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Vivim des de fa uns anys en una època de desconcert, un desconcert que les empreses del
sector de la construcció patim des de fa temps tot i que també és ben cert que en ocasions apareixen als mitjans de comunicació informacions que ens permeten mirar cap al
futur de forma optimista encara que sigui amb una certa dosi d’escepticisme i precaució.
A Reus, per exemple, l’Ajuntament de la ciutat sembla que aconseguirà salvar el projecte
de complex comercial i d’oci que l’empresa Metrovacesa volia construir als terrens de
l’antiga Fira, a tocar del Parc de Sant Jordi. Finalment i després de tres anys d’unes obres
paralitzades al bell mig de la ciutat, ara Metrovacesa s’ha compromès a pagar els 38 milions d’euros del cànon establert inicialment, una xifra de diners que serviran per pagar
les obres de construcció de les noves instal·lacions de Fira de Reus i resoldre, encara que
sigui de forma parcial, la difícil situació econòmica per la que passa el consistori.
També el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona
ha tancat el primer trimestre del 2013 amb un lleuger increment de l’activitat professional,
una bona notícia per un sector que comença a moure’s. En canvi, el conseller de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat, Santi Vila, en una recent visita a Reus, ha explicat que
el seu departament no té en aquests moments diners per afrontar grans obres ni nous
projectes com ara el desdoblament de la carretera de Misericòrdia entre Reus i Cambrils,
un projecte reclamat pel territori, però que haurà d’esperar.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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Lleuger increment de l’activitat professional, segons el Col·legi d’Aparelladors.
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L’ENTREVISTA: JOSEP MARIA TOST. DIRECTOR AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I ALCALDE DE RIUDECANYES

‘L’aprofitament dels residus de
la construcció se situa en el 50%’
Aquest alt càrrec del Govern català valora molt positivament la importància
de la recollida i el tractament de residus en un moment de crisi econòmica
Quins son els principals objectius a
curt termini de l’Agència de Residus
de Catalunya?
A l’Agència treballem per l’elaboració de la propera planificació de
residus, amb horitzó l’any 2020.
Es tracta d’un programa unificat
per totes les tipologies de residus
(municipals, industrials i els de la
construcció), doncs creiem que cal
donar un enfocament únic ateses
les diverses implicacions que tenen
les gestions de residus.
Parlant estrictament sobre els residus de la construcció s’ha previst
alguna novetat?
Els residus de la construcció i demolició tenen una gran capacitat
d’aprofitament doncs contenen majoritàriament materials terris i formigons amb els quals es pot fabricar
un àrid reciclat, que pot tenir les
mateixes aplicacions que un àrid
natural. Creiem que els objectius
d’aprofitament han de ser ambiciosos en línia amb països avançats en
aquesta matèria, on s’assoleix més
del 70% d’aprofitament del residu.
Actualment ja hi tenim camí obert,
doncs el grau d’aprofitament dels
residus de la construcció a Catalunya se situa en el 50%.
Ara mateix el descens de l’activitat
econòmica de la construcció ha provocat una reducció important dels
residus derivats d’aquesta activitat.
Com els afecta a l’Agència Catalana
de Residus?
La gestió dels residus de la construcció ha estat l’àmbit on s’ha
patit més la caiguda de l’activitat
econòmica. Des del 2007 fins ara
la caiguda s’ha situat prop del 70%
de generació d’aquests residus, és
a dir, de gairebé 11 milions de tones

Josep Maria Tost, director de l’Agència de Residus de Catalunya

l’any 2007 ens hem situat a 3,2 milions l’any 2011. És evident que això
té una connotació econòmica important al voltant de les empreses
gestores d’aquests residus, doncs
la seva activitat ha baixat de forma
significativa. Aquest extrem ens va
portar a petició del propi sector a
establir una moratòria fins al final
d’aquest any pel que fa a l’aplicació
del cànon dels residus de la construcció que van a abocador. I això
ha reduït notablement la capacitat
que com administració tenim de retorn del cànon per al foment de bones pràctiques en aquest camp. Volem reestudiar amb el sector aquest
cànon, veure com l’hem d’aplicar
de nou en l’escenari actual i esta-

‘Cada 10.000 tones de
residus que som capaços
de recuperar tenen un
potencial de generació de
250 llocs de treball’

4

abril 2013

blir el millor retorn per tal que el
sector pugui impulsar bones pràctiques que fomentin la recuperació
d’aquests residus.
Passejant per les rieres del Baix
Camp, seguim veient que algunes
persones o empreses no acaben de
tenir clar la importància de les deixalleries. Com es pot solucionar?
La deixalleria és una peça clau en
el model de gestió dels residus municipals a Catalunya. És un element
indispensable justament per acabar
amb els abocaments a rieres i boscos. Les deixalleries permeten que
hi podem portar tots aquells residus
que no fem cada dia, com mobles,
electrodomèstics, residus especials
en petites quantitats, runa de petita
obra a la llar,... I per tant donen sortida a aquests residus cap a la seva
valorització i/o recuperació mediambiental adequada. Hem de treballar
colze a colze amb els ajuntaments,
que en són els veritables responsables de la gestió.

L’ENTREVISTA: JOSEP MARIA TOST. DIRECTOR AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I ALCALDE DE RIUDECANYES

‘La campanya ‘Envàs on
vas?’ ha resultat molt
positiva, ha generat
reflexió sobre la necessitat
de reciclar, el model i la
forma en què es fa’
El reciclatge de residus, en general, en moment de crisi sembla que
pot ser una bona opció per reduir
despeses. Quines oportunitats sorgeixen?
El reciclatge de residus des de sempre ha estat l’opció ambiental més
favorable, després de la prevenció
de la generació de residus. Però és
ara, amb aquest escenari de crisi,
que es fa més palesa la seva positivitat tant pel que fa a generar activitat econòmica com a proveir de
noves matèries que estalvien els recursos verges. Pensem que Europa
ja ha establert bases per tal que la
Unió Europea es converteixi en un
mercat del reciclatge cap al 2020,
on l’economia de materials incorpori l’estalvi que suposa l’obtenció
de recursos a través dels residus. A
tall d’exemple vull destacar que per
cada 10.000 tones de residus que
som capaços de recuperar tenen un
potencial de generació de 250 llocs
de treball. I cada 10.000 tones de
residus que podem evitar que vagin
a incineració representen un estalvi
per l’economia catalana de 2 milions d’euros.
La seva agència va ser fa uns mesos protagonista indirecte per la repercussió de la campanya ‘Envas on
vas’. Com la valora?

