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EDITORIAL

QUIN ANY!!!

Un any en el càrrec, no hauria pensat mai que pogués ser tan divers, de ben segur que
serà un any diferent i recordat per tots, majoritàriament en negatiu, la Covid-19 l’ha marcat en tot moment.

Un any en el qual hem tingut feina, en tots sentits, per sort el sector ha treballat sense
gaires aturades, inclús a les poblacions costaneres (encara ens queda molt a fer); feina
també als despatxos per unes directrius amb poc criteri i moltes vegades contradictòries
per la major part dels polítics. Segurament derivat dels pocs recursos que disposa l’estat
espanyol per ajudar els diferents sectors que estan patint aquesta crisi (però per comprar
armes sí que tenen pressupost).

Un any en el qual la corredoria d’assegurances Girogremi s’ha anat consolidant, fins a ser
una realitat i amb molt bones perspectives de futur.

Un any en el qual els agremiats de la Garrotxa han vist com s’ha adquirit i posteriorment
arranjat la seu d’Olot, en tots els seus apartats, des dels enderrocs fins al nou mobiliari;
esperem poder fer la inauguració més endavant. Continuarem treballant perquè la seu de
Blanes sigui una realitat, i no l’última.

Un any en el qual els cursos s’han hagut de fer a mig gas, amb distàncies i protocols Covid,
amb una administració molt restrictiva. Però tot i això creiem que la formació és el camí,
així com intentar incorporar nou personal al nostre sector; ara falta que el jovent consideri
el nostre com un bon ofici de futur.
Un any que s’acaba, que ha estat en part continuïtat i en part innovador, però sempre amb
ànim de servei, entre altres també hem estrenat la nova web, que segur que ens farà més
fàcil alguna informació.
Amb l’esperança de poder fer un país més nostre, sense ningú que estigui privat de llibertat injustament, treballarem pel nou any.

Que tinguem tots plegats les millors festes de Nadal possibles i un molt bon 2021 amb
vacuna i sense Covid.
Salut

Esteve Freixas i Vilardell
President de la UEC

GREMI

Aprovat el calendari laboral per l’any 2021

El total d’hores anuals a treballar són 1.736. Es poden distribuir de la millor manera que
l’empresa consideri oportú en funció de les necessitats organitzatives.
La Comissió Negociadora del Conveni
Col·lectiu de la Construcció de Girona va
aprovar el calendari laboral de l’any 2021,
pendent de publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Un nou calendari on recordem que hi falta
descomptar dos dies amb motiu de les festes municipals i els 30 dies naturals de
vacances, dels quals 21 han de ser laborables. El més recomanable és que cada una
de les empreses confeccioni un calendari
propi marcant la seva combinació de festius, tenint en compte que els dies marcats
de color groc són modificables al correspondre a regularitzacions de jornada. Un
exemple el trobem en el dia 13 de juny, dia
del patró, que en coincidir en diumenge
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s’ha traslladat a l’11 de juny, però es pot
optar per una altra data.

Cal recordar la importància de comunicar
el calendari al responsable de realitzar les
nòmines, ja que en el sector de la construcció als dies festius els correspon un
import inferior al d’un dia efectiu de treball.

Ja està disponible el segell de l’agremiat del 2021

Nova actualització disponible a la web de la UEC per ser descarregada. Es pot posar als
pressupostos, contractes, factures, etc. Que els clients vegin que sou agremiats!
Formar part d’un col·legi professional és
motiu per transmetre una bona imatge. El
client ho associa a una correcta gestió
empresarial i al compliment dels requisits
legals. Anualment, la UEC té la missió
d’enviar el nou segell a tots els agremiats
per tal que en facin un ús comunicatiu cap
als seus clients, aconseguint d’una manera
visual transmetre el missatge que formen
part de l’associació que els representa.

A la web s’hi poden trobar el segell de la
UEC, el del Gremi de Pintors i els de la
Campanya contra l’Intrusisme.

4

La UEC estrena nova pàgina web

GREMI

La nova web és una eina de comunicació que permetrà als agremiats estar més ben informats en tot moment i assolir la missió de captar l’atenció de les empreses no agremiades.
Una nova imatge on una de les
novetats estrella és l’alarma que
apareix en el moment en què
l’usuari entra al web per primera
vegada al dia. Amb ella s’avisa
d’una informació de caràcter
important.

