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EDITORIAL

EL TEMPS PASSA!!!

El temps passa, ja tornem a ser a una nova primavera, una estació en la qual tot agafa
color, però aquesta vegada el que més tenim és incertesa. El futur és incert, ningú sap com
acabarà tot. Uns són optimistes, ja estem vacunant, primeres trobades familiars, etc;
altres són pessimistes, la vacunació va molt lenta, les trobades només fan que empitjorar,
els hospitals i les UCI estan plens.

I al mig de tot plegat, la nostra societat, que moltes vegades no sap quin camí ha d’agafar,
sovint amb unes directrius contradictòries i confuses, amb un govern provisional, a l’espera
que es formi el nou govern, esperem que no tardin gaire, i que aquest tingui molts encerts.
Malauradament aquesta etapa que estem vivint està deixant massa gent marginada, amb
pocs recursos, això s’ha d’aturar com més aviat millor, i buscar la solució perquè no quedi
ningú enrere.

Nosaltres, el sector de la construcció, continuem fent allò que sabem fer, treballar, però
amb constants dubtes: Quines inversions i licitacions es faran aquest any? Vindran fons
europeus? Es destinaran aquests fons a l’adequació del parc immobiliari per fer-lo més sostenible i eficient? Podrem treballar a totes les poblacions costaneres i turístiques, algunes
de les quals, amb unes ordenances municipals fora de lloc?

Tinc el convenciment que el nostre sector és dels més oberts, on tothom hi és benvingut,
amb uns valors cada cop més forts, el temps ens donarà la raó, per passar a ser un sector
ben vist, inclús valorat socialment. Una persona amb ofici sempre tindrà un lloc de treball
segur, amb expectatives de futur, segons les seves inquietuds.

Fer i crear, això és ofici, el nostre sector per força ha de ser d’incorporació, en el sentit
més ampli de la paraula, en el qual també, i per què no, el gènere femení hi té cabuda.

Estic segur que sortiran noves propostes, nous reptes i nous problemes, però afortunadament disposem d’un equip humà molt eficient, que està treballant pel bon funcionament
del dia a dia, a Uec-Plg-Girogremi.
“Caminem”
Salut

Esteve Freixas i Vilardell
President de la UEC

GREMI

Esteve Freixas, nomenat nou president de la FLCC

La Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya anuncia el seu nou president pels quatre anys vinents. Un càrrec que assumeix Esteve Freixas amb compromís i il·lusió.
Construcció de Catalunya on Esteve
Freixas en fou l’elegit.

Esteve Freixas i Vilardell, actual president
d’Unió d’Empresaris de la Construcció i
amb més de 40 anys d’experiència en el
sector de la construcció, inicia aquest nou
any 2021 amb ganes i doble presidència.
El passat 11 de gener va tenir lloc, a través
de videoconferència, el nomenament del
nou president de la Fundació Laboral de la

Un mandat de quatre anys que assumeix
amb il·lusió, compromís i la voluntat de
continuar el treball desenvolupat per la
FLCC perquè continuï sent una organització de referència, treballant per al futur de
les empreses i professionals del sector de
la construcció a través dels seus centres de
formació de Catalunya.

En l’acte de la seva elecció, el nou president va felicitar i agrair tota la dedicació i
treball realitzat fins aleshores pel president
Josep Agustí i Ros i, en proposta de futur,
digué: “Al mateix temps que espero
col·laborar amb dignificar més el sector i
ajudar en el possible a la incorporació de la
dona a la construcció”.

Obrim les portes de la nova delegació d’Olot

L’oficina de la UEC d’Olot s’ha transformat en un espai ampli, lluminós i pràctic, després de
les reformes que s’han realitzat sota la direcció de l’empresa Construccions Pallàs SL.
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La delegació d’Unió d’Empresaris de la
Construcció situada a Olot inicia aquest
any 2021 d’estrena. Les obres que s’hi han
realitzat de renovació de l’antic espai han
finalitzat amb èxit i els treballadors ja
s’han incorporat de nou a l’oficina. La UEC
sempre ha tingut presència a la capital de
la Garrotxa i l’equipament amb el qual
comptava a les seves oficines havia quedat
totalment obsolet.

La reforma orientada a modernitzar les
instal·lacions i dissenyar nous espais de
treball, ha transformat completament el
despatx i ha donat lloc a una pràctica aula
de formació, una recepció àmplia, dos despatxos i lavabos, tot amb una major
il·luminació i comoditat per als treballadors, alumnes i agremiats.

GREMI

Celebració de l’Assemblea General Ordinària

El sector aguanta la crisi sanitària. Es va notar una disminució del volum de feina durant
els primers mesos de confinament total, però a final d’any ja s’arribava al volum de febrer.
El dia 31 de març es va celebrar l’Assemblea
General Ordinària. Segon any consecutiu
reunint-nos mitjançant videoconferència.
Una modalitat interessant per eliminar desplaçaments, però distant i freda que sacrifica la comoditat i la humanitat de l’acte per
l’eficiència. Una nova realitat que ens permet seguir celebrant aquesta reunió anual.

El sector aguanta la
crisi sanitària

El president Esteve Freixas va iniciar la sessió confirmant que el sector de la construcció està aguantant la crisi sanitària. Una
crisi que la UEC va saber gestionar satisfactòriament oferint en tot moment suport i
assessorament a les empreses agremiades,
sobretot davant les canviants publicacions
de la normativa. Les dades no enganyen,
s’ha tancat l’any amb més socis, un total de
680, i les empreses tenen més treballadors
contractats.

Malgrat això ens trobem davant una situació molt complicada i la previsió no és
massa optimista, ja que s’ha de fer front a
una manca de mà d’obra important, una
previsió d’alça en els preus de les matèries
primeres i un enduriment de les mesures de
seguretat.

La valoració econòmica de l’exercici del
2020 va ser positiva. De la mà de l’assessor
fiscal Jaume Casadevall es van presentar les
despeses i els ingressos realitzats per la
UEC. Com a resultat final, s’observa que
s’ha obtingut un benefici molt petit, però cal
destacar que enguany es va comprar i reformar la delegació d’Olot.