La campanya de ha resultat molt
positiva, ha generat reflexió sobre
la necessitat de reciclar, el model i
la forma en què es fa; ha resultat
atractiva en cridar l’atenció a través de la cançó triada i l’estètica de
l’anunci; i se n’han valorat positivament tant els espots curts que es
van fer detallant què va i què no va
a cada contenidor, per la seva concreció i claredat, com les gràfiques
publicades a la premsa escrita. Cal
indicar que en els estudis post-test
de la campanya el 85% dels enquestats recorda haver vist la campanya “Envàs on vas?”.
Més enllà de l’anècdota, intueixo
que el resultat i la repercussió ha
estat molt positiva i que ha generat
debat sobre el reciclatge i la recollida selectiva?

Els primers resultats que hem comprovat a posteriori, molt preliminars, ens indiquen que s’ha detectat una tendència a la reducció del
percentatge de residus impropis
en els contenidors que era un dels
objectius que perseguíem. Aquests
impropis, és a dir, els residus dipositats en la fracció que no els
correspon, s’han reduït aproximadament un 1% en els contenidors
grocs, d’envasos, entre els mesos
de gener i febrer, representant el
28% del total dipositat en front del
màxim que s’havia assolit del 29%.
I per altra banda també hem assolit
l’altre objectiu d’incrementar la recollida selectiva, ja que per exemple
en la quantitat recollida de vidre ha
estat de 14.100 tones, un 6% més
que el gener de 2012.

‘Tenim pendent acabar la reforma del
nucli antic de Riudecanyes’
A nivell local és evident que Riudecanyes ha experimentat un gran
canvi. Cap on va el seu poble?
Transformar Riudecanyes en un poble ordenat urbanísticament parlant,
disposar de serveis i infraestructures de qualitat, als serveis de les
persones. I dignificant-lo, embellint-lo, fent accions per dinamitzar-lo,
orientant-lo cap al turisme, com a gran valor de creixement futur: aprofitar el Castell d’Escornalbou, el pantà, el senderisme, els allotjaments
rurals, el Centre d’Interpretació del Paisatge, i el nostre oli.
L’any passat va remodelar els carrers. Quines obres de millora té
pendents?
Acabar la reforma del nucli antic, fins ara hem remodelat un 30%. I
promoure l’acabament de la implantació dels serveis bàsics als barris
de montclar i mar de Riudecanyes. Si fossin uns altres temps, treballariem per ampliar el CEIP Sant Mant Mateu i l’EDAR, però ara no toca.
Podem esperar.

Pressupostos sense
compromís

C/ Tramuntana, s/n (Pol. Roques Roges) • Apt. corr. núm. 61
Tel / Fax: 977 760 476 • 43460 ALCOVER (Tgn) expomat@expomat.com

impereus.sl@gmail.com
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A PEU D’OBRA

L’empresa Constecnia construeix
un supermercat a Vinyols i els Arcs
La firma de la Selva ha bastit una nau prefabricada per la cadena DIA de
800 metres quadrats que va entrar en funcionament a finals de març
L’empresa constructora Constecnia,
de la Selva del Camp, ha enllestit
en les darreres setmanes les obres
de construcció d’un nou supermercat per a la cadena DIA al municipi
de Vinyols i els Arcs, a l’antiga Nacional 340, tot just a tocar del municipi veí de Cambrils i en una zona
on ja s’hi troben d’altres superfícies
comercials.
Aquest nou projecte de Constècnia s’ha realitzat damunt un solar
de 2.735 m2. on s’ha construït una
nau prefabricada de formigó de
800 m2. aïllada d’altres naus. L’espai interior es distribueix en la sala
de vendes, magatzem, despatx i
serveis. S’ha dotat l’edifici de les
instal·lacions necessàries pel funcionament d’un establiment d’aquest
tipus com són electricitat, fontaneria, instal·lacions frigorífiques, alarma i també, sistema contra-incendis. Els acabats tant interiors com
exteriors, s’han executat seguint estrictament les normes de la pròpia
cadena que defineix tant els materials com els colors corporatius dels
supermercats DIA.   
També s’ha urbanitzat l’espai exterior, construint el muret de tancament, instal·lant un tòtem, un nou
asfaltat per l’aparcament dels vehicles i s’ha realitzat la senyalització
horitzontal i vertical.
Aquest supermercat va entrar en

Dalt, Instal·lacions
del nou supermercat
construit a Vinyols i
els Arcs per Constecnia.
Baix, obres prèvies
de condicionament
del terreny.

funcionament el 22 de març, tot just
abans de la celebració de les vacances de Setmana Santa. Actualment

Constecnia està realitzant un altre
actuació per a la mateixa cadena a
Alcover que s’inaugurarà en breu.

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL
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ACTUALITAT SECTOR

Increment de l’activitat professional,
segons el Col·legi d’Aparelladors
El primer trimestre del 2013 s’ha tancat amb dades positives principalment
en la redacció de projectes i direcció d’obres de rehabilitació
El primer trimestre de 2013 es va
tancar amb un lleuger increment de
l’activitat professional segons les
dades facilitades fa unes setmanes
pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona.
El nombre d’intervencions professionals puja per segon trimestre consecutiu i es situa al voltant de les
2.230 actuacions, un valor molt similar al de 2009 i començament de
2010. Al primer trimestre l’activitat
puja un 47,14 % respecte el trimestre passat i un 52,90 % en relació al
mateix trimestre de 2012.
Aquest creixement tant important
és relativament poc representatiu,
tot i que la xifra s’ha de valorar de
forma positiva. Parcialment és fruït
d’un increment molt important del
nombre de certificats d’habitabilitat, situació que es deriva a la vegada del procés de regularització d’un
gran nombre d’habitatges turístics.
Petites obres
Més del 15 % de l’activitat professional es concentra en la redacció
de projectes i direcció d’obres de
rehabilitació. Majoritàriament es
tracta de casos de petites obres de
conservació de façanes o cobertes,
millores en les condicions d’accessibilitat d’edificis o reformes de locals

Obres en una façana en un edifici a Cambrils

El nombre d’intervencions
professionals puja per
segon trimestre consecutiu
i se situa en una xifra
molt similar a la del 2009
i començament del 2010
o habitatges.
La redacció de projectes d’activitat
és una altra de les activitats que
creix un 17 % respecte trimestres

Terres de PVC, Pintat de terres (Epoxi, poliuretà i resines)
Particulars i manteniments amb tot tipus de pintura

ESPECIALISTAS EN



anteriors. Entre gener i març se
n’han realitzat 54.
Els treballs relacionats amb la seguretat estan directament relacionats amb les direccions d’obra, tan
d’obra nova com de rehabilitació, i
suposen una de cada deu les intervencions dels tècnics, un valor molt
similar al dels treballs de control de
qualitat.
La inspecció tècnica d’edificis representa al primer trimestre de 2013 un
9 % de les intervencions. En total
s’han realitzat 70.