Els agremiats poden seguir gaudint de l’exclusivitat d’ús de l’àrea d’agremiats. Espai que permet tenir accés a continguts
com licitacions actualitzades
diàriament, circulars, documents del conveni i normativa
d’interès.

És necessari identificar-se com
a usuari per poder accedir a la
informació senyalitzada amb un
cadenat.
IMPORTANT: Les claus d’accés
són les mateixes que fins ara,
aquesta informació no ha variat.

La guia d’empreses, d’accés
obert a tothom, és un cercador
d’empreses que permet fer filtres per activitat, municipi i/o
comarca. Recomanem que els
agremiats comprovin la informació que surt publicada de les
dades de la seva empresa i ens
comuniquin qualsevol modificació o ampliació que desitgin fer.
La UEC és l’única autoritzada a
fer canvis a la web, i per tant, a
la guia d’empreses. Aquesta
opció fins ara era possible.

CONNECTA’T A: www.uecgirona.com
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GREMI

La UEC signa un acord de col·laboració per iniciar
el Programa Incorpora de la Fundació “la Caixa”
La finalitat del projecte és incorporar persones al món laboral, però es comença per un
contracte de pràctiques amb totes les despeses subvencionades (sou i seguretat social).
Unió d’Empresaris de la Construcció signa
un acord de col·laboració juntament amb la
Fundació Oscobe i el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà en el marc del Programa
Incorpora de la Fundació “la Caixa”.

El 28 d’octubre va ser la data escollida per
formalitzar la seva signatura en una trobada
virtual. En ella van participar Sònia Martínez
Juli com a presidenta del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà; Esteve Freixas Vilardell
com a president de la UEC; Laura Maynegra
Roca com a directora del centre laboral de
la Fundació OSCOBE, i Roger Casero com a
coordinador del Programa Incorpora a
Girona.

Aquesta signatura recull el compromís de
totes les parts per iniciar el projecte:
començant per la selecció de dotze persones aturades interessades a treballar al sector de la construcció, seguint per la seva
formació en temes d’ofici, seguretat en el
treball i actituds, i finalment entraran a treballar amb un contracte de pràctiques a les
empreses constructores que van ser seleccionades i que es van apuntar al programa.

Durant tres mesos els aprenents combinaran les pràctiques amb formació, i l’empresa
disposarà d’un manobre novell amb totes
les despeses subvencionades durant aquest
període. Al tractar-se d’un contracte laboral,
l’alumne és remunerat.
El paper principal de la UEC va ser la cerca
de les empreses agremiades de l’Alt
Empordà que volguessin col·laborar i contractar aquests alumnes, i en dóna les gràcies públicament a les que han fet possible
aquesta acció. També va col·laborar en la
impartició de la formació.

Fotografia que testimonia el moment de la signatura, evidentment, electrònica.

Finalitza el programa APP que incorpora 10
manobres al sector
És una iniciativa molt similar al programa Incorpora de la Fundació “la Caixa”, però en
aquesta ocasió l’ha promogut l’Ajuntament de Girona, amb la col·laboració de la UEC.
Van començar 13 alumnes aspirants a
paletes, i han acabat 10 manobres aprenents. Han aprofitat una excel·lent oportunitat que l’Ajuntament de Girona els ha
brindat i han demostrat que amb voluntat
i esforç es pot començar un projecte de
futur i una carrera professional.
6

Encoratgem l’Ajuntament de Girona a
repetir l’experiència, i altres ajuntaments a
iniciar-la per primera vegada. És una fórmula que funciona molt bé per orientar
persones desocupades a trobar una sortida
laboral molt digna.
La UEC hi serà per ajudar.

GREMI

S’aprova el Pla Director Urbanístic (PDU) de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí

El document ha revisat 201 sòls on es podria construir, ubicats a Portbou, Colera, Llançà,
el Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Sant Pere Pescador i l’Escala.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona, presidida pel secretari de l’Agenda
Urbana i Territori, el Sr. Agustí Serra, va
aprovar provisionalment, el passat 19 de
novembre, el Pla Director Urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí.