Es va presentar el pressupost per aquest
2021, un pressupost inferior a l’anterior a
causa de la disminució de les subvencions
concedides i al fet de confeccionar-lo sempre sota el principi de prudència, fent que el

cost d’estructura del gremi sigui proporcional als ingressos previstos. Destaquem
aquí que un any més, l’import per treballador i la quota fixa d’empresa no
s’incrementaran.

El Centre de Formació també va ser motiu
d’anàlisi. S’hi han impartit 71 cursos, s’han
format 736 alumnes i s’han realitzat 2.485
hores de classe.

La UEC ha dut a terme diferents activitats
durant l’any. En destaquem la participació
en la 45a Fira de l’Ocupació de l’Alt
Empordà, el repartiment dels rètols que
l’empresa Gecol va patrocinar, la participació en la impressió del llibre Control de
Costos, la celebració de St. Antoni obsequiant un present a la Garrotxa i Pla de
l’Estany, la consolidació de Girogremi, la
participació en la moratòria de la Costa
Brava, la lluita de seguretat a les obres i
Mossos
d’Esquadra,
el
programa
Construyendo Empleo...

Es van repassar temes actuals com l’estat
dels convenis amb els Ajuntaments de
Palafrugell i Blanes per la cessió d’un local
als seus municipis, la inversió de la CCC per
millorar la imatge del sector, la puja prevista
de les taules salarials del conveni col·lectiu
estatal, entre d’altres.

La trobada virtual d’enguany ha presentat
poc interès per part de la massa associativa.
Les possibles causes, el fet de celebrar-se
just el dia abans de Setmana Santa o el
volum de feina dels possibles assistents.

Imatge de l’última reunió celebrada presencialment
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GREMI

Preocupació per la demora de llicències d’obres

Agents del sector visiten l’Ajuntament de Cadaqués per expressar la seva preocupació
davant la gran demora en l’obtenció de llicències d’obres.
El mes de gener, una representació del
sector de la construcció va visitar els responsables de l’Ajuntament de Cadaqués
per comunicar les queixes que ens acompanyen des de fa temps.

En nom de la UEC van assistir-hi el president Esteve Freixas i el tècnic Bernat
Masó, per part del Col·legi d'Aparelladors
el president Miquel Vendrell, i del Col·legi
d'Arquitectes el president Marc Riera va
excusar la seva absència, però en va delegar la gestió als companys. En representació de l'Ajuntament ens van atendre la Sra.
Alcaldessa Maria Pia Seriñana i en
Fernando Granados, empresari de la construcció i agremiat a la UEC.

Des de l'any 2017 la UEC mantenia reunions amb l'equip de govern anterior per
exposar les queixes que ja hi havia aleshores. La demora en obtenir les llicències d'obres era la principal causa de malestar. Els
resultats de les diferents entrevistes lluny
de solucionar el problema, malgrat que en

Fotografia del dia de la visita a l’Ajuntament

un inici es va intentar, van ser encara més
catastròfics el darrer any.

La trobada ha de comportar un punt d'inflexió amb el qual en poques setmanes els
empresaris i promotors del municipi haurien de notar una millora. L'Ajuntament
s'ha compromès a reforçar el servei. Ho ha
fet amb la contractació immediata d'un
tècnic extern per ajudar l'arquitecte municipal actual, i a la vegada s’ha confirmat
l'ampliació de la jornada laboral del mateix
pel mes de març.

Es celebra el 2n Congrés de la Federació de
Construcció i Serveis de CCOO de Catalunya

Sota el lema “Amb tu tenim la força” la FLCC va ser present a l’acte celebrat a Barcelona.
El Congrés va tenir lloc el 14 d’abril. Hi van
assistir uns 90 delegats/des, juntament
amb la Federació Estatal de Construcció i
Serveis, la Comissió obrera Nacional de
Catalunya i la FLCC.
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Isabel Gutiérrez va ser elegida Secretària
General de la Fundació i es van aprovar les
resolucions “Per un canvi de model productiu en les indústries de la construcció i una
transició justa en els nostres sectors productius” i “Per un reconeixement a tots els
treballadors davant la pandèmia”.

GREMI

L’arquitecte Oriol Roselló presenta l’obra guanyadora del 1r Premi d’Arquitectura Tradicional
Toni Cobos en la categoria “Intervenció”

UEC amb la col·laboració d’Oriol Roselló, arquitecte responsable de la restauració de la
masia guanyadora, van organitzar tres visites guiades per a uns quaranta participants.
S’iniciava la primera visita amb la benvinguda del president Esteve Freixas als participants. Seguidament es va fer una breu
explicació de qui va ser Toni Cobos, dels
premis en arquitectura tradicional que porten el seu nom, de GRETA, entitat que els
organitza, i del curs de mestratge en construcció tradicional organitzat conjuntament
per la UEC i GRETA.
La masia visitada va ser la guanyadora de la
primera edició, en la categoria A (intervenció en l’arquitectura tradicional), d’aquests
premis.

L’aspecte extern de tots els edificis que la
conformen la masoveria, és a dir, la masia,
l’estudi, el loft, la tanca perimetral i el jardí,
dona la sensació que no han estat mai
modificats. Un dels comentaris, el qual el
mestre Oriol Roselló va considerar el millor
elogi que es pot fer a un arquitecte, va ser
“De fora, no sembla que s’hagi restaurat”.

En tractar-se d’un habitatge, s’ha aconseguit aquest criteri a l’exterior, mentre que a
l’interior, de manera voluntària, s’han
reconvertit tots els espais de manera personal.

Tenim tendència a no acabar de valorar
meravelles que hi ha a casa, com la volta
catalana. Molts clients i paletes no confien
en la funcionalitat d’aquesta estructura però
l’Oriol n’és un convençut, sempre que pot
en construeix. A part de funcionals, basades en materials i tècniques tradicionals,
són molt més boniques, aprofiten més l’espai, són més duradores i barates que els
forjats de formigó.

Els participants van sortir esperançats en
veure que hi ha molta feina a fer, patrimoni
a rehabilitar, tècniques a aprendre, futurs
clients que se’ls pot fer veure el patrimoni
que tenen i com conservar-lo, i que cada
vegada hi ha més arquitectes sensibles a la

Oriol Roselló explicant els secrets de la reforma

construcció tradicional.