CANALIZACIONES
OBRA CIVIL Y PÚBLICA

Tel. 649 907 732

Delegación de Reus
Pol. Mas de les Ànimes,
c/ Poeta Vicenç A. Estellers, 4
43006 REUS
Tel. 977 757635
e-mail: reus@gilabertmiro.com
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ACTUALITAT EMPRESES

Activa Mútua habilita
una aplicació per a
dispositius mòbils
Amb aquest nou software
s’incrementa la qualitat del servei

………………………………………………………………………………

Activa Mútua continua amb les millores en noves tecnologies. La Mútua d’Accidents de Treball i Malalties
professionals número 3 de la Seguretat Social acaba de
posar en marxa una aplicació per a dispositius mòbils
(smartphone i tablet) amb la qual pretén consolidar i
estrènyer la relació amb les seves empreses associades
i treballadors assegurats, mitjançant l’increment de la
qualitat del seu servei des del vessant tecnològic.
Amb una interface intuïtiva i de fàcil maneig, es permet
un accés ràpid, àgil i directe a la informació més útil de
l’entitat, amb la intenció d’escurçar protocols i tràmits,
i gestionar de forma més efectiva i directa els requeriments dels clients.
L’aplicació és gratuïta i pot descarregar-se directament
des de la tenda virtual de les principals plataformes
com Iphone o Android. El programari conté informació sobre totes les oficines i centres mèdics adscrits a
l’entitat, amb la possibilitat de connectar amb el GPS
del dispositiu mòbil per situar el seu posicionament
en el mapa a més d’indicacions per que l’usuari pugui
arribar sense problemes al seu destí.
S’inclouen així mateix, els telèfons d’atenció al client i
els d’urgències en cas de produir-se un accident laboral
i el pacient requereixi d’una ràpida assistència. A més
d’enllaços als perfils d’Activa Mútua a les principals
xarxes socials, en clicar sobre el logo de l’Entitat, l’usuari pot documentar-se amb una descripció detallada de
la Mútua (“Activa en un flaix”), les jornades formatives
organitzades per informar sobre les principals novetats
legislatives, a més d’un telèfon per a aquells treballadors assegurats que estiguin emplaçats a l’estranger i
precisin d’assistència i/o atenció mèdica.

C/Terrissaires, 1
Polígon “La Cometa”
43700-El Vendrell
Tel.: 977 661 951
977 664 067

Pas de piles, 28 Pol.Ind. Laverno
Carretera Sant Sadurni-Gelida
08739-Subirats
Tel. 938 91 33 21

Camí de Reus, s/n
43391-Vinyols i els Arcs
Cambrils
Tel.: 977 360 836

Pl. del Nen de les Oques, 8
43202-Reus
Tel.: 977 312 502

…………………………………………………………………………………..

www.comercialstc.com
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L’optimista

L’hora de treballar plegats
Francesc Gras. Periodista

- SERRALLERIA GENERAL
- ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
- TREBALLS EN INOX/FORJA
- PORTES/REIXES
- VALLES
- MANTENIMENTS
- PROJECTES PERSONALITZATS
- TALL I PLEGAT DE XAPA

WWW.RUEDACM.ES
info@ruedacm.es
C/ Arquitecte Caselles nº 21 bx Reus
Tel. 618287069 Tel./Fax 977327009

Ser positiu avui en dia hauria de tenir de l’edifici de FiraReus, que coincideix
premi. No és fàcil enfrontar-se al dia a amb la xifra de 38 milions d’euros. Sedia amb un somriure quan tots els in- gur que a l’hora de fixar aquesta quanputs que reps t’impedeixen fer-ho. Mal- titat ha estat determinant que un dels
grat això, la prescripció mèdica aconse- bancs propietaris de Metrovacesa és el
lla exercitar l’optimisme, com a mínim, que va suscriure el crèdit.
un cop al dia. Reus és una ciutat que Sense marxar del Tecnoparc, un dels
després de molts intents sembla que, espais amb més èxit és el que respon
per fi, ha trobat la seva primera recom- a Tecnoredessa, un viver d’empreses
pensa. Més aviat l’hi ha tocat el número de vessant tecnològica que ha generat
gros de la loteria, el de la combinació altres notícies optimistes en els darMetrovacesa. Si res ho enfonsa, l’Ajun- rers mesos. Sobretot per aquelles que
tament de Reus rebrà en tres mesos formen part del sector de les TIC (Tec38 milions d’euros al comptat i, d’aquí nologies de la Informació i la Comunidos anys, un centre comercial. Això su- cació) on la ciutat està agafant volada.
posarà la desaparició del gran ‘marron’ Allí, allunyat dels focus de Metrovacesa
o de la mateixa fira,
que l’ajuntament tes’estan
instal·lant
nia al Parc Sant Jor- “Ser positiu avui en dia
empreses tan interdi i donarà pas a un hauria de tenir premi. No
nacionals com locals
equipament que serà
és
fàcil
enfrontar-se
al
dia
amb el denominador
més petit i compaccomú de la joventut.
te que el projectat el a dia amb un somriure
Segons les dades
2008. Precisament,
quan tots els inputs que
que es mouen, la
per una de les coses
reps
t’impedeixen
fer-ho”
meitat de les noves
que ens ha servit la
empreses formades
crisi (tot i que fa cinc
anys aquesta ja despuntava) ha estat estan dirigides per joves menors de 35
per utilitzar la racionalitat i deixar de anys.
banda allò de què la mida importa. Les La racionalitat i la joventut no són gaconstruccions a vegades sense sentit i rantia de res en els difícils temps actugrandiloqüents, a Reus tenim el cas del als, però ajuden a mirar amb optimisme
palau firal del Tecnoparc, sembla que no el futur. No sóc gens bo ni tinc la resposta a l’hora de predir quan veurem
tornaran.
Tot i els possibles interrogants, el prin- la llum al final del túnel, però sí que
cipi d’acord entre ajuntament i Metrova- penso que per arribar-hi necessitarem
cesa portarà bones notícies: generació sumar diferents aspectes que ens porde llocs de treball en el castigat sector taran a generar ocupació i riquesa. Això
de la construcció; una revitalització ur- sí, serà essencial que tothom remi en la
banística; un increment del valor dels mateixa direcció i que ningú estiri més
locals i l’impuls del comerç, més enllà el braç que la màniga. En aquest sentit,
que el model es consideri o no encertat. faria meu l’eslògan de la passada Nit
Tot això sense oblidar que el pagament Empresarial, organitzada per la Cepta,
al comptat per part de la immobiliària que parlava de Co-opetitivitat, res més
servirà a la ciutat per eixugar el crèdit enllà de competència més cooperació.
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EMPRESES