Un pla pioner a l’estat espanyol que té com
a objectiu verificar si la urbanització prevista
a cada sòl es considera sostenible tenint en
compte els criteris territorials, urbanístics,
sectorials, ambientals i paisatgístics. Amb
aquest instrument s’ha efectuat la revisió de
sostenibilitat de 201 sòls: 166 sectors de sòl
urbanitzable i 35 d’àmbit de sòl urbà, on es
podria construir, situats en els 17 municipis
de la Costa Brava, els quals no tenen el seu
planejament adaptat al contingut del Pla
Territorial Parcial de les comarques gironines. Es suma la fixació d’unes directrius
d’integració paisatgística a complir per tots
els municipis quan es vulgui construir un
habitatge aïllat.

El desembre del 2019 la Comissió
d´Urbanisme va donar el vistiplau a l’aprovació inicial del PDU i mentre no es redactava tota la normativa va implementar una
primera moratòria que aturava l’atorgament
de noves llicències de construcció a 500 m
de la línia de mar. Un mes més tard, se n’aprovava una segona que ampliava la prohibició a 1 km.

Amb l’actual document, es preveu prohibir
la construcció de gairebé 15.000 habitatges
i desclassificar 907 hectàrees. Cal especificar que on ja hi havia habitatges preexistents s’ha establert que el planejament
municipal pugui regular-los com correspongui.

Hi ha cinc municipis on el nou Pla no ha
pogut intervenir pel fet que aquests ja
tenen el seu plantejament municipal adap-

Lluís Micaló i Congost, vicepresident de la UEC
i portaveu de les negociacions del PDU.

tat al Pla Territorial Parcial de les comarques
gironines. Són Palafrugell, Platja d’Aro, Sant
Antoni de Calonge, Palamós i Castelló
d’Empúries, però igualment hauran de complir la nova normativa. Tampoc s’han pogut
incloure dins de la moratòria aquelles urbanitzacions que ja comptaven amb llicències
d’edificació i es trobaven en un punt més
avançat.

Per entrar en vigor, el PDU haurà de rebre
primer l’informe favorable de la Comissió de
Territori de Catalunya, la qual té previst reunir-se el mes de desembre. Amb aquest
darrer vistiplau, el conseller de Territori i
Sostenibilitat, el Sr. Damià Calvet, podrà signar l’aprovació definitiva i el Pla es publicarà
al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).
Entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació.

Amb la seva aprovació els ajuntaments hauran de revisar i refer els seus Plans
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM),
adaptant-los a les noves directrius del nou
Pla Director.
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SECTOR

La restricció d’horaris de treball en les zones
turístiques en temporada alta

Cada estiu els agremiats de la Costa Brava feien arribar les seves queixes al Gremi, però
aquest any alguna cosa ha canviat, i esperem que serveixi per establir un pont de diàleg.
La UEC cada estiu rep queixes d’empreses
que es veuen greument perjudicades per
les ordenances municipals d’alguns pobles
de la costa, en les que automàticament, pel
fet de ser constructor, esdevé prohibit desenvolupar qualsevol activitat a partir d’unes dates.

En els casos més greus la data d’inici de la
prohibició pot arribar a ser el 15 de juny, i
la de finalització, el 15 de setembre. Hi ha
pobles en què es pot comptabilitzar una
parada de 3 mesos seguits de l’activitat de
la construcció, una barbaritat.

No cal llistar els motius pels quals hem arribat aquí, però aquest estiu hi ha hagut un
canvi.
Què ha passat aquest estiu?

La Covid-19 ha estat molt perjudicial, però
la UEC ha sabut defensar els interessos del
sector davant els estralls causats i ha aconseguit millorar les restriccions de treball a
l’estiu en zones turístiques.

És a dir, el sector acumulava un retard
important de les feines derivat de les aturades arran de la crisi sanitària de la Covid-19,
des del mes de març. Es va demanar un
acord amb els 22 ajuntaments de la costa
gironina (si bé alguns no van acceptar) que
permetés treballar a les nostres empreses
més dies dels que autoritzaven les ordenances municipals.

Cada poble va decidir una fórmula diferent
millorant considerablement l’activitat del
sector, excepte els dos que no van acceptar
cap entesa.
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Agraïm públicament la sensibilitat demostrada per quasi tots els ajuntaments de la
costa gironina, rebaixant les mesures de
prohibició per a treballar en la construcció
els mesos d’estiu.

