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BUTLLETÍ INFORMATIU
Comarques Gironines
ANY 1357
El mestre d’obres de
Bescanó, Guillem de
Granollers, va construir
el Pont del Dimoni, per
travessar el riu Güell al
barri de Santa Eugènia
de Girona.

ANY 1968
El pont va ser desmuntat
per l’enginyer de camins,
el Sr. Agustí Palau, i es
van guardar part de les
pedres, amb la intenció
de reconstruir-lo en un
altre indret de la ciutat.

ANY 2019

Les associacions de
Santa Eugènia i
l’Ajuntament de Girona
encarreguen la
reconstrucció del pont
a l’empresa agremiada
Salvador Serra SA de
Porqueres, sota la
direcció de l’arquitecte
Municipal el
Sr. Joaquim Roura i
amb el projecte de
l’arquitecte Sr. Ramon
Ripoll.
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EDITORIAL

Brots Verds

Hem passat un hivern-primavera. Llàstima que fins ara no ha volgut ploure el necessari.

La UEC està més viva que mai, i amb la mirada posada als brots verds que per fi han sorgit,
encara que hi ha qui diu que vindran núvols negres. Si ve tempesta que sigui curta i no
faci massa destrossa.

El dia 27 de març es va inaugurar al centre de formació de Palol un simulador de riscos
d'espais confinats, per fer-hi pràctiques reals, reproduint un clavegueram o un pou, amb
riscos com l'acumulació de gasos perillosos.

Tenim el conveni signat. És una feina feixuga d'estira-i-arronsa amb els sindicats. Sabem
que el conveni no satisfà a tothom, però és el més bo pel sector.

El que no tenim gens tancat ni solucionat és la moratòria de la Costa Brava, amb els inconvenients que comporta. Aquí sí que hi ha feina d'estirar i arronsar.

Sort que amb altres temes avancem, com la presència de la dona en el sector. El Col·legi
d'Arquitectes tècnics de Girona, en el seu edifici de la Punxa, va celebrar una xerrada sobre
el paper de la dona en el sector de la construcció. Hi va participar la nostra Il·lustríssima
Alcaldessa, la Sra. Marta Madrenas, i cinc ponents fèmines. La jornada va ser d'un alt contingut tècnic.
Benvingudes al món de la construcció, com més sigueu en aquest món millor anirem, us
necessitem!

Josep Agustí i Ros
President de la UEC

GREMI

Inauguració del Simulador d’Espais Confinats

Ja està operatiu el primer simulador d’espais confinats i el de treballs en alçada de les
comarques gironines, amb cursos pràctics programats per diversos sectors afectats.

El passat 27 de març es va inaugurar el
Simulador de Riscos d’Espais Confinats i el
de Treballs en alçada, a les instal·lacions de
Palol de Revardit. UEC, Prevenció Laboral
Gremi SLU i la FLCC s’han unit per tirar
endavant aquest projecte i fer possible la
construcció d’aquest.
Es tracta d'un contenidor tancat amb una
entrada i dues sortides d’emergència. Les
dimensions aproximades de l’espai són de
5,90m de llarg per 2.35m d’ample i 2.40
d’alt. El volum lliure interior de l’espai és
aproximadament de 33 m3.

Entre els assistents hi havia l’alcalde de
Palol de Revardit, el Sr. Jordi Xargay, la
Gerent de la FLCC, la Sra. Lucía López i el
President de la FLC i de la UEC, el Sr. Josep
Agustí (precisament la fotografia recull el
moment de tallar la cinta per inaugurar l’espai amb les esmentades personalitats).

indispensable disposar d’espais com aquest
per fer una formació de qualitat i com a
representant de la FLC va mostrar la seva
satisfacció amb la col·laboració amb la UEC,
per tal de poder utilitzar aquestes
instal·lacions. Per últim, l’alcalde de Palol de
Revardit, Jordi Xargay va cloure l’acte dient
que està orgullós que en el seu municipi
s’ampliïn les activitats formatives, ja que
això demostra la bona evolució de l’activitat
econòmica. La inversió total d’aquesta instal·lació ascendeix a 40.000€ els quals són
patrocinats per les entitats esmentades. Es
preveu que hi passaran més de 1.000 alumnes durant els 5 pròxims anys.
Aquesta formació va dirigida a totes aquelles persones que treballen en llocs tancats
i amb probabilitat que hi hagi toxicitat en
l’ambient: espais soterrats, tines, dipòsits,
clavegueram, rases, etc. Per tant ens dirigim a altres sectors industrials, a més a més
de la construcció.
Els professors del curs han assegurat que
durant aquests mesos de proves en el simulador les pràctiques s’han desenvolupat
molt satisfactòriament i estan preparats per
impartir totes les tècniques als seus alumnes. El Centre de Palol de Revardit és l’únic
centre de les comarques Gironines que disposa d’un Simulador de Riscos d’Espais confinats i treballs en alçada.