Plana Hortoneda s’emporta el
Concurs de Paletes de Campllong
La parella estava integrada per Aleix Plana Hortoneda i per Vasile Satga
En el marc de la Fira Comarcal de
Primavera de Campllong, un municipi del Gironès, la parella de paletes
que va presentar l’empresa constructora de Vila-seca Plana Hortoneda va endur-se el primer premi del
16è concurs de paletes, que va reunir 13 parelles. Amb aquesta nova
victòria, Plana Hortoneda continua
en el rànking de les parelles amb
més victòries en aquest tipus de
concursos que es fan al país.
Els participants en el concurs de
Campllong van tenir de temps de
les deu del matí fins a dos quarts
de tres per construir la figura d’enguany. Un cop acabat el concurs, el
jurat, entre els que hi havia un representant de la UEC, Joan Darnés,

va deliberar el seu veredicte que finalment va donar la victòria a Aleix
Plana Hortoneda i Vasile Safta que

ALQUILER, VENTA, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
ALQUILER,
VENTA,
INSTALACIÓN,
ALQUILER,
ALQUILER,
VENTA,
VENTA,
INSTALACIÓN,
DE GRÚAS
TORRE
YINSTALACIÓN,
MONTACARGAS
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

REPARACIÓN
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MANTENIMIENTO
Y MANTENIMIENTO
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Polígon
IndustrialPolígon
Pedrafita
Pedrafita
43470 LA SELVA43470
DEL CAMP
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www.cormesa.com // cormesa@cormesa.es
cormesa@cormesa.com
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van rebre una la Targeta Bauhaus
per valor de 750 € i una estada de
cap de setmana per 4 persones.

AFILIACIÓ

Alcalde Joan Bertran, 13-15 Baixos - 43202 REUS
Tel. 977 32 30 13 - Fax 977 33 00 96
administracio@gremiconstrucciobaixcamp.com
www.gremiconstrucciobaixcamp.com

Núm./Ref:

a omplir pel Gremi

DADES DE L’EMPRESA
Nom empresa

NIF

Domicili

C.P.
Telèfon

Població

Fax
Tel. Mòb.

E-mail
Representant legal
DNI del representant legal

Data naixement

Càrrec
Núm. patronal Seguretat Social

DADES BANCÀRIES
Quota

Banc

Oficina

Dig. Control

Número de compte corrent
Signatura i segell de l’empresa

Data afiliació
a omplir pel Gremi

Conforme l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les dades personals
proporcionades son confidencials i formen part dels fitxers de titularitat de GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BAIX CAMP amb la finalitat
d’agilitzar la nostra gestió i servei, així com proporcionar-li informació referent als nostres productes i serveis, tret que ens manifesti al contrari.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i en el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent
adreça: C/ Alcalde Joan Bertran, 13-15 43202 REUS
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol
variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.
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INSTITUCIONS

Acord per nodrir la Borsa
d’Habitatge Assequible de Reus
L’Ajuntament i Catalunya Caixa signen l’acord que permetrà facilitar el
lloguer d’algunes vivendes a ciutadans amb pocs recursos econòmics
L’Ajuntament de Reus ha signat amb
Catalunya Caixa el primer acord de
col·laboració amb una entitat financera per impulsar la Borsa d’Habitatge Assequible. L’alcalde de Reus,
Carles Pellicer, i Josep Fargas, director de l’àrea de Reus de Catalunya
Caixa, van formalitzar l’acord perquè
l’Ajuntament tingui l’exclusivitat en
la gestió dels habitatges aportats
per Catalunya Caixa per facilitar-ne
el lloguer a favor de la ciutadania
amb pocs recursos econòmics.
La Borsa d’Habitatge Assequible
permetrà a l’Ajuntament fer de
pont i garantia perquè els propie-

taris d’habitatges els puguin oferir
a preus assequibles a les persones
que no poden accedir a preus de

Josep M. Fargas i Carles Pellicer
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mercat però sí a preus més ajustats
a la seva situació econòmica.
Gestions
Amb aquest acord, l’Ajuntament es
compromet a realitzar les gestions
necessàries per poder dur a terme
el lloguer a preus assequibles dels
habitatges aportats per Catalunya
Caixa. L’Ajuntament s’encarregarà
de la gestió de la fase previa a la
signatura dels contractes d’arrendament (recepció de sol·licituds i validació dels requisits per accedir a la
borsa) i de la gestió de la signatura
dels contractes d’arrendament.

ACTUALITAT GREMI

Avantatges i descomptes pels
agremiats que comprin a Àrids Gil
El Gremi de la Construcció i l’empresa signen un conveni que permetrà
obtenir bonificacions en el preu de venda dels materials de la construcció
El Gremi de la Construcció del Baix
Camp i l’empresa de materials de
construcció Àrids i Construccions
Gil, SL. han signat un conveni que
va entrar en vigor el passat 1 de febrer pel qual tots els agremiats que
adquireixin material de construcció
a les instal·lacions d’aquesta empresa de Reus obtindran descomptes i bonificacions en el preu de
venda final.
Es tracta d’un acord exclusivament
dirigit als associats del Gremi, motiu pel qual al efectuar les compres
des d’Àrids Gil es demanaran les
dades de cada agremiat per la seva
comprovació.
Òscar Porres, secretari del Gremi de
la Construcció del Baix Camp, ha
explicat que aquest conveni és la
demostració que “des de la junta
de l’entitat s’està treballant en la recerca constant de noves propostes
per continuar oferint als associats i
que signifiquin avantatges per les
empreses”.

