEIS
DONEM LA BENVINGUDA ALS NOUS AGREMIATS
MARC GUTIÉRREZ JÓDAR

de l’Escala

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ ORTÍZ
SANTI SABRIÀ COBO

de La Bisbal d’Empordà

de Vall-Llobrega

RODRIGO SÁNCHEZ MENDO

de Breda

JAUME GARNATXE PLANELLA

de Campdevànol

JOSE MANUEL RODRIGUEZ RUBIO

de Vilamalla

CONSTRUCCIONS TURON SALARICHS SL

de Cassà de la Selva

MARC BATLLE GUDAYOL

de Lloret de Mar

OBRA CIVIL MAS PAU SL

d’Avinyonet de Puigventós

JOSEP PLANAGUMÀ FOLCRÀ

d’Olot

ROQUE FRANCISCO IRLES MARCO
JORDI RIBAS TERRASENCH
CONST. VILA I CABA SL
AMILANYY 5860 SL

de Llagostera
de Cabanes

de Ripoll

EXCAVACIONS JORDI FÀBREGA SL
XAVIER RIGOLA TUSET

de Viladamat

d’Alp

CONSTRUCCIONS XAVI MURISCOT
CARLES CAMBÓN GUERRA
GIROMORTER SC

d’Empuriabrava

de Fontcoberta

de Begur

de Calonge
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PLG informa

TREBALLS AMB RISC DE CAIGUDES D'ALTURA
De tots és sabut (i les estadístiques així ho demostren), que els accidents deguts a caigudes a diferent
nivell o d'altura es donen amb certa freqüència a les obres de construcció, essent, a més i quan es donen,
de caràcter greu.
Existeix normativa específica sobre els treballs temporals en altura (el propi Conveni del Sector de la
Construcció ho contempla), i els Inspectors de Treball i Seguretat Social estan comprovant l'aplicació d'aquesta normativa a les obres de forma estricta i escrupolosa, imposant sancions importants quan aquesta s'incompleix.
Quan hi ha la possibilitat de caure d'una alçada igual o superior a 2 m, el risc de caigudes d'altura està
considerat com un risc especial (annex II del RD 1627/1997), essent obligatòria la utilització de proteccions col·lectives i/o individuals (anteposant, sempre que sigui possible, les proteccions col·lectives).
Fruit de la nostra experiència amb les inspeccions de treball i accidents de treballs dels quals tenim coneixement, a continuació fem un breu resum dels aspectes més importants que cal recordar i sobre els quals
cal incidir en relació a les caigudes d'alçada en obres de construcció.
Un dels punts especialment sensibles a aquest tipus de risc són les cobertes, ja que es pot donar tant en
el seu perímetre, com en els forats que hi pugui haver (forats, patis interiors, claraboies, etc), com pel
trencament dels materials que conformen la pròpia coberta.
En cas d'utilitzar un sistema de protecció del perímetre de la coberta per mitjà de baranes, cal escollir-ne
el tipus en funció de la inclinació de la coberta i l'alçada de caiguda, per tal que sigui resistent als impactes (càrregues dinàmiques).
L'ús de la bastida tubular és una opció molt vàlida (quan resulta difícil instal·lar baranes).
En els treballs de manteniment i reparació de cobertes tradicionals de certa antiguitat (com les formades
per cairats i llates de fusta en mal estat) i en els treballs sobre cobertes lleugeres, cal tenir també en
compte les possibles caigudes per esfondrament. Les cobertes lleugeres no estan dissenyades per suportar càrregues. Prèvia revisió i comprovació de l'estructura existent, s'adoptaran les mesures preventives i
de protecció més adequades, tals com xarxes sota la coberta, línies de vida, dispositius retràctils i/o passarel·les, a més de les baranes de protecció al perímetre de les mateixes.
Una altra font de risc de caigudes d'altura són les escales de mà. La inclinació de les mateixes estarà entre
68 i 75o, disposaran de sabates antilliscants, sobresortiran 1 m per sobre del punt d'arribada i estaran lligades a la part superior.
Inspecció de Treball no vol que es treballi des d'escales de mà. Accepta la seva utilització només si el nivell
de risc és baix, si no cal realitzar esforços excessius, si el centre de gravetat del cos no sobresurt dels
muntants de l'escala, i si per les característiques de l'emplaçament (espais reduïts) no és possible la utilització d'altres mitjans. Per a treballs on el punt d'operació (alçada de les mans) sigui igual o superior a
3,50 m, seria obligatori l'ús d'arnès de seguretat. Es prioritzarà la utilització de cistelles, plataformes elevadors o bastides.
Aquestes recomanacions són certament reconegudes i constantment recordades en sessions formatives,
però és important que siguin aplicades de forma efectiva a les obres, per tal d'evitar els accidents i les
conseqüències tan perjudicials que se'n deriven.
Prevenció Laboral Gremi - Tel. 972 21 57 51 - Fax. 972 414516 - info@plg.cat - www.plg.cat
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28a Diada del Pintor Català, el proper 3 de JUNY