Val a dir que la convivència entre sectors ha
estat molt correcta, sobretot el turístic i la
construcció. És evident que hi ha hagut
menys turistes que altres anys, però també
cal informar que les dades del turisme interior a la costa gironina han estat considerables.

Què es demana pel proper estiu?

El sector de la construcció està d’acord en
regular les feines que fan soroll, embruten
o ocupen, en zones turístiques i sobretot en
temporada alta, però considera molt injust
que només se’l penalitzi a ell, afectant totes
les seves activitats.

Cal la convivència de tots els sectors, amb
normes justes segur que és possible. La
UEC està d’acord en establir mesures en
època de temporada alta, com prohibir el
treball en zones cèntriques i nuclis municipals, reduir jornades de treball, limitar les
activitats que fan soroll, no ocupar la via
pública o tallar carrers, etc, però defensa el
dret de totes les empreses a poder treballar,
i entén que es pot regular de manera més
intel·ligent, sense perjudicar tant el nostre
ram que recordem, durant tot l’any, esdevé
un motor important per a l’economia.

Les empreses no poden suportar una parada de dos ni tres mesos. Se les aboca a fer
malabarismes amb els contractes laborals i
se’n dificulta molt la seva viabilitat econòmica.

Més robatoris, menys denúncies

SECTOR

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.
El dia 27 d’octubre es va celebrar la reunió anual entre la UEC i l’equip de Mossos d’Esquadra
de Girona. Per disposar d’informació primerament es va facilitar una breu enquesta a tot el
col·lectiu agremiat amb la finalitat de conèixer la realitat del nostre territori i la situació de
conflictes viscuda a les seves empreses durant el 2020. Una informació d’alt valor que posteriorment es va facilitar al cos de seguretat. De l’enquesta se’n van extreure els següents resultats d’interès per al lector.
Durant el 2020 els Mossos
d’Esquadra han rebut 31
denúncies a la província de
Girona, 16 menys que l’anterior. Podria semblar una
dada positiva, però si observem els resultats de l’enquesta, tan sols la meitat de
les empreses presenten
denúncia. Sumant que les
dades obtingudes són de 70
empreses, una xifra petita
en comparació amb la quantitat d’empreses del sector
de la construcció de la província, ens trobem davant
del problema que el que
passa al carrer no consta a
la policia. Un clar exemple
és l’existent presència de
persones que ofereixen un
servei de vigilància no convencional a peu d’obra i que
no en consta ni una sola
denúncia
als
Mossos
d’Esquadra.

Presentar una denúncia
requereix una inversió de
temps i la manca d’informació de la resolució/recuperació del material desmotiva la
víctima a tornar a denunciar
en següents ocasions. Per
aquest motiu des de la UEC
es treballa per crear mecanismes per fer més àgil i
resolutiu aquest procés.
Fa pocs dies es va enviar al
col·lectiu un seguit de con-
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ACTUALITAT

Què és el programa Construyendoempleo

Nou projecte engegat per la FLC que té com a objectiu millorar la imatge del nostre sector,
fent-lo més atractiu per a les persones desocupades i captar el seu interès per treballar-hi.

El sector de la construcció viu immers en el
problema greu de la manca d’interès per
part de la població desocupada. La seva
imatge poc popular i gens atractiva, genera dificultats per fer interessants els oficis
del sector.

A través de diferents fires d’ocupació i formació, la UEC ha pogut comprovar que el
grau d’interès mostrat pels assistents si
són del col·lectiu de “gent jove” ve a ser
completament nul. Cal afegir, que el fet
que existeixi la prohibició per als menors
d’edat de treballar en obres amb elements
de risc, elimina qualsevol possibilitat de
formar a través d’un contracte de pràctiques a nois/es de 16 i 17 anys.

El missatge que es vol aconseguir transmetre és que els mestres d’obres són professionals que han arribat a dominar l’ofici,
molts es poden considerar artesans. Les
obres que executen són úniques i per tant
especials i duradores. Tots van començar
essent aprenents, auxiliars, oficials, i amb
el temps, experts.
No sabem transmetre als joves o als desocupats que el nostre sector ofereix un treball molt digne, amb un bon futur.
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Qualsevol pot iniciar-se, aprendre, millorar
i evolucionar fins a dominar un ofici. I fins
i tot pot esdevenir empresari o autònom.