Instal·lacions d’Àrids Gil a Reus

Àrids Gil (www.aridsgil.net) és una
empresa de materials de la construcció que posa a disposició dels
seus clients àrids per a la construcció, terres per a jardineria o pedres

per a decoració, entre d’altres materials i serveis. L’empresa es troba situada a la carretera N-420 km.868,
a la sortida de Reus, en direcció a
les Borges del Camp.

EXCLUSIVES
Finestres de pvc
Perfileria Kömmerling, certificat AENOR

Tots els complements per les finestres
Portes de garatge Hörmann

Carrer del Roser, 41 • 43201 Reus • Tel. 977 344 891 • 655 922 484
exclpepvila@hotmail.com www.exclusivespepvila.com

• ENERGIES RENOVABLES
• GEOTÈRMIA
• AEROTÈRMIA
• TERRA RADIANT
• ESTUDIS ENERGÈTICS I TERMOGRÀFICS
• LOCALITZACIÓ DE CABLES SOTERRATS
• ELECTRICITAT
• FONTANERIA
• GAS

FINESTRES DE

Baix del Carme, 51
43205 REUS
info@instalgirona.com
Tel. 977 310 733
Fax 977 331 273
Mòbil 609 308 973
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EMPRESES

Reus reuneix el teixit socioeconòmic
del territori en la Nit Empresarial
En aquesta ocasió, el màxim galardó que otorga la CEPTA va recaure en
l’empresa Shwartz-Hautmont Construcciones Metálicas
Reus va acollir la Nit Empresarial de
la CEPTA en un auditori de Fira de
Reus ple de representats del món
econòmic i empresarial del territori,
a més d’altres de l’àmbit polític i
social. L’acte va respondre a l’objectiu marcat per l’eslògan d’aquesta
edició ‘Territori Coopetitiu. Fem pinya’. Els empresaris van determinar
que de forma conjunta, amb una
competència més unida i cooperació és pot superar millor les dificultats econòmiques actuals i els
reptes de futur.
En l’acte, presentat per la periodista
tarragonina de TV3, Núria Solé, es
van guardonar a una sèrie d’empreses. El màxim premi, Honor de CEPTA, va recaure a Shwartz-Hautmont
Construcciones Metálicas; Millor
empresa per Ous Roig; Trajectòria
empresarial al Grupo Solarca; Projecció internacional a la Fundació
Privada Internacional Nut and Dried;

Josef Ajram

Un dels moments més
destacats de la jornada
va ser la intervenció de
l’esportista i expert en
economia Josef Ajram

15

abril 2013

Innovació a Dow Chemical Ibérica;
Emprenedoria a l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics
de Catalunya; Empresa familiar a
Efectos Navales Ortíz; Creació i ocupació a Clariant Ibérica i Inserció i
inclusió social a Grupo Siro.
Un dels moments més destacats va
ser la intervenció de l’esportista i
expert en economia Josef Ajram, qui
va exposar de forma molt amena,
com millorar i aconseguir objectius
fent-se servir de la seva experiència de coach i esportista de dures
proves de resistència. També van
intervenir el president de Cepta, J.
Antoni Belmonte; el secretari d’Empresa de la Generalitat, Pere Torres,
i l’alcalde de Reus, Carles Pellicer.
Al llarg de la celebració de la Nit
Empresarial de la CEPTA també es
van recollir diners que es van enviar
de forma solidària a la Fundació de
Bancs i Aliments i Càritas.

L’opinió

Estirar més el braç que la màniga
Miquel Viella Suazo. Ex president del Gremi de la Construcció del Baix Camp
gust. És una autèntica joia tenir la
sort de poder viure a Reus, també per la seva situació geogràfica
del Camp de Tarragona, enveja de
molts pel seu esdevenir que s’albira
d’èxit i ho serà, perquè ja ho és.
Però és clar, també m’he de referir a la frase que encapçala aquest
article. Les meves preguntes fan referència a tot allò que s’ha fet fins
ara. Es podien fer tantes inversions
al mateix temps? Hi ha hagut prou
prudència en el moment de prendre
decisions arriscades?

Reus està molt maco. És pot ben bé
dir que mai havia fet tant de goig. I
no només al centre, també als barris. En aquest sentit, hi han nous
parcs, carrers i places que molts
reusencs no coneixen. Valdria molt
la pena que aquestes persones fessin excursions per la seva pròpia
ciutat i s’adonarien que és totalment cert això que els estic dient.
Passejar-se pel tomb de Ravals és
una delícia, igual que fer-ho pels
passejos; la segona anella, amb
els plataners donant compte de la
primavera, o per l’Avinguda Marià
Fortuny. La tercera anella és simplement un fet que personalment
et mou a donar gràcies a Déu de
tanta meravella junta. La situació física de la ciutat et convida
a fer-hi passejades amb molt de

Resposta clara
L’economia municipal podia resistir
una crisi com la que s’ha presentat
amb les inversions compromeses?
La resposta és ben clara: No. Contra
aquesta negació n’hi haurà que di-

ran que el que està fet, fet està i no
ens ho prendran.
També diuen allò que a una ciutat
no la desnonaran ni l’embargaran.
Segur que tenen raó, però també
cal dir que hi ha moltes maneres de
desnonar i embargar. Per exemple:
tallar d’arrel les inversions més bàsiques que porten al manteniment de
totes les infraestructures fetes, per
no parlar del més important, com és
l’atenció a les persones i en especial als més necessitats. D’això se’n
diu desnonar i embargar una ciutat.
Naturalment som on som i cal actuar. Tampoc cal ser un expert en economia, ni somniar en el conte de
la Lletera perquè ja se sap com va
acabar. Simplement no gastar més
del que s’ingressa. Res més. D’enginyeria econòmica, la mínima.

www.instalalegre.com
• INSTAL·LACIONS
INDUSTRIALS

• CALEFACCIÓ
• GAS

• ELECTRICITAT

• AIRE CONDICIONAT

• FONTANERIA

• MANTENIMENT

C. Monestir de Poblet 24
43205 REUS
Tel. 977 754 617
Fax 977 775 694
alegre@instalalegre.com

www.aisladur.com
Especialites en reformes
i manteniments
C/ Josep M. Carandell i Robuster, 7
43206 REUS
Telf.- 977.326.179