Agraïm molt sincerament a l’Oriol l’atenció
dedicada amb les seves explicacions tan
pràctiques i entenedores, i Turisme Rural
Can Barrull per obrir-nos les portes.
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GREMI

L’últim adeu a Joan Darnés Triadó, un dels
fundadors d’Unió d’Empresaris de la Construcció

Joan Darnés va morir el dia 21 de gener del 2021. El seu compromís amb la UEC sempre
va ser prioritari i els més de 40 anys lligat a l’equip directiu del Gremi així ho acrediten.
Joan Darnés va ser un dels fundadors de la
UEC l’any 1977 i va estar sempre més relacionat amb el Gremi formant part dels diferents òrgans de govern. Fins a les darreres
eleccions de 2019 en va ser el vicepresident. Un home de fort compromís que va
representar dignament la UEC davant de
totes les organitzacions a les quals al llarg
de la seva trajectòria professional arran del
seu càrrec es va implicar, com la Cambra de
Comerç. L’any 2015 va rebre el reconeixement a tota una vida dedicada al seu ofici
com a Mestre d’Obres, lliurat per la FLCC.
En Joan va ser un bon empresari, professional, treballador, amable i home de paraula.

L'empresa JOAN MARC 94 SL de Figueres és
el llegat que deixa en l'àmbit professional.

La UEC et trobarem a faltar.

A la fotografia de dalt, en
Joan Darnés l’any 1977
en la seva primera participació en un acte de la
UEC.
A la fotografia del costat,
el mateix Joan Darnés,
l’any 2015 en un dels
darrers actes públics.

L'Ajuntament de Girona inicia un servei gratuït
d'assessorament energètic dels habitatges
Girona participa en el projecte transfronterer CLÚSTER EDIFICAT que vol reorientar el
sector de la construcció cap a la sostenibilitat i l’eficiència energètica en l’edificació.
Els edificis són els responsables d’un terç de
les emissions de CO2 a la ciutat, un gas d’efecte hivernacle classificat com el principal
causant del canvi climàtic. A la ciutat de
Girona s’ha detectat un parc edificatori
envellit que consumeix grans quantitats d’energia. Els principals causants són els sistemes de calefacció i refrigeració poc eficients, així com murs, cobertes i tancaments mal aïllats.
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EDIFICAT té com a objectiu sensibilitzar la
ciutadania, immobiliàries i gestors de comunitats de veïns oferint un assessorament
personalitzat i gratuït als propietaris amb la
finalitat de detectar possibles punts per on
s’escapa l’energia i proposar solucions per

reformar l’espai. Per tal de poder cobrir
aquesta reforma, l’Ajuntament de Girona
crearà una borsa de professionals capaços
d’intervenir en tots els aspectes de la rehabilitació, amb l’ajuda i acompanyament
d’una persona facilitadora que farà d’enllaç
entre els professionals d’execució i el client.
Tots aquells agremiats del Gironès que vulguin formar part d’aquest llistat o que vulguin rebre més informació poden adreçarse a la UEC.

Un projecte cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A EspanyaFrança-Andorra (POCTEFA 2014-2020)
creat per la Unió Europea.

GREMI

Germans Cañet Xirgu sl cedeix una petita planta
de recollida de residus a la UEC

L’empresa ha instal·lat contenidors de recollida de residus al nostre Centre de Formació.

En Jordi Cañet i l’Esteve Freixas en el moment de la recepció de la planta de recollida de residus

L’empresa Germans Cañet Xirgu sl, propietària d’una important planta de reciclatge
ubicada a Cassà de la Selva (amb codi de
Gestor E-809.03 i E-1274.1 i codi de
Transportista T-1763), serà la responsable
de l’emmagatzemament i retirada dels residus que es generin a partir d’ara en el
Centre de Formació de Palol de Revardit.
Gràcies a la instal·lació d’uns contenidors
selectius la UEC ja pot gestionar de manera
ordenada i segura els diferents materials de
rebuig que genera. Disposar d’aquesta instal·lació millorarà molt la correcta manipulació i destí dels residus.

A més del paper, vidre i plàstic, ara es tindrà
ben organitzat l’aplec de fustes, ferros i
material sobrant dels enderrocs sorgits dels
cursos d’oficis.

La gestió de residus és una problemàtica a
la qual tots hi hem de posar el nostre granet de sorra, tant en l’àmbit individual i
domèstic a casa, com en l’àmbit professional i col·lectiu a les obres, oficines i naus. La
UEC podrà tenir més cura del medi ambient
amb aquesta iniciativa que gràcies a la
col·laboració de Germans Cañet Xirgu sl ha
estat possible. Inversions com aquesta són
les que faran un futur més sostenible.
Des d’Unió d’Empresaris de la Construcció,
es dona les gràcies als germans Albert i
Jordi Cañet per la seva col·laboració i dedicació a aquest projecte, i animem a totes
les empreses a millorar, en la mesura que
els sigui possible, la selecció i recollida dels
residus que es generen a les obres.

La UEC, equipada i preparada amb dos
Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA)

El 2012 la Generalitat de Catalunya va establir els requisits per a la instal·lació i ús de
desfibril·ladors externs automàtics fora de l'àmbit sanitari, que s’han anat popularitzant.
La seu d’Unió d’Empresaris de Girona i del
centre de formació de Palol de Revardit s’equipen cada una amb un Desfibril·lador
Extern Automàtic (DEA). Una acció que es
considera imprescindible per poder fer front
i actuar amb la major rapidesa possible, tots
sols, davant una situació d’aturada cardíaca
de qualsevol persona propera.
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SECTOR

Banyoles homenatja els seus grans arquitectes

L’Ajuntament de Banyoles tanca amb èxit la tercera edició de “Cinc cèntims de creació
local”, un cicle de xerrades dedicat a l’obra arquitectònica de quatre arquitectes locals.
Durant els dimarts del mes de febrer, a
l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles s’ha
repassat, comentat i lloat les obres i la trajectòria personal i professional de quatre
dels arquitectes més prolífers dels darrers
anys de la zona: Francesc Figueras de
Ameller, Jordi Masgrau Boschmonar, Jeroni
Moner Codina i Josep Riera Micaló.