També va assistir el Regidor d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Banyoles, el Sr. Albert
Tubert, el President de la PIMEC, el Sr. Pere
Cornellà, el President de la Cambra de
Comerç de Girona, el Sr. Domènec
Espadalé, el President de la FOEG, el Sr.
Ernest Plana, entre altres autoritats.

Durant l’acte es va fer una demostració perquè tots els assistents veiessin el potencial
del nou simulador.
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La Sra.Lucía López Alén va confirmar que és

L’equip de tècnics de PLG que
va efectuar la
demostració i
qui impartirà les
formacions
a
partir d’ara , acompanyats de
la Gerent de la
FLCC, la Sra.
Lucía Lòpez.

GREMI

S’aprova l’actualització de l’articulat del Conveni
Col·lectiu que s’anava prorrogant des del 2013

El passat 25 de març es va signar finalment aquest document per part dels sindicats UGT
i CCOO i l’única patronal amb representació en el sector, la UEC.

La comissió negociadora del conveni
col·lectiu del sector de la construcció i obres
públiques de la província de Girona han fet
bé els deures. Enguany, i de manera quasi
excepcional, ja que no es recorda que això
passés en els darrers 30 anys, ja s’han
aprovat les taules salarials que entraran en
vigència el proper 1 de juny del 2019.

Disposar de les taules força abans de la
seva entrada en vigor permet aplicar-les en
el més corresponent i no haver de calcular
diferències, ni pagar imports en caràcter
retroactiu.

En el mateix acte d’aprovació de les taules
es va signar el nou articulat, que des del
2013 s’anava prorrogant. Així doncs, hi ha
hagut algunes modificacions, les més destacables són:
-L’import de la mitja dieta és fixa a 12,5 € a
partir del 25 de març del 2019.
-Per primera vegada s’introdueix un concepte nou en aquest apartat que el trobareu
redactat en l’article 21, i és la possibilitat de
cobrar la mitja dieta, sempre que se’n meriti
el dret, malgrat no disposar d’una factura
oficial que acrediti la seva despesa, i en cas
de no trobar un establiment que compleixi
els requisits mínim (proximitat a l’obra i
relació qualitat-preu).

Hi ha dos articles nous, el 34 que per primera vegada en el nostre conveni s’introdueix
el concepte de la igualtat entre gèneres, i el
33 a favor d’emprendre accions per vetllar
el compliment d’aquest conveni.
Des del Gremi estem preparant la publicació en paper del conveni que ben aviat
rebreu al domicili , a on hi ha:
-L’articulat.
-Les taules salarials que entren en vigència
l’1/6/2019, i fins al 31/5/2020.
-El calendari laboral del 2019.
-Un model de contracte fix d’obra.
-Un model de quitança.

I els documents a títol informatiu que no se
signen que són:
-El càlcul de costos salarials
-Un apartat de preguntes freqüents, que vol
aclarir dubtes que sovint es repeteixen
entre els nostres agremiats.
Trobareu tots els
documents a la
web de la UEC a :
-àrea agremiats
-documents
-conveni
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GREMI

Celebració de l’Assamblea General Ordinària

La consolidació de la millora al sector es reflecteix en els comptes tancats de l’exercici
anterior, així com en els pressupostos pel 2019.
El passat 27 de març es va celebrar
l’Assemblea General Ordinària. En un món
ple de recursos tecnològics que permeten
tenir una comunicació i informació quasi
immediata, sembla que cada vegada interessa menys assistir presencialment a les
reunions a on es convoquen a les persones
per exposar-los com s’ha desenvolupat l’exercici i passar comptes dels pressupostos.
Ja ho deia qui va ser President durant 30
anys, que si els agremiats no participen en
l’Assemblea General, era precisament perquè les coses funcionen.

Evidentment a les reunions assisteixen
agremiats, als quals se’ls agraeix la seva
participació, però menys dels que ens agradaria als qui ho organitzem. Fet el comentari cal destacar que es van aprovar els comptes presentats i tancats de l’exercici 2018,
així com el pressupost del 2019.

Es van repassar temes actuals com la moratòria de la Costa Brava, la inauguració del
simulador de riscos d’espais confinats i treballs en alçada, l’intrusisme i la seva repercussió en les diferents comarques, les eleccions a les cambres de comerç, problemàtiques en la contractació de la llum i el gas
respecte als terminis de fer les connexions,
etc.
El Gremi afronta l’exercici 2019 amb ànim
de millorar i defensar els interessos de les
empreses agremiades, i ens esforcem cada
dia per aconseguir-ho.

La UEC ha tornat a obtenir beneficis un cop
tancat els comptes, i això significa que tot el
sector es va consolidant en la seva recuperació encara molt tímida.

La UEC convoca al sector de la construcció de la
comarca de la Selva per informar-lo

La trobada va ser possible gràcies a la col·laboració de l’empresa BRECOR, ja que a més
de fer difusió de l’acte, va cedir les seves instal·lacions en la població de Blanes.
La iniciativa de convocar els agremiats i convidar a
empreses no agremiades, per tal d’informar presencialment dels temes més actuals, així com
repassar els més conflictius, va tenir una bona acollida. De fet, agremiats d’altres comarques han
demanat que també es repetís a la resta de les
delegacions.
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L’empresa BRECOR va oferir les seves instal·lacions
de Blanes, que per cert són espectaculars i animem
a tothom que les visiti, per realitzar la sessió.