646 511 780

cbr@grup-clau.cat
www.grupclau.cat

E-mail: raul_aisladur@hotmail.com
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Techos continuos o desmontables
Trasdosados - Tabiques pladur
Aislamientos térmicos y acústicos
Protección contra el fuego
Estanterías
Aislamientos antihumedad
Todo tipo de decoraciones
Lamas de aluminio y PVC
Trabajos de yeso
Fachadas ventiladas

ACTUALITAT SECTOR

Els gremis de Lleida denuncien
l’augment de competència deslleial
Asseguren que el número d’obres que es fan en negre pot arribar al 30%
L’economia submergida copa al
voltant d’un 30% per cent del total d’obres que es fan actualment
al sector de la construcció i altres
vinculats com els instal·ladors elèctrics o els pintors a les comarques
de Lleida, segons va denunciar el
president de la Federació de Gremis
de la Construcció de Lleida, Josep
Maria Gardeñes i va recollir el mes
passat el diari lleidatà Segre. “És
una competència deslleial brutal
per als que treballem pagant tots
els impostos i complint els requisits”, va criticar aquest empresari.
El cas de les comarques de Lleida és
similar al de les comarques de Tarragona. De fet, el Gremi del Baix Camp
està preparant una campanya de
sensibilització en aquest sentit que
serà presentada en unes setmanes.
El sector de la construcció és un

dels més castigats per la recessió
amb una fortíssima caiguda de l’activitat, que ha fet que només durant
el 2012 perdés 6.000 llocs de treball
a Lleida, un 30% del total, segons
l’EPA. “No hi ha feina i la poca que
hi ha se la queda la competència
deslleial, estem desprotegits. Només cal veure les bústies plenes
d’ofertes de paletes i pintors amb
un número de telèfon. Els preus
són més competitius, perquè no
paguen res, ni Seguretat Social, ni
IVA i, a més, molts també estan cobrant l’atur,” va censurar Gardeñes.
Aquest problema, que és gairebé inexistent en el sector de l’obra pública, és molt freqüent en el segment
de mercat de les petites reformes

i rehabilitacions, un dels pocs que
mantenen una certa activitat.
Intrusisme
Per això –explicava el diari Segrela nova junta de la federació de
gremis vol prioritzar les actuacions
contra la competència deslleial i
l’intrusisme professional, com una
de les principals amenaces que viuen el sector.
Per això, una de les propostes que
planteja la federació de gremis de
la construcció de Ponent per combatre l’economia submergida al
sector és condicionar la concessió
de les llicències d’obres a disposar
d’una empresa que se n’encarregui i
tingui tots els papers en regla.

G
ATT
A
arnigreen

ATT

Paisatgisme & Jardineria

& 619 244 720

arnigreen.cat@gmail.com

C/ Serè nº 4, urb. Planes del Puig
43392 Castellvell del Camp

ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ
TERRES PER A JARDINERÍA
PEDRES PER A DECORACIÓ

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

ÀRIDS I CONSTRUCCIONS GIL, SL

www.andamiostejeda.com

Tel. 977 313 141
www.aridsgil.net - aridsgil@aridsgi l s l . c o m

Polig.Ind Perafort - C/3, Cantonada Cami de les Hortes, nave 54-C - 43152 –PERAFORT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.
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ACTUALITAT

El Govern continua negociant amb
els promotors de Barcelona World
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, assegura en els Dinars
Cambra que en aquests moments estudien les dimensions del projecte
El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
Santi Vila, va ser el darrer protagonista d’una nova sessió del cicle Dinars Cambrils que va celebrar-se un
altre cop a l’Hotel Brea’s de Reus.
Davant d’un auditori format per empresaris de la demarcació entre els
quals s’hi trobava una representació del Gremi de la Construcció encapçalada pel seu president Gregori
Salvat, Vila va repassar alguns dels
temes de la seva competència i que
són estratègics per les nostres comarques.
En la seva intervenció i a preguntes dels periodistes, Santi Vila va
explicar el moment actual de les
negociacions amb l’empresa que
vol executar el projecte de Barcelona World. Vila va assegurar que
en aquests moments estan discutint
amb els promotors del projecte les
dimensions que ha de tenir la zona

residencial, la zona de casinos i la
zona dels camp de golf. Vila va afegir també que la Generalitat treballarà colze a colze amb el territori
per aconseguir un projecte fona-

mental que pot significar un canvi
tant important com el que va suposar Port Aventura fa quinze anys.
Sobre l’aeroport de Reus el conseller va destacar l’existència d’un
bon “projecte” i la implicació de

En la seva intervenció
va afirmar que en breu
hi haurà millores en les
freqüències del tren que
uneix Reus i Barcelona i
també en els combois.

El conseller Santi Vila i el president de la
Cambra Isaac Sanromà
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les institucions, la qual cosa referma el fet que enguany l’aeròdrom
prevegi assolir el milió de passatgers com ja va passar el 2012. Sobre qüestions ferroviàries, Vila va
confirmar la millora del servei (amb
més freqüències) entre Reus i Bar-

ACTUALITAT
celona i una millora en els combois,
molt més moderns. També es va
referir al projecte Barcelona World
apuntant que el govern esperarà
que el projecte adquireixi credibilitat abans de fer modificacions
urbanístiques a la zona afectada.
La programació dels Dinars Cambra,
que va inaugurar el president de la
Generalitat Artur Mas, continuarà el
2 de maig amb la presència del president d’Abertis, Salvador Alemany.

El president del Gremi, Gregori Salvat, va assistir al dinar de Santi Vila.

La carretera Reus-Cambrils haurà d’esperar
Un altre dels punts que Santi Vila
va tractar va ser el futur de la carretera que uneix Reus amb Cambrils, la carretera de Misericòrdia.
De fet, en la seva intervenció inicial, el president de la Cambra,
Isaac Sanromà, va demanar al
conseller quines novetats hi havia
al voltant del projecte de desdoblament d’aquesta carretera que
uneix les dues principals poblacions del Baix Camp i que compta

amb el recolzament dels tres ajuntaments implicats, Riudoms, Cambrils i Reus. Santi Vila va ser molt
clar i va confirmar que en aquesta
legislatura tot quedarà com està i
que no hi ha cap possibilitat pressupostària de tirar endavant un
projecte que permeti de connectar la circumval·lació de Reus amb
l’autovia A7 a Cambrils, un tram
de set quilòmetres. Aquest és un
projecte que fa temps que està

Bastides de qualitat al
servei del constructor.
Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.: 977.84.20.24
Fax: 977.84.12.35

Bastides de qualitat al
servei del constructor.

Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.:al977.84.20.24
Bastides de qualitat
Fax: 977.84.12.35
servei del constructor.
Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.: 977.84.20.24
Fax: 977.84.12.35
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damunt de la taula i que fins i tot
tenia un estudi previ de construcció d’unes rotondes que evitessin
les cruïlles perilloses que hi ha en
el transcurs de la carretera, tot i
que de moment no hi haurà cap
millora, ni molt menys la possiblitat de desdoblar aquesta carretera i convertir-la en una autovia de
dos carrils per sentit com la carretera que uneix Salou amb Reus,
per exemple.

FIRES

Construmat reunirà
de nou el sector de la
construcció a Barcelona
El certamen posarà en contacte del 21 al 24
de maig a les empreses expositores amb els
projectes constructius dels països emergents
Construmat, el Saló Internacional de
la Construcció organitzat per Fira de
Barcelona, s’ajusta als nous temps i
evoluciona per tal d’oferir solucions
reals a les empreses del sector en
un moment de canvi.
Així, en la seva 18ena edició, que
se celebra del 21 al 24 de maig de
2013 al recinte de Gran Via de Barcelona, el certamen vol transformarse en el ‘hub’ internacional de la
construcció per tal de poder obrir
les portes dels nous mercats exteri-

ors a la indústria de la construcció
del nostre país.
Construmat 2013 portarà a Barcelona els grans projectes de construcció de països tan dinàmics com
Brasil, Mèxic, Argentina o Xile; mostrarà les principals innovacions del
sector abans que les adopti el mercat; i comptarà amb un gran congrés d’experts nacionals i internacionals, que analitzaran l’estat actual
de la construcció i l’arquitectura al
voltant de la innovació, la sosteni-

Interior de Construmat 2011

VICTOR CATALË, 23. POL. AGRO REUS

PROPERA OBERTURA
C/ RECASENS I MERCAD, 45 - POL. AGRO REUS
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FIRES
bilitat i la rehabilitació i l’eficiència
energètica.
Per aconseguir-ho, el certamen ha
apostat fermament per augmentar el grau d’internacionalització
i ha dissenyat un ambiciós road
show que ha permès a la direcció
del saló reunir-se amb institucions
públiques i empreses de construcció i d’arquitectura de gairebé tot
el món. Països com Argentina, Brasil, Cuba, Uruguai, Perú, Colòmbia,
Mèxic o Algèria, entre altres, han
estat visitats pels responsables de
Construmat en un periple que s’ha
perllongat al llarg de molts mesos.
Tres grans blocs temàtics
El nou Construmat comptarà amb
tres grans blocs: el Fòrum Contract,
el Construmat Innovation Center i el
Building Solutions World Congress.
A Construmat, es donaran a conèixer, entre altres, els plans que tenen

Dos visitants observen un nou model de finestres

Nou logo de Construmat
Per fer més visible el canvi de
Construmat, el logo ha canviat.
El tradicional color teula ha estat
substituït pel color verd, posant
així de manifest la importància
que té la construcció sostenible
en aquests nous temps. I és que,

Construmat 2013 portarà
a Barcelona els grans
projectes de construcció
de països tan dinàmics
com Brasil, Mèxic,
Argentina o Xile
l’Argentina (nous habitatges socials
a Buenos Aires; Puerto Madero, el
nou barri marítim de la capital o
la seva candidatura per acollir els
Jocs Panamericans de 2019), Brasil (el projecte Minha Casa-Minha
Vida de reconversió de faveles; la
construcció del Museu del Demà a
Río de Janeiro o la Vila Olímpica
d’aquesta ciutat), Xile (nous centres
hospitalaris; rehabilitació de la turística ciutat de Valparaíso o nous

P

habitatges en zones mineres), Uruguai (desenvolupaments urbanístics
a l’exclusiva Punta del Este o noves
instal·lacions esportives), Perú (habitatges socials i grans infraestructures hoteleres) i Colòmbia (projectes de ciutats sostenibles; hospitals
o centres turístics).
El gran segon bloc temàtic del certamen és el Construmat Innovation Center, fòrum internacional de
transferència de la innovació tecno-

TA APARIADO
E
L
R
A
ESPECIALITAT
EN REPARACIONS i REFORMES
Salvador
Amorós Marimón
977 88 71 72
646 22 70 56
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des de l’any 2001, Construmat
ha apostat per aquest tipus de
pràctica, més respectuosa amb
el medi ambient, una característica sense la qual ja no s’entén
la construcció del segle XXI.
Les dades de Construmat
21 al 24 de maig
De 9:30h a 19.00h
Fira de Barcelona. Gran Via.
www.construmat.com
lògica on diversos centres tecnològics de construcció de tot el món
presentaran els seus prototipus
més innovadors, abans de la seva
comercialització.
El tercer i últim bloc de contingut és el Building Solutions World
Congress, que reunirà els millors
projectes i pràctiques seguint els
paràmetres de la innovació, la sostenibilitat i la rehabilitació i l’eficiència energètica.

ACTUALITAT REUS

Metrovacesa construirà finalment
el complex d’oci al centre de Reus
La constructora pagarà en uns mesos i tot de cop els 38 milions d’euros
a l’Ajuntament de Reus que serviran per finançar les obres de la nova Fira
L’Ajuntament de Reus i l’empresa
constructora Metrovacesa han arribat a un acord que sembla que en
qüestió de mesos permetrà donar
una sortida a les obres de construcción del complex d’oci i centre comercial al solar de l’antiga Fira de
Reus que estaven aturades des de
feia tres anys. Amb l’acord, l’Ajuntament de Reus aconseguirà 38 milions d’euros que serviran per pagar
bona part dels deutes que el consistori té després de la construcció
de les noves instal·lacions de Fira
de Reus.
Precisament per donar explicacions
sobre l’acord, l’alcalde de Reus,
Carles Pellicer, es va reunir el 19
d’abril amb els representants de
les entitats comercials de la ciutat
per informar-los de primera mà del
principi d’acord signat entre l’Ajuntament i l’empresa Metrovacesa per
desbloquejar el projecte de complex
comercial i oci integral de l’avinguda de Sant Jordi. En aquesta reunió
també hi van assistir el president
del Gremi de la Construcció del Baix
Camp, Gregori Salvat, juntament
amb Isidre Domènech, de la junta
directiva de l’entitat. La reunió va
tenir lloc just acabat el ple extraordinari i urgent que va aprovar la
suspensió temporal, per un periode
de tres mesos, del procés de revocació de la concessió dels terrenys