9.30h Punt de Trobada i esmorzar
Trobada al pàrquing de la “Cooperativa Agrícola de
Garriguella”
i esmorzar al Bar de la Cooperativa.
(Ctra. de Roses, s/n, 17780 Garriguella, Girona)

10.40h Visites:
- Sortida cap a Monestir de Sant Quirze de Colera
- Visita guiada i teatralitzada al Celler

10.50h Sortida en Quads (opcional)
excursió de dues hores aprox. en Quads (prèvia
reserva i amb suplement de 35€)
CAL FER LA RESERVA DIRECTAMENT AL 629.71.88.53

13.00h Joc sorpresa
13.30h Sortida cap al restaurant a Cantallops
14.00h Dinar al Restaurant “CANPAU”

Preus opció visita:
Adults: 35 €
Nens: 20 €
Preu opció quad:
Adult:70 €

17.00h Festa amb ball al mateix restaurant

Aforament limitat
Últim dia per fer la
reserva: 26 de maig

Informació i reserves:
Gremi de Girona
972 21 36 72

Gremi de Barcelona
93 488 12 88

Gremi de Lleida
973 23 21 66

Gremi de Tarragona
977 21 39 01

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

ACTUALITAT

Inauguració del centre de formació de la
Fundació Laboral de la Construcció a Badalona
En el mateix edifici ja hi ha des del setembre la Seu de la FLCC, amb tota la part administrativa i de gestió traslladada.
El passat 1 de març una representació de
la UEC van assistir a la inauguració del
centre de formació que la FLCC té a
Badalona.
El Molt Honorable Senyor Carles
Puigdemont president de la Generalitat
de Catalunya va presidir l’acte, acompanyat de la Il·lustríssima Alcaldessa de
Badalona Sra. Dolors Sabater i autoritats
del sector com el President de la FLC i de
la FLCC, sindicats, professionals, etc.
Més de 4.000 m2 estan a la disposició del
sector per executar formació de manera
pràctica i teòrica. Els espais completament adequats a les diferents exigències
de les capacitacions dels oficis són am-

ples i moderns.
Fins ara Barcelona i rodalies no disposava d’instal·lacions adequades per a la
impartició de cursos d’operadors de grua
torre, o maquinistes, per exemple, i amb
la reactivació del sector i les necessitats
formatives de nous operaris, actualment
era molt necessari disposar d’un espai
d’aquestes característiques.

Gran èxit de la 33ª Nit de la Pintura que HIPER
DECORACIÓ organitza i patrocina
Enguany es va batre un rècord d’assistents i el gerent, el Sr. Joan Mallart, en el seu discurs
inaugural va fer especial esment de la importància d’estar agremiats.
El passat dissabte dia 1 d’abril es va celebrar la ja tradicional Nit de la Pintura, que
aquest any ha arribat a l’edició número
33, acte que com sempre va ser patrocinat i organitzat per Hiper Decoració.
Aquesta trobada reuneix un important i
representatiu nombre de professionals
del sector de la pintura, amb més participació que l’any passat, uns 400 assistents. La trobada va ser tot un èxit.
El Sr. Joan Mallart, gerent d’Hiper
Decoració, va dirigir unes paraules als
assistents, fent referència a la petita
millora del mercat actual i que és important agremiar-se per combatre la competència deslleial, essent més professionals
i productius.
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El Gremi agraïm l’atenció del Sr. Joan Mallart i de
tot l’equip de HIPER DECORACIÓ i els felicitem
per l’èxit de la celebració de la 33ª Nit de la
Pintura, per molts anys !

www.cecam.com

AGENDA
ACTE:
DIES:
LLOC:

SALÓ CONSTRUMAT
DEL 23 AL 26 DE MAIG
FIRA DE BARCELONA

ACTE:
DIA:
HORA:
LLOC:

SESSIÓ INFORMATIVA A CÀRREC DE TERREAL
DIJOUS 18 DE MAIG
DE LES 11H A LES 16H (DINAR INCLÓS)
Fàbrica TERREAL a LA PERA

ACTE:
DIA:
HORA:
LLOC:

28a DIADA DEL PINTOR CATALÀ
DISSABTE 3 DE JUNY
TOT EL DIA
GARRIGUELLA

ACTE:
DIA:
HORA:
LLOC:

MISSA DE SANT ANTONI I APERITIU
DIMARTS 13 DE JUNY
A LES 11:30H
OLOT

ACTE:
DIA:
HORA:
LLOC:

CONCURS DE PALETES I CELEBRACIÓ DE ST ANTONI
DISSABTE 17 DE JUNY
A LES 9H , I LA RESTA D’ACTIVITATS TOT EL DIA
BANYOLES

US HI ESPEREM !