GREMI
Els assessors de la UEC, en Joan Casadevall,
la Mª Àngels Armengol, i la Carme
Casadevall, van ser els responsables de presentar els temes tractats i respondre a les
preguntes.

Així doncs es va parlar dels documents obligatoris a disposar respecte a les Lleis de
Prevenció de Riscos Laborals i de la subcontractació, la contractació d’autònoms, que és
el Reli, quins són els carnets exigibles en el
sector...

L’ intrusisme és una competència deslleial
que ens preocupa arreu de la província però
val a dir que a la zona de Lloret i Blanes, és
un dels punts de la nostra geografia que més
denúncies ha aixecat. Per aquest motiu es va
aprofitar la presència dels empresaris del
sector, per fer un debat.
Un dels temes més innovadors és el de la
moratòria a la Costa Brava, del qual també
es va informar.

imatge de l’espai dins les instal·lacions de l’empresa Brecor a Blanes a on es va celebrar la trobada.

Finalment es va servir un petit refrigeri que
va permetre amenitzar l’acte i establir converses amb tots els presents.
Agraïm molt sincerament la participació de
Brecor.

Trobada del Gremi d’Àrids de Catalunya a les
comarques gironines, amb visita a la Girona
Els empresaris del sector acudeixen amb fidelitat i positivisme a la convocatòria anual.
Divendres 5 d’abril el Gremi d’Àrids de
Catalunya va celebrar la trobada anual
a les comarques gironines. La jornada
va començar amb una visita a l’Antic
Palau Episcopal, a on avui es troba
ubicat el Museu d’Art de Girona.

La seva directora, la Sra. Carme
Clusella, ens va acompanyar durant la
visita fent-nos unes explicacions molt
amenes i interessants d’algunes de les
peces més emblemàtiques que hi ha
exposades.

El recorregut Girona Episcopal va
seguir amb la visita a la Catedral i la
basílica de Sant Feliu. El dinar va amenitzar la trobada, que com sempre és
una cita a l’agenda ja esperada.

Retrobar-se amb els professionals del sector fora
de la cantera i dels despatxos sempre és agradable, i fins i tot necessari.

Felicitem al Gremi d’Àrids de Catalunya per la
feina ben feta i la capacitat d’aglutinar els empresaris del sector.
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GREMI

Terreal obre de nou les portes per mostrar la
fabricació del seu bloc ceràmic estructural

Per quart any consecutiu els agremiats van gaudir d’una visita guiada que Terreal i la Uec
van organitzar.

El passat 16 d’abril es va celebrar la 4a edició
de la jornada “Bloc ceràmic estructural,
Terreal”, que consisteix en una formació molt
pràctica sobre les peces estructurals que
comercialitza i fabrica aquesta empresa de
La Pera.

En primer lloc, la visita a la fàbrica serveix
per prendre consciència de com n’és d’important per aquesta marca l’excel·lència del
producte final. Tenen cura en cadascuna de
les fases del procés productiu per obtenir un
producte que arriba a la perfecció.

Els controls de qualitat són molt estrictes:
des de la barreja de diferents terres, que s’analitzen al laboratori per saber-ne la composició exacte, passant per la trituració d’aquestes a una mida idònia, la preparació de
la massa, la fabricació de la peça, la cocció,
el refredament i finalment l’embalatge, i se
supervisa i controla perquè el producte final
sigui perfecte. Tot i semblar un procés senzill
i un producte primari, terra cuita, la cadena
de treball és complexa però està 100%
mecanitzada. La fàbrica a més disposa d’unes mesures de seguretat altíssimes, que es
revisen i milloren constantment.

El resultat de la feina ben feta és per exemple, l’obtenció d’una peça que com a molt
pot tenir 1 mil·límetre d’error en un angle
escaire, i que de les 28 fàbriques del grup
aquesta és la que menys reclamacions té
dels clients.
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Després de la visita a la fàbrica, s’exposa la
part més tècnica i teòrica de construir amb
aquest bloc, preus, resistència, eficiència
energètica, etc.

La introducció de construir amb aquesta
peça en la nostra societat ha estat lenta,
però imparable, és una realitat, i els contractistes que ho proven, repeteixen. Actualment
són més de 100 les obres executades a la
província de Girona amb aquest sistema.

Peces de bloc ceràmic estructural abans d’entrar al
forn. El seu color és més fosc i marró.

Una peça clau de l’èxit és el seguiment,
acompanyament, instrucció i formació que
els comercials de la fàbrica de La Pera ofereixen als clients, fet que dóna molta confiança
als inicis.
Per acabar es va celebrar un dinar ofert per
Terreal. Agraïm públicament l’atenció rebuda
a tot el personal de Terreal i especialment a
Lluís Negre.