Cal recordar que els sous fixats en el conveni col·lectiu des de la categoria més
modesta són considerables. Són oficis ben
remunerats per la seva poca qualificació
sobretot als inicis.
La UEC fa molts anys que està treballant
per millorar aquesta situació, conscients de
la poca predisposició que hi ha en general
per incorporar-se al nostre sector, però els
fruits no es veuen. Una de les vies a on
hem insistit més ha estat la d’FP, la formació professional reglada.
La FLC amb l’ànim d’ajudar la patronal a
cobrir llocs de treball, i els sindicats a ocupar les persones, s’ha organitzat per executar de manera paritària el programa
Construyendoempleo.

A la primera fase de l’execució d’aquest
projecte es demana la col·laboració de les
empreses agremiades comunicant a la UEC
les necessitats de contractació que consideren que tenen. Aquesta informació es
recull en un document anomenat
Formulario de intermediación laboral.

Així doncs, la UEC s’ha convertit en punto
de intermediación i està en ple procés de
recopilació d’aquesta informació. A mesura
que es desenvolupi el projecte s’anirà
informant.

ACTUALITAT

Les oficines de Correus són nous punts d’acreditació per tramitar el Certificat Digital CERES

Només és vàlid per a les altes i renovacions del certificat per a representants de persones
jurídiques, és a dir, per a societats limitades i anònimes.
Les societats que necessitin renovar o tramitar l’alta del certificat digital CERES ho
tenen més fàcil a partir d’ara.

Fins ara una de les passes indispensables
per finalitzar aquesta gestió era presentarse personalment en una de les oficines
acreditades, però això podia arribar a
resultar impossible degut a la saturació
d’aquestes. L’aplicació informàtica comunica que no hi ha cites disponibles i no dóna
cap solució.

Arran de les queixes presentades s’ha
donat una alternativa: habilitar les oficines
de Correus per ser punts d’acreditació i
recollida de la mateixa documentació que
es presentava fins ara als llocs oficials.

Seu de l’oficina de Correus a Girona

S’incrementa així el nombre de centres per
fer aquesta gestió arreu de la província,
comparat amb els que hi havia actualment.
Trobareu
tota
la
informació
a
www.sede.fnmt.gob.es

Ja es pot comprar el llibre de control de costos
La UEC participa en l’edició del llibre “Tècniques per al seguiment i control de costos de
construcció des de la perspectiva de l’empresa promotora i de l’empresa constructora”.
El març va sortir publicat el segon llibre on
la UEC col·labora com a patrocinador. De
títol “Tècniques per al seguiment i control
de costos de construcció des de la perspectiva de l’empresa promotora i de l’empresa
constructora” de l’editorial La21, els seus
autors Albert Ribera i Roget, Ester Gifra i
Bassó, i Joan Llorens i Sulivera busquen
convertir-lo en una eina útil de treball per a
millorar el control de costos d’una construcció.

Entre les seves pàgines es descobrirà un
instrument complet per entendre, analitzar,
dissenyar i aplicar un sistema de control de
costos d’execució durant tot el transcurs
d’una obra, vist des del punt de vista d’una
empresa promotora, constructora o des de
la direcció facultativa i dels professionals

encarregats de la gestió de l’obra. Un seguit
de principis per a conèixer amb fiabilitat el
comportament dels costos.
Una proposta de lectura ideal per fullejar en
detall aquestes festes de Nadal. Per poderne gaudir d’un exemplar, se’n fa la seva
venda a totes les delegacions de la UEC per
un cost de 18€.
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FORMACIÓ

Les exempcions del certificat CAP

Llegint la normativa un pot interpretar fàcilment una cosa que està ben lluny del que
entén el Servei Territorial de Transports de la Generalitat de Catalunya.
El Reial Decret 1032/2007 que regula el
CAP (Certificat d’Aptitud de conductors
Professionals), que recordem que afecta
als posseïdors dels carnets de conduir
D1,D1+E,D,D+E, i C1,C1+E,C,C+E (és a
dir, els camions de més de 3.500kg), publica una sèrie d’exempcions. A l’article 2, lletra g, n’hi ha una que diu:
“Los que transporten material o equipos
para el uso del conductor en el ejercicio de
su profesión, siempre que la conducción
del vehículo no represente la actividad
principal de dicho conductor”

És una exempció que sembla evident i
clara. En el sector construcció tindríem uns
quants exemples que semblarien estar
inclosos en aquesta exempció, com és el
cas de les empreses de lloguer/muntatge
de bastides, empreses de moviments de
terres que hi transporten la maquinària,
etc., però no. No és així.