L’emotiu acte celebrat el 23 de març i que
tancava el cicle va evidenciar l’orgull d’un
poble envers els seus mestres arquitectes.
Els conductors de les sessions, els arquitectes Marc Riera i Pau Sarquella, es van
posar el públic a la butxaca, i van saber
transmetre l’esperit de Cinc Cèntims de
Creació Local, fent molt propers, familiars
i estimats els quatre arquitectes homenatjats. S’aconseguí transmetre una triple
visió de cada un d’ells: la seva vessant
personal, la seva visió professional i la
seva relació amb la ciutat.
Cinc Cèntims de Creació Local vol reivindicar la producció cultural de Banyoles i de
la comarca en diferents àmbits. Una eina

necessària per recordar i reivindicar els
creadors locals. Aquest any, l’arquitectura
en pren el protagonisme i serà l’eix de
totes les activitats que es realitzaran.
El dia 12 de juny, si les condicions epidemiològiques ho permeten, es farà una visita guiada on conèixer els principals projectes dels quatre arquitectes i descobrir el ric
patrimoni arquitectònic de la ciutat.

Girona és la vegueria amb més habitatges buits
a l'entorn rural

La Generalitat n’hi té comptabilitzats en total 2.839, una xifra superior a la de l’Alt Pirineu.
Els pobles rurals lluiten per evitar el despoblament mentre augmenta el nombre
de persones que volen deixar la ciutat,
però no troben oferta d’habitatges i els
que hi ha es troben en mal estat. Per solucionar-ho i mobilitzar aquest parc d’habitatges en desús la Generalitat ha impulsat
el Programa d’accés a l’habitatge en el
Món Rural.
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El programa consta de dues línies d’ajudes
econòmiques. Per una banda, hi ha l’ajuda
per redactar el projecte de rehabilitació

dels edificis, i de l’altra, els diners destinats a la realització de les obres.

Per dur a terme el pla, primer es farà una
prova pilot en la qual participaran 20
municipis de Catalunya. De les comarques
de Girona s’hi han presentat cinc pobles,
dels quals se n’escolliran quatre.
Sempre es tractarà d’habitatges destinats
al domicili habitual i no a segones residències. L’objectiu, donar una nova vida a les
cases que estan buides.

ENTREVISTA

Avanza Credit, de la mà de José Antonio Aguilera

Descobrim Avanza Credit, un interessant producte que facilita al client “Comunitat de
Propietaris” el finançament d’obres i garanteix al 100% el cobrament a les constructores.

Totes les obres hi estan cobertes?
En principi totes les obres que es facin i
vagin en nom d’una CP es poden finançar.
No cal que l’obra tingui un projecte, o una
direcció facultativa, tampoc hi ha un
import màxim. El que sí és d’obligat compliment, és que l’industrial estigui constituït com a societat i que la CP també estigui constituïda legalment.

Entrevista a José Antonio Aguilera, Director de
Negoci Estratègic i Institucions de Deutsche Bank.

Quant fa que Deutsche Bank ofereix
aquest finançament?
De fet tenim 25 anys d’experiència que ens
avalen. És un producte únic al mercat tal
com l’oferim nosaltres amb un equip especialitzat i centralitzat. Estadísticament la
baixa morositat de les Comunitats de
Propietaris (CP) facilita la comercialització
d’aquesta oferta. Actualment, a nivell estatal financem unes 10.000 comunitats a
l’any.

Per què resulta tan interessant per a
l’empresa constructora?
Perquè es desvincula totalment de la feixuga tasca de cobrar. És a dir, abans de fer
l’obra, 48 hores després de rebre la documentació que demanem, l’empresa ja sap
si l’operació de finançament està acceptada. Iniciar una obra per a una CP, algunes
vegades amb caràcter d’urgència, i saber
del cert que la cobraràs en acabar, dona
molta tranquil·litat a l’industrial que l’executa. A més, les transferències es fan sempre a l’industrial, mai a la CP o als administradors. Afegeixo aquí la millora que suposa en la liquiditat de l’empresa.

Cal ser client de Deutsche Bank?
No, no cal. Ans el contrari, tampoc voldríem que ni els industrials ni les CP obrissin
un compte al nostre banc. Són dues àrees
de serveis completament diferents.
Nosaltres som una financera, com qui es
compra un cotxe i el concessionari li ofereix un finançament.

És un tràmit àgil i ràpid?
Bé, la documentació que sol·licitem és
mínima, amb 5 documents en tenim prou.
Un cop lliurats tardem 48 hores a contestar. Una vegada fetes les obres, o durant
aquestes, ja efectuem ingressos al número
de compte de l’industrial. No calen supervisors externs, com tècnics especialitzats
ni companyies d’assegurances, evidentment el que sí que es necessita és l’acceptació de les obres per part del president de
la CP o la direcció facultativa. Si en l’operació hi ha més d’un industrial es pot tractar cadascun d’ells de manera individual,
però sota el mateix projecte.

Tot això té un cost. És competitiu?
Tenim un tipus d’interès al 6% fix, que el
paga la CP, màxim a 10 anys. Si l’industrial
vol, pot suportar part d’aquest cost i llavors el tipus d’interès disminueix. En
accions purament comercials, els industrials poden escollir suportar la totalitat del
cost del finançament, i així oferir al seu
client un finançament al 0%. Aquesta
opció és molt atractiva per obres petites.

Tots coneixem algun cas de conflicte
amb CP, hi ha lletra petita?
El fet que un industrial pugui oferir aquesta eina al president o administrador d’una
CP precisament evita que aquest hagi de
tenir més reunions de les necessàries per
parlar dels cobraments, de la liquiditat, de
les quotes extraordinàries... Les CP no són
més o menys conflictives, el que passa és
que hi ha moltes persones interessades, i
totes tenen dret a veu i vot, i això comporta que tothom opini.
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OFICI

La bioconstrucció, el passat és el futur

A poc a poc les tècniques tradicionals i els materials naturals prenen protagonisme en la
forma de construir i rehabilitar els habitatges antics a casa nostra.
Els nostres avis aprenien les tècniques tradicionals en construcció a través dels seus
mestres, però aquesta cadena de transmissió de coneixements s'està trencant.
Gran part de l'obra nova actual aplica tècniques industrialitzades i materials poc
sostenibles amb el medi ambient. La
demanda d'obra nova no para de créixer
mentre el nostre entorn s'omple de cases
antigues buides o abandonades. Un fet
que ha anat fent rebrotar a poc a poc els
constructors que aposten per la bioconstrucció en la restauració d'aquests parcs.