GREMI

Molta preocupació al sector per les dues moratòries aprovades a la Costa Brava

El Gremi tenim un servei organitzat que permet consultar l’afectació d’obres concretes.
La UEC estem fent un intens seguiment
sobre la moratòria (suspensió temporal de llicències) a la Costa Brava aprovada per la
Generalitat de Catalunya en defensa dels
interessos de les empreses agremiades.

Hem participat en les jornades, debats i
diverses reunions que s’han anat realitzant
amb l’administració i entitats.

Els podem confirmar que les obres amb llicència ja concedida es podran executar i es
respectaran tal com aquesta els hagi estat
aprovada.

Qualsevol interessat que es trobi afectat avui
dia per la moratòria (suspensió temporal de
llicències) es pot posar en contacte amb la
UEC i tractarem personalment el seu cas. El
nostre tècnic , el Sr. Bernat Masó, els atendrà
presencialment ja que tenim un canal directe
amb l’administració competent per resoldre i
informar cada situació.
Aquesta moratòria ha provocat l’aturada
immediata de concessions de noves llicèn-

cies d’obres a la línia de 500 metres de la
costa terra endins, de les zones que venen
assenyalades en l’afectació. L’administració
s’ha compromès que en el mes de setembre
ja estarà elaborat el nou pla directori amb el
qual es preveu desbloquejar moltes situacions que avui estan compromeses.
Els recordem que amb posterioritat es va dictar una segona moratòria (suspensió temporal de llicències) que afecta la zona entre els
500 m i 1000 m de la línia de la costa. Per
aquest segon espai no disposem d’informació suficient del que succeirà al respecte.

El Col·legi d’Arquitectes de Girona va organitzar un
debat sobre les dues moratòries. Foto de l’acte.

La UEC participa a la 2a Fira de L’Ocupació de
l’Alt Empordà que enguany es celebra a Figueres
Aquesta Fira de l’Ocupació és la més transitada de les Comarques Gironines després de
la de Girona, i es consolida ampliant espais, actes, xerrades i dies d’exposició.

Per segon any consecutiu la Unió
d’Empresaris de la Construcció va assistir
durant els dies 28 i 29 de març a la Fira de
l’Ocupació de Figueres (Alt Empordà).

Des de la UEC volem agrair a la Cambra
de Comerç que ens convidés al certamen
un any més.

Com cada any la UEC tenia un estand a la
zona de formació per poder explicar tots els
cursos i serveis que s’ofereixen.

El curs de formació amb més demanda va
ser el de carretó elevador, potser perquè permet l’accés laboral a altres sectors industrials
a part del de la construcció.
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SECTOR

A partir del 13 de maig les empreses han de
portar un registre horari de la seva plantilla

A diferència de fa dos anys, que ja se’n va parlar, ara ha sortit publicat un Reial Decret.
Fa un parell d’anys es va parlar de l’obligatorietat de portar un control de les hores d’entrada i sortida dels treballadors a la feina,
però al final només es va haver de regular
per contractes a temps parcial.

Ara la proposta torna a aparèixer però recolzada amb la publicació del Reial Decret
8/2019. Per tant a partir del 13 de maig s’obliga a les empreses a portar un control
horari de la totalitat de la plantilla indiferentment del tipus de contracte. Caldrà anotar
les entrades i sortides, i els descansos que
no meritin temps de treball com el dinar.

El Reial Decret no regula massa res, i per
tant no especifica si ha d’anar signat, si s’ha
de guardar a l’obra o al despatx, si pot ser
en suport paper o informàtic, per tant, cada
empresa hauria d’organitzar-se de manera
que el compliment d’aquest requisit li sigui el
més pràctic possible.
L’únic que s’ha de tenir en compte perquè
així ho diu el Reial Decret, és que el registre
ha d’estar a l’abast dels treballadors per consultar-lo. També diu que cal guardar-ho 4
anys.

Amb ànim d’ajudar i a manca d’un document
oficial, al web de la UEC us hem penjat un
model a: àrea agremiats/ documents/ laboral/ model registre horari laboral.

Us recordem que l’hora d’entrada i sortida,
en el nostre sector, és a l’obra. Els desplaçaments in itinere no compten a efectes d’horari com a temps efectiu de treball.
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Des del Gremi entenem que no cal que el
treballador es presenti a signar en lloc de
manera diària. Cada empresa ha d’organitzar-se de manera que disposi d’aquest control, però sense modificar els seus hàbits. A
les obres a on hi hagi encarregat, aquest pot
tenir una fulla a on anotar els temps.
Algunes empreses potser trobaran pràctic
que els seus treballadors utilitzin el mòbil per
comunicar aquesta informació. També us
recordem que el nostre conveni permet fer
80 hores extres a l’any.