L’any 2007 ja es van presentar unes consultes al Servei Territorial de Transports de
la Generalitat exposant uns casos concrets
i la seva interpretació sempre ha estat molt
clara: en el sector construcció no hi ha
exempcions quan parlem de camions que
transporten mercaderies. Les úniques
exempcions que es contemplen en el sector són aquelles en què el mateix vehicle
és la màquina d’executar un treball, com
pot ser una perforadora, una grua, una
bomba, etc.

També cal distingir quin paper desenvolupen els Mossos d’Esquadra i el Servei
Territorial de Transports. Els primers són
responsables de fer les comprovacions del
compliment de la normativa a la carretera,
i es limiten a traslladar les propostes als
segons, i són aquests finalment qui decideixen si hi ha motiu de sanció després de
fer les comprovacions o permetre l’acreditació de documentació i proves.
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Hi ha associacions, autoescoles, professionals d’arreu de l’estat espanyol que han
opinat sobre aquesta exempció, n’hi ha
que ho resumeixen dient que si el treballador no té categoria de xòfer i el camió està
en nom de la mateixa empresa que el treballador, estarien exempts. Però són opinions i no serveixen, només són interpretacions publicades.

La UEC hem vist des del 2007 com algun
alumne discuteix i dubta de la interpretació
que al curs s’exposa de l’exempció de l’article 2 lletra g, és motiu de conflicte, i ho
entenem.

En aquest article volem deixar ben clar que
la normativa del 2007 no ha canviat, i que
les interpretacions d’exempció dels Mossos
d’Esquadra i del Servei Territorial de
Transports tampoc. El qui té la capacitat de
sancionar i per tant l’únic de qui ens interessa conèixer la seva interpretació és el
Servei Territorial de Transports de Girona.

Els camions que transporten mercaderies,
com el de la imatge de
dalt, SÍ necessiten
CAP.

Els camions que són
màquines de treball,
com els de la fotografia
de la dreta, NO necessiten el CAP.

FORMACIÓ

Nou curs on-line gratuït per als professionals del
sector sobre la presència d’amiant en construcció
La Fundació Laboral de la Construcció ofereix el curs de Perills dels treballs en presència
de materials que contenen amiant, de 5 hores de durada i totalment subvencionat.
Aquesta formació té com a objectiu sensibilitzar i conscienciar als participants sobre
la gravetat que revesteixen els treballs en
presència de materials que contenen
amiant (MCA), aportant una sèrie d'indicacions dirigides a identificar en quines situacions es poden trobar aquests materials,
com identificar-los i evitar pràctiques
inadequades.

Són diversos els oficis del sector de la
construcció, sobretot els relacionats amb
reformes i reparacions, que es poden trobar de manera inesperada amb materials
que contenen amiant en el moment de fer
els seus treballs, ja que és possible localitzar-ho en molts llocs, especialment en edificis públics i privats on la seva presència
és moltes vegades desconeguda. Per a
això, es fa necessari que els treballadors
siguin coneixedors dels productes i els
materials que poden contenir amiant, dels
períodes en els quals han utilitzat aquests
materials, els processos de treball segurs,
etc.

Són més de 40 les especialitats que l'entitat paritària ha llançat i ofert cada principi
de mes als treballadors del sector, per a
millorar la seva capacitació en temes com
la innovació i les bones pràctiques en construcció. Fins al moment, ja són prop de
70.000 els professionals que s'han beneficiat d'aquests cursos, d'entre quatre i deu
hores de durada.

Entre els títols més demandats pels treballadors del sector destaca el curs de
“Eficiència energètica d'edificis” (8 hores),
amb 5.669 alumnes. El segueixen:
“Fonaments de BIM” (6 hores), amb 5.172
alumnes, “Instal·lacions tèrmiques i fotovoltaiques: actuacions per a millorar el seu
rendiment” (6 hores), amb 3.417 alumnes,
i “Gestió de projectes” (5 hores) amb
2.908 alumnes.
Pots inscriure't a aquesta i altres formacions a través de l'enllaç
https://www.trabajoenconstruccion.com/
MOOC/AccesoMOOCsFlc.aspx i trucant al
telèfon 932 213 353.
Article realitzat per FLCC
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SERVEIS

Has d’utilitzar Obralia i no saps com posar-t’hi?