La bioconstrucció es pot definir des de
moltes mirades, dues d’elles són: els
materials i la sostenibilitat de l'habitatge.
Els materials, el seu pilar fonamental, han
de ser naturals, de la zona i aplicats amb
tècniques tradicionals conegudes per tots,
o amb tècniques contemporànies, com les
que es deriven de la construcció amb bales
de palla. Natural és igual a sa, tant per a
la persona que hi viurà com per al medi
ambient, ecològic, sense compostos orgànics volàtils ni grans quantitats d’energia
incorporada, és a dir, poc processats i pocs
quilòmetres de transport. Un material pot
ser natural, però si es troba a l'altra punta
del món aquest perd la seva essència bio,
ja que la petjada de CO2 que deixa és molt
perjudicial. La construcció tradicional és
aquella que respecta els materials que ja
hi havia a la casa.

Els habitatges sostenibles són aquells que
tenen una energia incorporada en els seus
materials, que no contribueixen a un
escalfament global produït per l'emissió de
CO2, ja sigui per la seva forma de ser pro-
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Forjat de canya elaborat per Costa Consrtruccions

Forjat amb materials locals i renovables i amb petjada de carboni nul·la o negativa: fusta massissa,
canya i pellofa d'arroç aglutinada amb calç.

cessats com transportats. La sostenibilitat
s'estudia en totes les fases de la casa,
començant pel disseny, l'obtenció dels
materials, les tècniques de construcció, el
manteniment durant la vida útil de l’obra, i
fins a la seva mort, en comprovar la petjada que deixa. Una masia antiga difícilment
serà una font de contaminació per al bosc,
ja que ha estat construïda amb materials
com la pedra, la terra i la fusta.

Els constructor poden incidir en sensibilitzar els clients per restaurar o construir de
manera sostenible. El cost dels materials i
la mà d’obra no té perquè ser més costós.
Hi ha qui està convençut que en un futur
gens llunyà no podrem triar, sinó que serà
una obligació, per necessitat haurem de
modificar els hàbits de construcció actuals
a favor de materials i tècniques més sostenibles. Per la manca directament d’alguns
materials o per l’elevat preu, per esgotament mundial d’alguns productes.

És moment de fixar la mirada en els materials que tenim a cada zona, què podem
fer amb ells i com, i recuperar el parc
abandonat que tenim apte per rehabilitarlo sota els conceptes de sostenibilitat, eficiència energètica i materials tradicionals.
Agraïm la col·laboració a les dues empreses agremiades que ens han facilitat informació sobre bioconstrucció :
PERE COSTA FIGUERAS SLU de Vilafant
SIDDHU-Construcció Natural de La Vall
d’en Bas

FORMACIÓ

Departament de Formació, analitzem el 2020

La formació professional en el món de la construcció juga un paper important en el dia
a dia de la UEC. Veiem aquí un resum de com ha anat el passat exercici 2020.
La gran diversitat formativa ha pres protagonisme un any més amb 71 cursos
impartits a les aules de la UEC. Tots ells
sumen un total de 2.485 hores lectives. Unes aules que han enriquit de coneixement 736 alumnes.

Observant les dades obtingudes, els cursos
més populars entre els nostres estudiants
són els relacionats amb la Prevenció de
Riscos Laborals, ja sigui el mòdul de nivell
bàsic com el d’operadors de maquinària de
moviments de terres o el de l’ofici de paleta.
Cal fer èmfasi en el gran reclam obtingut del
curs de Tècniques Tradicionals en
Construcció, unes classes que han generat
llista d’espera.

Amb les mesures per la Covid-19 ens hem
atrevit a estrenar-nos en el terreny de
l’educació on-line, impartint l’assignatura de Manteniment i Reparació
d’Edificis.

240 hores han estat les que ha reunit en
total el curs d’Operacions auxiliars de
Revestiments continus en Construcció,
emportant-se així el títol del curs amb més
hores impartides a l’any. El segueix de molt
a prop el d’Operador en Grua Torre, del qual
se n’han realitzat dues edicions en comptes
d’una com en anteriors anys.
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El simulador d’espais confinats,

inaugurat l’any 2020, compta ja amb dos
cursos impartits i amb exitosos resultats.

El Centre de Formació de Palol de Revardit
és on es concentren més formacions, però
se n’imparteixen en altres poblacions com
són Figueres, Olot, Ripoll, Puigcerdà,
Palafrugell, Sant Antoni de Calonge i Santa
Coloma de Farners.

Recordem en aquest espai la possibilitat
que tenen les empreses agremiades de
sol·licitar cursos personalitzats i
tancats per als seus treballadors. Se n’han
impartit dos de curiosos, el Simulador d’injeccions de plàstic i el de gestió i control de
la qualitat en la indústria del plàstic.

Des de la UEC sempre estem treballant
perquè la formació sigui subvencionada per
a les empreses agremiades, i així és en el
95% dels casos.

FORMACIÓ

Es prorroga 10 mesos la vigència de targetes CAP
A causa de la persistent crisi de la COVID-19 l’Estat espanyol s’ha acollit a la pròrroga de
la vigència de les targetes CAP prevista al Reglament 2021/267 del Parlament Europeu.
Les targetes CAP que caduquin en un determinat període es veuran beneficiades per la pròrroga de la seva vigència. Hi ha dues situacions possibles:

1

La validesa de les targetes que haguessin caducat o caduquin entre
l'1 de setembre de 2020 i el 30 de
juny de 2021, es considerarà prorrogada
per un període de deu mesos a partir de
la seva data de caducitat.

2

La validesa de les targetes de qualificació del conductor que caducaven entre l’1/2/2020 i el 31/8/2020
van ser prorrogades 7 mesos de manera
automàtica. Si aplicant aquesta pròrroga
algun xofer té la seva data de venciment
entre el dia 1 de setembre de 2020 i el 30
de juny de 2021, es TORNA a considerar
prorrogada per sis mesos més, però fins
l'1 de juliol de 2021 com a màxim.