És possible que algun dia surti publicat un
Ordre que reguli aquesta obligació, o publiquin un model, o donin instruccions de com
registrar aquesta informació, però actualment no hi és. Per tant, els dubtes que ens
arriben, els hem d’anar assessorant fent una
interpretació determinada, a manca d’un
document aclaridor. És el cas de la signatura
del treballador. Ja hem rebut diverses consultes de si aquests han de signar cada dia.
La UEC entenem que enlloc exigeix aquest
requisit, i per tant recomanem que ho faci
però no cal que sigui cada dia si això no és
pràctic. Potser ho podria fer setmanal, o
mensualment, per exemple.
Per experiència d’altres casos similars sabem
que la inspecció intenta fer una interpretació
més aviat restrictiva, i segurament voldrien
un registre signat diàriament, però el nostre
sector, a diferència d’altres, tenim el centre
de treball itinerant, sense personal administratiu de suport in situ, i les màquines o aplicacions informàtiques per fitxar l’entrada i
sortida a l’obra encara no estan implementades, per tema de despesa, i per tant, es
complica aquesta gestió comparat amb una
indústria, i cal recordar que aquest real
decret és intersectorial.
Per tant, és indispensable que es porti un
registre horari, que aquest estigui a l’abast
del treballador, però cal implementar-ho
tenint en compte l’organització de cada
empresa.

SECTOR

Els Mossos d’Esquadra registren més incidències
últimament, atribuïble a l’increment d’activitat

Com cada any la UEC i l’equip de Mossos d’Esquadra de Girona es reuneixen per comentar
les dades recopilades d’incidències, així com analitzar les causes i oferir solucions.

La UEC realitzem reunions de manera periòdica amb els Mossos d’Esquadra per tal de
tenir informacions de primera mà per ambdues bandes, i disposar de contactes directes en cas d’incidents. Les 12 comissaries
repartides arreu de la província de Girona
són el punt de trobada dels responsables.

És positiu tenir establerts uns canals de
col·laboració que ens permeti actuar ràpidament.

Els Mossos, en l’àmbit provincial i en el
darrer any, tenen registrades poques incidències de robatoris o furts,mentre que a la
UEC, ens en consten bastants més. De les
dades obtingudes en deduïm que moltes
incidències no es denuncien.

De l’enquesta que vam enviar han respost
55 empreses. El 48% han sofert en els
darrers 12 mesos algun incident com sostracció, robatori o entrada. Només la meitat
ho van comunicar o bé als Mossos, o bé a la
policia local.

Mitjançant la web dels Mossos es poden tramitar un tipus de denúncies, excepte si hi
ha descripció dels autor/es o qualsevol altre
tipus d’indici que pugui determinar l’autoria
dels fets, que són en els casos de:

Denúncia de danys, Denúncia d’una sostracció, Pèrdua d’objectes, Robatori d’habitatge,
comerç, bar o altre establiment. Robatori
dins d’un vehicle. Sostracció d’un vehicle.
Una vegada cursada la denúncia per
Internet caldrà personar-se a la comissaria
que es desitgi per signar-la.
També és molt important que ens comuniqueu a la UEC casos en els quals persones
individuals es presenten a les obres a oferir
vigilància. De vegades hi ha pràctiques que
coaccionen i és bo que no proliferin.

Us animem a que malgrat que no hi hagi
compensació si patiu algun incident sigui
denunciat als Mossos.

Concurs de paletes de Campllong

El Jurat distribueix l’import dels premis de manera equitativa entre tots els concursants
que van acabar l’obra, a causa de la dificultat de valorar les figures per categories.
El mestre d’obres Joan Rebujent, fundador
de l’empresa Construccions Rebujent de Sant
Gregori, va ser l’escollit per la UEC per representar-la en el 22è Concurs de Paletes de
Campllong. La seva col·laboració com a
membre del Jurat va ser ben activa, ja que
en aquesta edició els responsables de valorar
les obres van tenir molta feina: les 7 parelles
participants no van aconseguir deixar completada la seva obra.
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FORMACIÓ

Inspecció de treball exigeix formació de capacitació en la manipulació de maquinària

La UEC recorda que si la formació de capacitació l’imparteix la pròpia empresa cal que
sigui igualment documentada. Si s’externalitza cal comprovar que sigui tot homologat.
Si bé la formació s’ha anat regulant els
darrers anys a través dels convenis col·lectius (construcció, transport, mines, etc..),
encara hi ha formacions que s’han de realitzar però no venen regulades enlloc, i per
tant no queda especificat com cal fer-les, ni
el temari ni les hores.
Per exemple, en el conveni de la construcció
queda molt clar que un paleta que hagi de
treballar a l’obra necessita una formació de
20 hores de prevenció de riscos laborals, i
fins i tot publica el programa.
Però en canvi, ens trobem amb el Reial
Decret 1627/1997, pel que s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut
en les obres, en l’ANNEX IV, PART C, exposa: 7) Els conductors i personal encarregat
de vehicles i maquinària per a moviment de
terres i manipulació de materials, hauran de
rebre una formació especial.

capacitació sigui a càrrec de l’empresa, és a
dir, que s’admet que s’estigui fent en el
propi lloc de treball, sempre, però, que estigui correctament documentada: cal anotar
en un registre dia, hora, lloc, programa,
persona encarregada d’impartir-la, signatures, etc d’aquesta formació.
Si l’empresa no vol assumir aquesta responsabilitat, es pot externalitzar aquesta formació a un centre homologat. En aquest
cas queda completament garantida la
correcta formació del treballador, sobretot,
de cara a qualsevol inspecció o incident.