La UEC ofereix a tots els seus agremiats un servei d’assessorament, gestió i seguiment,
en la utilització de la plataforma on-line Obralia.
Tot i que la plataforma Obralia és una iniciativa privada hi ha empreses que es troben
amb l’obligació d’utilitzar-la si el seu client
així li ho exigeix per treballar per a ell. És
una plataforma de comunicació entre
empreses que se subcontracten per tenir
actualitzada tota la documentació necessària. Cal penjar en aquesta plataforma molta
documentació, abans i durant tota l’obra,
fent que el seu seguiment i manteniment
sigui constant. Per exemple, a l’inici cal penjar-hi el contracte, el document d’adhesió al
pla de seguretat, certificats d’estar al
corrent de pagament, assegurances i
rebuts, contracte amb el servei de prevenció i rebut, etc; de cada treballador cal una
fotografia, la formació, l’aptitud mèdica, les
nòmines signades, el DNI, etc; cada mes
calen nòmines signades, certificats d’estar
al corrent de pagament, informes de la
seguretat social, tc1, tc2, etc.

Aquesta eina, Obralia, obliga a tenir tota la
documentació al dia, en cas contrari, l’interessat no rep el cobrament del seu client.
Una eina útil però molt feixuga de dur al
dia. Davant l’augment d’agremiats que
sol·liciten ajuda a la UEC per tenir actualitzada la seva presència a Obralia, s’ha organitzat un nou servei que es responsabilitza

de complir aquesta gestió en nom de l’empresa que ho contracta.

La finalitat d’aquest article no és fer publicitat d’Obralia, ans el contrari, no es té cap
interès ni opinió. Tan sols es vol informar
que si es troben en la necessitat imperiosa
d’utilitzar-lo i se’ls presenten complicacions,
la UEC pot fer la feina en nom seu. Sempre
amb la seva col·laboració, ja que els documents a adjuntar tan sols els disposa la
mateixa empresa. Estar registrat té un cost.
La UEC cobra una quantitat mensual per la
realització d’aquest tràmit. Si es desitja
rebre més informació o un pressupost totalment personalitzat, no dubtin en posar-se
en contacte. A la UEC estan per ajudar-vos!

ENDESA informa que no cal disposar de la llicència d’obres per demanar el comptador

La llicència d’obres sí que es necessita a l’hora de contractar el comptador de la llum.
Com més informatitzats i digitalitzats estem,
més s’allarguen tots els terminis per iniciar
una obra. La llicència d’obra major en molts
ajuntaments de la nostra província es concedeix exhaurits els dies permesos per la
llei. I després si cal demanar la llum, es pot
tornar a trigar el que no està escrit.
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Però ENDESA recorda que per demanar el
comptador provisional d’obres NO cal disposar de la llicència. Com que solen trigar, fins
i tot mesos, val la pena conèixer aquesta
informació, i demanar-lo amb temps.
A l’hora de contractar SÍ cal la llicència.