No obstant aquests càlculs és important
que ningú esperi a l’últim moment per
assistir al curs de reciclatge que li permet
renovar la seva targeta CAP.

La UEC organitzem cursos als dos centres
homologats, a Palol de Revardit i a Ripoll.
Però les fomacions no tenen en compte
les dates de caducitat de cadascun dels
alumnes, sinó que són aquests els qui han
de calcular les dates dels cursos amb les
de la renovació del seu propi CAP.
Recomanem que 6 mesos abans que
caduqui la targeta us inscriviu als nostres
cursos, per fer una bona programació.
Podeu consultar les subvencions al centre
de formació.

Nou control d’assistència a les aules

El sistema biomètric, una nova eina de control d’assistència obligatòria i personal als cursos de formació de CAP, imposat per l’administració.

La Direcció General de Transport Terrestre,
a través del Reial Decret 70/2019, del 15 de
febrer, obliga a tots els centres de formació
de conductors a disposar d’un sistema de
control d’accés biomètric a partir de l’1 de
març. Un nou mecanisme que té la finalitat
de facilitar el control de l’assistència als cursos impartits.

Els sistemes de control d’accés biomètric
són sistemes automatitzats que permeten
el registre d’entrada i sortida a través d’un
paràmetre físic de cada persona, com pot
ser l’empremta dactilar, impossibilitant així
la suplantació dels alumnes.

En el cas de la UEC hem hagut de combinar
l’empremta dactilar i els trets facials, ja que

alguns dels nostres alumnes no tenen les
empremtes prou llegibles a causa del seu
desgast per la feina a la qual es dediquen.

Recordem que l’administració és molt estricta a l’hora de complir les 35 hores d’aquesta
formació de reciclatge, que evidentment són
presencials al 100%. Les pauses del descans són fins i tot descomptades del total
d’hores lectives del curs.
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SERVEIS
US RECORDEM ELS SERVEIS DE LA UEC

La UEC confeccionem el PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS
Cada dia hi ha més projectes executius
que a més a més de l’estudi de seguretat ja porten incorporat també l’estudi
de gestió de residus (EGR).

Aquest document, “l’estudi de gestió de
residus”, és el necessari per confeccionar posteriorment el PLA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, tal com passa amb l’estudi i el
pla de seguretat. La lògica dels dos
documents és la mateixa, és a dir, un
tècnic calcula sobre projecte quants
residus generarà l’obra, i quin tractament tindran, pero és el contractista qui
ha de plasmar en un document com ho
executarà ell per donar compliment a la
normativa. Per tant ha de concretar
quins mitjans hi posa, a on els situarà a
l’obra, quina empresa li transportarà
aquests residus i a on els anirà a dipositar. Cada empresa ho farà d’una manera
diferent i aquesta gestió i planificació és
la que queda recollida en aquest document.
La UEC confeccionem PLANS DE GES-

TIÓ DE RESIDUS en nom de l’empresa
que ens ho demana, fent assessorament
de com millorar la manipulació dels
materials sobrants a la pròpia obra.

Tot i que a priori no sembla que una
obra produeixi massa residus comparat
amb una altra indústria i que la majoria
no són considerats perillosos (excepte
l’amiant) és important fer-ne una correcta gestió. La suma de totes les obres sí
que és molt representativa.

El marc normatiu que regula la gestió
dels residus és complex però transparent. Cada agent ha de complir les seves
responsabilitats, és una feina d’equip: el
productor (qui obté la llicència d’obres) i
qui ha d’ingressar la fiança i obtenir el
NIO, el posseïdor (paleta i industrials),
el transportista (qui ha de tenir codi
emès per SDR), el gestor, etc. La relació
entre tots ells queda recollida en el FULL
DE SEGUIMENT, document d’obligat
compliment quan es genera runa.

CIRCULARS ENVIADES DES DEL DARRER BUTLLETÍ
Circular núm. 01/2021: Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis
Circular núm. 02/2021: Publicació al BOE Conveni Col·lectiu
Circular núm. 03/2021: Assegurança Responsabilitat Civil
Circular núm. 04/2021: Assemblea General Ordinària

Circular núm. 05/2021: Finançament per obres a Comunitats de Propietaris
Circular núm. 06/2021: Increment dels preus de matèries primeres
Circular núm. 07/2021: Obra pública

Circular núm. 08/2021: Registre Retributiu d’igualtat retributiva de gènere
Circular núm. 09/2021: Pròrroga de la vigència del CAP

*Si vol consultar les circulars, les trobarà a l’àrea d’agremiats de la pàgina web: www.uecgirona.com
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NOUS AGREMIATS
Construccions Puig Rom SL de Roses
Tossa Toro SC de Tossa

Josep Taberner Bartra de Sant Julià de Ramis

Marc Puigdevall Martorell de Fornells de la Selva
Ivan José Álvarez Domènech de Garrigàs

JN Juanola SL de Porqueres

Construccions Pere Morgadas de Cornellà del Terri
Haby Josef Muñoz Burgoa de Figueres

Jorge Eliecer Restrepo Moreno de Sarrià de Ter
Miquel Sintes García de Riudaura
Juan Páez Milena de Palafrugell

Multiservicios Luso SLU de Vidreres

SPD Girona SL de Banyoles

Materalia de La Tallada d’Empordà

Pere Serra Ribes SL de Peralada

Bartolomé Cortés Pérez de Ripoll

Rehatec Zenit SL de Girona

Construcció i Reformes Kiko Casas SL de Banyoles
Comag Service Group 2017 SLU de l’Escala
Deco Empordà Carrelage SL de Figueres

Manuel Acosta Álvarez de Roses

Gorka Martín Peñafiel de Sant Cugat del Vallès

Excavacions Transports i Obra Pública Tarres SL St. Antoni de Calonge
Marc Borrat Padrosa de Peralada

Valentí Impermeabilitzacions SA de Palamós

Excavacions i Transports Agustí Bartra Callís SL de Roses
Ramon Rocas Garcia de Navata
Albert Costa Gifreu de Mata
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PLG informa