De vegades el problema està en que no
existeixen formacions específiques d’una
màquina en concret.

El concepte de “formació especial” no ve
explicat enlloc.

Ja s’entén que l’empresari no permetria
conduir una màquina a un operari si no està
segur que la sap utilitzar amb seguretat. La
qüestió és com es demostra que ha comprovat aquest fet. Estem parlant d’acreditar
la capacitació per manipular maquinària.
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Els inspectors encara estan acceptant en la
majoria de casos, que aquesta formació de

Però hem d’informar que des de la UEC hem
treballat durant molts anys per impartir formació de capacitació pràctica de màquines
com són: mini carregadores i mini excavadores, carretó elevador, pales, retros, cistelles elevadores, plataformes elevadores,
compactadora, etc.

Amb aquestes explicacions volem aclarir
que qualsevol formació de capacitació pràctica d’una màquina, realitzada en un centre
homologat, dóna compliment a l’article
transcrit a dalt, i us animem que les aprofiteu quan des de la UEC us les oferim de
manera subvencionada i fora de l’horari
laboral.

OFICI

La recollida dels residus, una tasca que cada dia
pren més importància en despesa i temps, a l’obra
La tercera generació de l’empresa Containers Morales s’ha sabut adaptar als canvis de
normativa, sempre més restrictiva, cobrint les necessitats dels seus clients, oferint un
excel·lent servei. Parlem d’això amb el Sr. Manel Morales.

La runa i altres elements sobrants de l’obra
tenen cada dia un paper més important :
tant pel que fa a la seva logística com per
l’increment de despesa que va representant.

Fa trenta anys no tenia quasi cost desfer-se
dels residus, en canvi actualment els recursos que hi dediquem són en temps (seleccionant), espai (emmagatzemant), econòmics (pagant el transport i lliurant-ho a centres homologats), i hem de dir, que realment tots hi sortim guanyant: costa veure
una pila de runa abandonada al marge
d’una riera o en un revolt al mig de la muntanya, embrutant o contaminant.
Tant el constractista (qui manipula els residus), com el promotor (el qui n’és el propietari), tenen assumit que la correcta gestió
d’aquests comporta una despesa.

El sector està ben informat, i si encara hi ha
alguna mala praxi no té excusa. Les plantes
de reciclatge, els abocadors, les deixalleries, els gremis, etc. Assessoren de com cal
actuar, i en el cas de presència de l’aminat,
per exemple, s’ha avançat molt en la presa
de consciència del protocol a seguir.

Un camió de l’empresa Morales, als anys 70, que
transportava contenidors amb el sistema de cadenes,
que no malmet el terra en l’operació de càrrega i descàrrega, i que va ser de les primeres empreses en
utilitzar-los.

Les 3 generacions representades: al quadre l’avi, el
Sr. Manuel Morales, fent ja de transportista amb tracció animal, i a l’esquerra el pare, el Sr. Julià Morales,
amb el seu fill, en Manel Morales, qui dirigeix actualment l’empresa.

L’empresa agremiada Containers Morales
fundada l’any 1973 ha estat testimoni d’aquest canvi de mentalitat en el sector.

La regulació del sector s’ha imposat amb
l’aprovació de les lleis a favor de la protecció del medi ambient, havent de dipositar
fiances, per exemple. I cada vegada és més
habitual disposar d’un pla de gestió de residus.

L’empresa Containers Morales es distingeix
per la seva rapidesa a l’hora de servir als
clients. Disposen d’una estructura de 10
camions i 12 vehicles més per a fer enderrocs, excavacions i moviment de terres,
tasques que executen a part del transport.
La recollida selectiva també la realitzen a
altres sectors industrials a part de la construcció.

A més ofereixen suport tant al constructor
com el promotor, a l’hora d’omplir la documentació, com per exemple donar d’alta l’obra a l’aplicació SDR (sistema documental
de residus), omplir el full de seguiment,
ingressar les fiances, tramitar l’ocupació de
via pública, redactar plans de gestió de residus, etc.
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SERVEIS
US RECORDEM ELS SERVEIS DE LA UEC

Tots els agremiats teniu accés gratuit a la Fira
de Construmat de Barcelona que se celebrarà
del 14 al 17 de maig
Enguany se celebrarà una nova edició
de la Fira Costrumat al Saló de
Barcelona, la trobada del sector més
important de Catalunya.

La UEC amb Barcelona Building
Construmat han signat un conveni que
permet tramitar entrades a tots els
visitants que ho desitgin de manera
totalment gratuïta. A la circular nº7 hi
ha tota la informació necessària per a
tramitar-les. És un procés senzill que
es pot fer fins a l’últim dia de la fira.
Tot i així recomanem que feu la gestió
al més aviat possible.