PLG informa

PROVES PER DETECTAR LA INFECCIÓ PER LA COVID-19
TIPUS I UTILITAT

Des de l’inici de la pandèmia per la COVID-19 s’ha produït una allau d’informació que pot haver creat confusió
en l’ús i utilitat de les diferents proves disponibles per a detectar la presència del virus. L’objectiu d’aquest
escrit és fer un resum de quins són i per què serveixen els tests actualment existents i avaluar la seva utilitat.
Tipus de proves per detectar la COVID-19
1-PCR. Es tracta d’una prova molt fiable, que detecta el material genètic del virus. Per realitzar-la cal una
mostra de secrecions nasofaríngies que el professional sanitari extreu amb l’ajuda d’un bastonet. Els resultats
es donen des del laboratori clínic i poden tardar de 24 a 48 hores. La mostra també pot ser de saliva si bé hi
ha discrepàncies sobre el seu grau de sensibilitat.
2-TEST RÀPID ANTIGÈNIC. Es tracta d’una prova que detecta les proteïnes del virus. És útil els primers cinc
dies de l’inici dels símptomes i es realitza també amb una mostra de secrecions nasofaríngies, que el professional sanitari extreu amb l’ajuda d’un bastonet. En aquest cas, els resultats tarden uns 20 minuts. Com a
l’anterior, també existeixen tests en què es pot fer ús d’una mostra de saliva.
3-TEST RÀPID SEROLÒGIC. Detecta únicament la presència d’anticossos IgM i IgG, però no la quantitat. Es
realitza una petita punxada en el dit i els resultats s’obtenen en uns minuts.
4-TEST SEROLÒGIC (ELISA). Es tracta d’una prova que detecta la presència i la quantitat d’anticossos contra
el virus SARS-CoV-2 a la sang. Es realitza fent una extracció de mostra de sang amb xeringa. Els resultats
poden tardar hores i es donen des del laboratori clínic. Detecten dos tipus d’anticossos, el primer, l’IgM apareix aproximadament al cap de set dies després del contagi i desapareix gradualment. Passats 15-20 dies apareix l’IgG que dura més temps i proporciona immunitat.
Utilitat de les proves
- PCR: És la prova més fiable i permet diagnosticar els treballadors que estan patint una infecció per SARSCoV-2, tant si en presenten símptomes com si són asimptomàtics, i per tant informa de la situació infectiva
del treballador en el moment de la realització de la prova. Cal tenir present que un resultat negatiu en un treballador amb símptomes no descarta completament la infecció.
- Test ràpid antigènic: Permet diagnosticar amb un cost més baix i de forma ràpida els treballadors que estan
patint una infecció per SARS-CoV-2, sempre que la prova es faci dins els primers 5 dies de presentar símptomes. Cal valorar que segons el nivell de càrrega viral es poden presentar falsos negatius.
- Test Serològic: Un resultat positiu vol dir que s'ha tingut contacte en algun moment amb el virus de la
COVID-19 i que l'organisme ha generat anticossos per defensar-se davant la malaltia. Per tant, els tests serològics són útils per avaluar únicament l’estat immunitari dels treballadors, és a dir, per conèixer si han passat
la malaltia, però no detecten la presència del virus en el moment de la prova.
NO hem d’oblidar que les mesures més eficaces per prevenir el contagi en l’àmbit laboral han d’anar centrades
en les actuacions ambientals, organitzatives i individuals amb l’objectiu de minimitzar el risc: tenir sempre
present l‘ús de la mascareta (EPI s), mantenir la distància social, la neteja freqüent de mans i la ventilació
dels espais de treball si és possible.
Prevenció Laboral Gremi - Tel. 972 21 57 51 - Fax. 972 41 45 16 - info@plg.cat - www.plg.cat

El Gremi de Pintors informa

El President Paulí Fernández fa balanç de l’any
El sector de la construcció ha estat menys castigat que
altres sectors en el que portem d’any 2020. Els pintors en
aquest sentit ens sentim afortunats, però la situació que
portem arrossegant des del 2008 fa que es pateixi per la
continuïtat de moltes empreses.

L’intrusisme segueix afectant de ple el nostre ofici, en el
que sembli que qualsevol ciutadà s’hi pugui dedicar per
guanyar-se la vida.
Hem hagut d’anar a acabar feines que són pròpies d’aficionats, amb unes qualitats terribles i un desconeixement
de la matèria absolut.

Des del Gremi es poden fer, i es fan, denúncies al Departament de Treball si hi ha situacions
irregulars, però qui hauria de prendre més consciència és el qui contracta aquestes persones, per tant, administradors de finques, promotors, constructors i sobretot particulars.

Les empreses agremiades estem rebent informació constantment perquè complim sempre
amb tot, i l’esforç que hi posem és titànic, per això encara fa més mal quan veus aquestes
imatges:

Cal defensar la nostra feina
ben feta, i animo a denunciar
les situacions irregulars, de
manca de mesures de seguretat o d’intrusisme, i recordo
que tothom pot fer-ho a través
del Gremi Provincial de Pintors
de Girona.

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

Girogremi informa

18

Girogremi - Tel. 972 21 36 72 - assegurances@girogremi.cat - www.girogremi.cat

www.cecam.com