ESPAIS CONFINATS
Els accidents en els espais confinats, els quals majoritàriament són molt greus o mortals (més del 60%),
tenen lloc per no reconèixer els riscos inherents o presents.
Sabem què és un espai confinat?
Es defineix com a recinte amb obertures limitades d'entrada i sortida i ventilació natural desfavorable, en el
qual es poden acumular contaminants tòxics o inflamables, pot haver-hi una atmosfera deficient en oxigen, i
no estar concebut per a la seva ocupació continuada pels treballadors (article 22 bis del RD 39/1997 del 17
de gener pel qual s'aprova el RSP). Exemples d’espais confinats més comuns són dipòsits, clavegueram, pous,
arquetes, cisternes, golfes, sitges, galeries de servei, túnels, soterranis, entre d’altres.
Segons les característiques del recinte i les activitats o tasques, a l’espai confinat es poden originar els riscos
d’asfíxia (per falta d’oxigen), explosió (per presència de gasos o vapors inflamables), caigudes d’alçada, intoxicacions agudes (per presència de gasos o vapors tòxics o nocius), biològic (presència de microorganismes
patògens), ofegament o dificultat en cas d’evacuació.
L’accés i la intervenció en un espai confinat ha de seguir un conjunt d’accions de forma ordenada aplicant
unes mínimes mesures preventives i de protecció. L’empresa ha d'elaborar instruccions o procediments de treball per a aquelles tasques que en determinades condicions siguin susceptibles de generar riscos com ara l’accés i la intervenció en espais confinats, especialment si aquests són de certa importància i van associats a les
actuacions de les persones (article 16 de la Llei 31/1995 del 8 de novembre).

Els treballs en espais confinats són considerats una activitat o procés reglamentàriament perillós o amb riscos
especials (RD 604/2006 que modifica el RD 39/1997), i cal la presència dels recursos preventius verificant l’eficàcia de les mesures preventives previstes.
Només els treballadors amb els EPI, equips de treball adients, aptitud mèdica, formació i informació adequada
i suficient podran accedir i intervenir en espais confinats (apartat 1 i 2 de l’article 15 de la Llei 31/1995 i punt
3 apartat A de l’annex I del RD 486/1997).
Perquè els tècnics o responsables de les empreses elaborin instruccions de treballs segurs i els treballadors
els apliquin coherentment i correctament cal que estiguin correctament formats i capacitats amb una formació
teòrica i pràctica en espais confinats. PLG a través del seu simulador d’espais confinats i el seu equipament
ofereix una formació teòrica i pràctica en situacions reals que proporcionen els coneixements i capacitat
requerida per poder prestar serveis en espais confinats. Per a més informació vegeu el següent vídeo a través
de l’enllaç https://youtu.be/KiyRpnVbal0
Prevenció Laboral Gremi - Tel. 972 21 57 51 - Fax. 972 41 45 16 - info@plg.cat - www.plg.cat

El Gremi de Pintors informa

Llistat de Pintors Agremiats

Publiquem les empreses i professionals agremiats especialitzats en l’activitat de pintura :

ALT EMPORDÀ
COROMINAS NOGUER, SEBASTIÀ
Cadaqués
DURAN RIERA, RAMON
Cadaqués
M. RENART (PINTURA EN GENERAL)
Castelló d’Empúries
MARC PLANA PINTORS SL
Navata
GALVEZ SIERRA, FRANCISCO
Palau-Saverdera
JOMANUT SL
Port de la Selva
PINTFER DECORACIÓ SL
Vilafant
REHABILIT. DE FAÇANES GONZÁLEZ CEBRIÀ SL Vilafant
MARTINEZ TELLO, ANTONIO MANUEL Vilafant

Telf
Telf
Telf
Telf
Telf
Telf
Telf
Telf
Telf

972258964
646107229
695166878
690060412
972530007
972387217
972506255
649729251
972504874

Begur
Calonge
L’Estartit
L’Estartit
Llagostera
Torroella de Montgrí
Verges

Telf
Telf
Telf
Telf
Telf
Telf
Telf

972641981
972650865
972750537
972751592
972830913
972758906
972780518

Canet d’Adri
Cassà de la Selva
Girona
Girona
Salt

Telf
Telf
Telf
Telf
Telf

972428627
972460849
972239192
645913173
972230466

Olot
Olot
Olot
Olot
St. Esteve d’en Bas

Telf
Telf
Telf
Telf
Telf

972266356
972261286
972272441
619179851
972690732

Lloret
Riudellots
Riudellots

Telf 972364541
Telf 972478217
Telf 972204455

Mata
Porqueres

Telf 972571798
Telf 660172138

Campevànol
Ripoll
Puigcerdà

Telf 630247943
Telf 659503830
Telf 972141418

BAIX EMPORDÀ
AÏLLAMENTS TÈRMICS OBRES SL
PINTURA DECORATIVA JOSEP MASSICH SL
ALMAR BATLLE SL
AAKIL PINTORS SL
IRUANÍ & ALBERTÍ SC
DEUSEDES PINTORS SL
ICOLORS SCP

GIRONÈS
ARMENGOL BOIX, MIQUEL
PROMOCIONS RAMBLA 11 DE SETEMBRE SL
EMPRES SERVEIS STUC SL
MERCADAL PINTORS SL
GERMANS MASFERRER CB
LA GARROTXA
ESJA-PINTORS SL
JORDI PAIRÓ SLU
SOY & SOY PINTATS I LACATS
ÀNGEL PAIRÓ SLU
MULTIPINTATS D’EN BAS

LA SELVA
PINTURES RAMON PRAT SL
ILLAMOLA SC972478217
TERRACOLOR PINTURA I DECORACIÓ SL
PLA DE L’ESTANY
VILA LLAHONA, MIQUEL
PLACOGUIX PORQUERES SL
RIPOLLÈS i CERDANYA
GAMODEC SL
GARCÍA SAÑAS, JOSEP
VAAMONDE I FILLS SL

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

Girogremi informa

Gairebé ningú pensa que el benestar d’un mateix o dels nostres es pot truncar per una malaltia i /o accident
que acabi produint una incapacitat permanent, absoluta o la mort.
Girogremi tenim el compromís de buscar els millors productes del mercat amb la confiança de tenir una entitat líder, ASISA VIDA.
Amb ASISA VIDA viuràs amb la tranquil·litat que passi el que passi cuidaràs els teus.
Per això i perquè volem que tinguis una assegurança a la teva mida, oferim la possibilitat d’escollir les cobertures que millor s’adaptin a les teves circumstàncies personals, així com contractar totes les garanties opcionals que necessitis.
A tall d’exemple i perquè es pugui fer una comparativa us informem:

100.000€
100.000€
EDAT
35
40
45
50
55

CAPITAL ASSEGURAT PER MORT PER QUALSEVOL CAUSA*
CAPITAL ASSEGURAT IPA (INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA)*
PRIMA TOTAL ANUAL
107,21€
156,02€
270,62€
432,45€
667,02€

*Queden exclosos de la cobertura els següents sinistres:
-El suïcidi durant el primer any de vigència de la pòlissa.
-Els ocorreguts durant la pràctica dels esports següents: boxa, lluita, arts marcials, espeleologia, submarinisme, alpinisme, escalada, ala delta, vol en avions ultralleugers, paracaigudisme, parapent o qualsevol altre de similar perillositat.
-Els ocorreguts a conseqüència d’accidents o malalties originades amb anterioritat a l’entrada en vigència de la pòlissa.
-Els ocorreguts a conseqüència d’actes delictius de l’assegurat.
-Els sinistres esdevinguts a conseqüència de riscos extraordinaris que estiguin emparats pel Consorci de Compensació
d’Assegurances.
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ACTUALITAT

Estructures Megoca SL celebra els seus 30 anys

El 28 de febrer de 1991 neix Construccions Megoca SL, empresa formada per quatre socis
de Maçanet de la Selva dedicada a la construcció d’habitatges i a les promocions.
Els inicis van ser difícils, però amb esforç i
perseverança es va donar a conèixer a tota
la comarca.

tit comú, visionari, treballador i molt
modest, va saber transmetre tots aquests
valors als seus hereus.

El març del 2017, arran de la
pèrdua de José Antonio Mesa, els seus dos
fills, Francisco i Sergio, assumeixen la direcció de l’empresa per donar continuïtat al
projecte i a aquesta segona generació. José
Antonio Mesa, home valent, amb gran sen-

Des de la UEC felicitem els
tres protagonistes d’aquesta
nissaga per la feina ben feta i
els animem que segueixin les
passes de José Antonio per celebrar molts
anys més. I agraïm a en Sergio Mesa l’atenció envers la UEC que, com a membre de la
Junta Directiva de la comarca de la Selva,
hi dedica.

L’any 1995, després d’un període de reflexió, dos socis van
optar per l’especialització en
estructures de formigó. Així,
els germans José Antonio i
Pedro Mesa van crear l’empresa Estructures Megoca SL, un
projecte de consolidació i creixement de la seva trajectòria
professional.

Ara, 30 anys després, el soci
fundador Pedro Mesa, i els
germans Francisco i Sergio,
lideren amb orgull i professionalitat l’empresa arreu de les
comarques de Girona i
Barcelona.

Rubau finalitza amb èxit la construcció de l’espai
hospitalari polivalent annex al Moisès Broggi

La constructora catalana Construccions Rubau, en UTE amb Dominion Industries, ha edificat en menys de cinc mesos l’ampliació de l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí.
L’edifici satèl·lit permet comptar, des del 22
d’abril del 2021, amb 56 llits més reservats
per pacients crítics, principalment de
COVID-19. Es tracta d’un dels cinc edificis
hospitalaris polivalents que CatSalut va decidir construir per fer front a la pandèmia.

A més, l’edificació compta amb una passarel·la de 70 metres i un nucli de comunicacions que permetrà en tot moment el trasllat del personal sanitari i dels malalts entre
edificis.

El nou edifici consta d’una estructura flexible
de tres plantes que permet convertir els llits
en llits d’UCI en menys de 24 hores.

Pel que fa a l’espai hospitalari annex, és una
construcció de quatre plantes i una superfície de 4.643 m2. Amb ella, el centre obté un
total de 74 llits, la qual cosa suposa un
increment de més del 300% dels llits d’UCI.
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Onze dones es formen en revestiments lleugers i
tasques d’auxiliar d'obra

Les participants en aquesta acció formativa subvencionada realitzen un total de 40 hores
de pràctiques en empreses del sector de la construcció.
La Fundació Laboral de la Construcció de
Catalunya, amb centre de formació a
Badalona, imparteix a onze dones la formació en el certificat de professionalitat
d’“Operacions bàsiques de revestiments
lleugers i tècnics en construcció”.

L'objectiu d'aquesta acció formativa, de 310
hores de durada, és ensenyar a les alumnes
a realitzar una instal·lació de paviments
lleugers i a col·laborar en la instal·lació de
sistemes de plaques de guix laminat en
obres d'edificació. Sempre seguint les prescripcions establertes en matèria de seguretat i salut en el treball.
Així mateix, s’ensenya a tractar els suports

per al seu revestiment, a través de la utilització d'eines i petita maquinària, i a fer treballs auxiliars a peu d'obra, mitjançant el
condicionament i proveïment de talls o la
realització d'operacions d'excavació, amb
mitjans manuals, de pous i rases.

Nou Pla d’Ordenació Urbanística de Banyoles

Un POUM que definirà el creixement urbanístic del municipi per als propers vint anys.
El divendres dia 12 de febrer es va fer públic
el nou Pla d’Ordenació Urbanística del municipi de Banyoles.

Un POUM aprovat inicialment el dia 6 d’agost del 2018. Per part de l’Ajuntament de
Banyoles es va fer una aprovació provisional
el dia 19 d’octubre de 2020 i l’aprovació definitiva, duta a terme per la Comissió
d’Urbanisme de Catalunya, va ser el 22 de
desembre de 2020.
L’anterior planejament del municipi era de
l’any 1984, i per tant, havia quedat completament obsolet.
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És bàsic poder disposar d’un nou POUM; una
eina nova, moderna i clarificadora. Des de la
UEC desitgem que això serveixi per accelerar al màxim els informes per obtenir de
forma més àgil les llicències d’obres.

www.cecam.com

construyendo
empleo

construint futur
intermediació laboral
orientació professional
portal d'ocupació

catalunya.fundacionlaboral.org

932 213 353