En aquest saló s’hi poden trobar les
últimes tendències aplicades al sector
de la construcció i per tant és una
oportunitat per estar ben informat del
futur més immediat.

En la passada edició va tenir un protagonisme especial el BIM (Modelatge
d'informació de construcció), mentre
que enguany es preveu que l’eficiència
energètica, el respecte al medi
ambient i la construcció sostenible
seran els temes que més presència tindran.

En aquest acte biennal hi té presència
la Fundació Laboral de la Construcció,
la qual oferirà una mostra representativa de la seva proposta de valor i serveis en les àrees de formació, prevenció i ocupació, amb diverses activitats
com algunes demostracions de feines
verticals i un simulador de carretons
elevadors entre altres coses.

L’entitat es trobarà a l’estand 59 situat
al Pavelló 2, Nivell 0, Carrer F amb 100
m2 d’exposició.

Animem a tots els agremiats que dediqueu una estona del vostre temps per
visitar al saló i així conèixer totes les
novetats.

Si teniu qualsevol dubte a l’hora de tramitar les entrades, només cal que ens
envieu un correu a uec@uecgirona.com
o que truqueu al 972 21 36 72.

14

NOUS AGREMIATS I CIRCULARS

DONEM LA BENVINGUDA ALS NOUS AGREMIATS
José Antonio Vilchez Gazquez de Sant Dalmai

M.Renart de Castelló d’Empúries

ERIVIAN 2018 SL de Lloret de Mar

Reformes i Construccions José Mª Fernández de Roses

MICGRUP ENGINEERING, SL de Girona

Paviments Mima Girona, SL de Campllong
Francisco Orozco Marquez de Figueres

Adam Aluart Burrise de Ultramort

Societat d’inversions immobiliàries invergest SL de Girona
Zerolit Construction 2018 SL de Platja d’Aro

Jose Luis Moyano Hernández de Sant Climent Sescebes

SIC EMPURIES, SL de Pont de Molins

Serveis Integrals de la Construcció, SL de Sant Feliu de Guíxols
Josep Busquets Ribera d’Arbúcies

Oscar Tejero Coma de La Bisbal d’Empordà

Antonio Morales Rubio de Platja d’Aro

Josep Formatge Costa de Campdevànol
Albert Masdeu Pagès de Camprodon

Construccions Oliveras 1968, SL d’Orriols
Diego Terrones González d’Olot

Luis Joaquin Rubio Pareja de Maçanet de la Selva
Joan Camps Vilalta de Ripoll

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

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

01/2019:
02/2019:
03/2019:
04/2019:
05/2019:
06/2019:
07/2019:
08/2019:

Autònoms
Hores extres
Assegurança d’accidents de conveni per autònoms
Recordatori canal de comunicació amb Endesa
Assamblea General Ordinària
Registre Horari Laboral
Saló Construmat
Conveni Col·lectiu de la Construcció
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PLG informa

PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ
EN CAS DE DETECTAR AMIANT
Arrel de la problemàtica sorgida amb l'amiant trobat al metro de Barcelona i tan comentada als mitjans de
comunicació, es vol fer un recordatori sobre el procediment d'actuació.

Des de l'any 2002 en el territori nacional, l'ús, producció i comercialització de materials amb contingut d'amiant està prohibit. La qüestió està en el material que està col.locat (plaques de fibrociment en cobertes
o envans pluvials, dipòsits, baixants, canonades, mobiliari urbà, calorifugats, etc.).

Per poder manipular material amb amiant, l'empresa que realitzi els treballs, ha de disposar d'una acreditació emesa pel Departament de Treball de la comunitat autònoma en la que es trobi domiciliada, anomenada RERA (Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant). Aquesta acreditació garantitza que l'empresa està
especialitzada en aquests treballs.

Els treballs s'han de realitzar seguint les mesures de seguretat i higiene contemplades en el Pla de Treball.
Aquests documents són de dos tipus:
- Pla de Treball Genèric: en cas de realitzar treballs de poca entitat.
- Pla de Treball Específic: en cas de realitzar treballs de més envergadura.

En el RD 396/2006, de 31 de març, marca els paràmetres sobre quin dels dos documents s'han d'utilitzar
segons les feines a realitzar.

Tots dos documents han de disposar de l'aprovació per part del Departament de Treball. El Pla de Treball
Genèric ja el tenen aprovat les empreses. Pel que fa al Pla de Treball Específic, es necessita unes setmanes
fins a obtenir l'aprovació.
A continuació es llisten les empreses clientes a PLG que compleixen amb la normativa:
- Germans Cañet Xirgu, SL……………………………………….……....972 460 464
- Mugadas, SLU…………………………………………………………….….972 832 965
- Tallers Girona, SL……………………………………………………….…..972 209 707
- Excavacions Malé i Hurtós, SL…………………………………….…...972 527 378
- Aridform Miquel, SLU (antiga Cementos Miquel, SL)…..….....972 501 881

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

GREMI DE PINTORS INFORMA

Si ets pintor autònom sense treballadors no pots
subcontractar a un altre autònom
El Gremi de Pintors de Girona tenim constància de la primera multa que la inspecció ha
sancionat a un pintor autònom sense treballadors, per subcontractar a un altre pintor autònom.

Alguns professionals no són conscients de la importància que la inspecció dóna a la irregularitat que representa que un autònom sense treballadors en subcontracti a un altre. Molts
pintors no consideren que aquesta pràctica estigui mal feta, ni que sigui negatiu, no hi
veuen frau ni mala fe, per molts és una qüestió de necessitat, i de logística, disposar de 4
mans en comptes de 2, per executar una feina en un moment puntual que ho requereix. I
fins i tot n’hi ha que demanen documents o signen contracte, pensant que així ho fan
correctament.
Estem d’acord que les lleis poden ser injustes, perquè es redacten sense ser sensibles a
totes les realitats que existeixen, no contemplen situacions concretes de col·lectius determinats. Les empreses de pintura han vist reduïdes les seves plantilles, i els professionals
s’han quedat en moltes ocasions sense treballadors a càrrec seu.

Però la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la
construcció, en l’article 5.2 lletra e) diu: “El treballador autònom (sense treballadors) no pot
subcontractar les feines que li han encomanat ni a altres empreses subcontractistes ni a
altres treballadors autònoms”.

2.046€ ha estat l’import de la
sanció, per tant, tothom que
tingui dubtes sobre com interpretar la llei de la subcontractació cal que demani informació per no patir les conseqüències d’una acta infractora.

Us recordem que en els casos
que sigui correcte subcontractar un autònom igualment
caldrà signar un contracte privat.

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

ACTUALITAT

L’empresa agremiada Salvador Serra de
Porqueres, dóna vida a un nou Pont del Dimoni

El Barri de Santa Eugènia ha vist finalment realitzat el projecte fruit d’una petició popular.

L’any 1357 el mestre d’obres de Bescanó,
Guillem de Granollers, va construir el Pont
del Dimoni, que era un pont amb la peculiaritat d’estar format per dos arcs bessons
de pedra en comptes d’una volta com la
majoria de ponts. A causa del creixement
de la ciutat i a les noves necessitats, el
pont va ser desmuntat l’any 1968 per l’enginyer de camins, Sr. Agustí Palau, i es
guardaren part de les pedres, amb la
intensió de reconstruir-lo en un altre indret
de la ciutat.

Després de 50 anys, gràcies a les associacions de Santa Eugènia i a l’Ajuntament de
Girona essent la Sra. Marta Madrenas l’alcaldessa de la ciutat, s’ha aconseguit
reconstruir l’enyorat pont. L’empresa encarregada per aquesta tasca ha estat una de
les nostres agremiades, Salvador Serra SA
de Porqueres, sota la direcció de l’arquitecte Municipal Sr. Joaquim Roura i amb el
projecte de l’arquitecte Sr. Ramon Ripoll.

El pont s’ha reconstruït amb tecnologia
moderna, amb formigó armat d’alta resistència i cordons posttesats. Per la construcció dels dos arcs s’han pogut reutilitzar les dovelles de pedra originals i els
murs s’han executat amb còdols de riu
visibles des de la part exterior i recoberts
amb morter de calç a la cara interior i a la
testa, seguint el disseny original.
Per salvar part de la pronunciada pendent
del pont i facilitar el seu accés, s’han
construït dues passeres inclinades que en
el pont original no hi érem.

El centre de formació de la FLCC de Badalona ja
disposa d’un complex simulador de riscos

A les mateixes instal·lacions hi ha grues, pont grua, plataformes elevadores, pals de
telecomunicacions, etc. Per a fer totes les pràctiques que la UEC també tenim a Girona.

Els tècnics i responsables de la UEC participen en la inauguració del simulador de
riscos que la Fundación Laboral de la
Construcción ha instal·lat en el seu centre
de formació a Badalona.

El President de la FLCC, el Sr. Josep Agustí,
va obrir l’acte en el qual hi va participar el
conseller de treball, el Sr. Chakir el
Homrani Lesfar entre altres autoritats.
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La UEC va aprofitar la trobada d’alts
càrrecs i responsables del sector per fer
una petició: revisar les condicions per cursar el carnet d’operador de grua torre, ja
que considerem que són massa restrictives.

Parlament del Conseller de Treball Chakir el
Homrani Lesfar en la presentació del Simulador
de Riscos i Treballs en Alçada

932 213 353

Av. de la Comunitat Europea, 32
08917 Badalona

APRENDRE AVUI ÉS
CONSTRUIR DEMÀ
FORMACIÓN
cursosenconstruccion.com

LÍNEA
PREVENCIÓN

GESINPREC
gesinprec.com

lineaprevencion.com

EMPLEO

TPC

construyendoempleo.com

trabajoenconstruccion.com

#yoinnovoenconstruccion

catalunya.fundacionlaboral.org