Estat actual de les obres de construcció del complex comercial de Metrovacesa

Metrovacesa presentarà
una modificació al
projecte que reduirà la
volumetria i, per tant,
l’alçada del complex
comercial, tot i mantenint
la seva superfície total
de l’antiga fira a l’empresa Metrovacesa.
L’alcalde es va mostrar satisfet del
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suport rebut dels assistents a la reunió, i a la vegada que va mostrar
la voluntat d’atendre la preocupació
del sector per la compatibilitat del
centre comercial amb el comerç tradicional de Reus durant el procés
de negociació que ara s’obre amb
Metrovacesa.
Els punts de l’acord
Els principals punts de l’acord signat entre l’Ajuntament i la constructora Metrovacesa són els següents:
Metrovacesa avançarà amb un pa-

ACTUALITAT REUS
gament únic i anticipat l’import íntegre del cànon establert al contracte,
que està fixat en 2,2 milions d’euros anuals. L’avançament i capitalització en un pagament únic d’aquest
cànon significa que en el moment
de la signatura del document contractual (no més tard del pròxim 19
de juliol) Metrovacesa farà efectiu
el pagament de 38 milions d’euros.
Aquest import és el resultat de capitalitzar l’import del cànon al llarg
de tot el periode de vigència del
contracte en condicions de mercat.
És a dir, Metrovacesa enlloc d’anar
pagant a terminis una quota anual
de 2,2 milions d’euros la pagarà íntegrament al comptat.
Aquest fet, eliminarà qualsevol incertesa sobre el futur cobrament
del canon i permetrà que es puguin
plantejar operacions que rebaixin

La constructora també ha
establert que transferirà
a l’Ajuntament de Reus
la gestió i l’explotació de
l’aparcament del centre
comercial amb capacitat
per a 900 vehicles
substancialment l’endeutament de
l’Ajuntament. I permetrà fer-ho a
molt curt termini, atenent la delicada situació econòmica, financera i
de tresoreia de l’Ajuntament.
Paral·lelament Metrovacesa presentarà una modificació al projecte que reduirà la volumetria i, per
tant, l’alçada del centre comercial,
tot i mantenint la seva superfície
total. Això comportarà una millora
substancial, ja que el centre tindrà

Reunió de l’alcalde amb el sector comercial i empresarial de Reus per explicar l’acord

un menor impacte visual, especialment a la banda del carrer Gaudí,
on l’alçada de l’edifici es rebaixarà
considerablement. La modificació
del projecte haurà d’incloure canvis
en els accessos a l’aparcament que
representin millores per la mobilitat
al voltant del centre comercial.
Metrovacesa transferirà a l’Ajuntament la gestió i l’explotació de
l’aparcament del centre comercial.
Això permetrà que l’Ajuntament directament o a través de l’empresa
municipal Amersam, pugui gestionar
de forma integral les 1.800 places
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d’aparcament de l’eix de l’avinguda
de Sant Jordi. S’evitaran situacions
complexs de competència entre les
900 places del centre comercial i les
900 de l’aparcament de la plaça de
la Llibertat. El termini màxim de durada de la concessió es mantindrà
en 50 anys. Però, es vincula l’inici
del còmput d’aquest termini a l’inici
de l’explotació del centre comercial.
Metrovacesa posarà a disposició de
l’Ajuntament un local ubicat dins
el centre comercial d’aproximadament 1.280 metres quadrats perquè
l’Ajuntament el pugui destinar als
serveis d’interès públic que consideri.

INSTITUCIONS

El Consell Comarcal del Baix Camp
celebra el seu primer quart de segle
En ple debat sobre el model territorial, el president Joaquim Calatayud va
assegurar que el consens polític ha estat la clau de la bona feina feta
“El Consell Comarcal del Baix Camp
ha fet molt bona feina gràcies al
consens polític, al consens municipal i als professionals que hi treballen”, va dir el president del Consell
Comarcal del Baix Camp, Joaquim
Calatayud, durant l’acte commemoratiu dels 25 anys que va aplegar
més de 300 persones al Casal Riudomenc de Riudoms el passat mes
de març i que arriba en un moment
de debat sobre l’estructura territorial del país i en un moment en que
fins i tot s’ha posat en dubte la necessitat d’aquests organismes per
part del Govern estatal.
Joaquim Calatayud va remarcar que
l’acord polític per tirar endavant els
serveis que s’ofereixen, la confiança
dels municipis, i la il·lusió i la dedicació dels treballadors ha permès
aconseguir moltes fites que han fet
de l’ens del Baix Camp un Consell
pioner en molts àmbits i serveis,
com ara el dels residus, els serveis
socials o la gestió de l’aigua, entre
d’altres.
El president del Consell Comarcal
del Baix Camp va defensar la feina
feta durant aquest quart de segle
i va dir que l’acte que se celebrava pretenia reivindicar el futur dels
consells comarcals, alhora que també va fer una defensa de l’administració local i, sobretot, dels municipis petits, que es veuen amenaçats

Autoritats present a l’acte institucional que es va celebrar a Riudoms

per les propostes de reforma de
l’administració que s’estan postulant des de Madrid.
En el seu torn, el conseller de la
Presidència de la Generalitat de
Catalunya, Francesc Homs va recollir el repte i va fer una aferrissa-

da defensa dels consells comarcals
i dels ajuntaments i va dir que “el
govern espanyol, dia si dia també,
va posant el dit a la nafra o el dit
a l’ull: a les comunitats autònomes,
a l’administració local i als consells
comarcals”.

El conseller Francesc
Homs va recollir el repte
i en el seu parlament al
Casal Riudomenc va fer
una aferrissada defensa
dels consells comarcals

Els presidents
A més dels parlaments es va lliurar
un record commemoratiu als presidents Enric Cardús, Robert Ortiga,
Xavier Llauradó i Joaquim Calatayud, i a la tresorera del Consell,
Dolors Canela, que va ser la primera
treballadora de l’ens i porta 25 anys
de servei al Consell Comarcal.

DESDE 1939

Instalaciones Frigoríficas

ANGUERA
Sdad. Ltda.
Oficinas, Talleres y Exposición:
C/ Tetuán, 1 (Esq. Av. Carrilet) - 434205 REUS
e-mail: ifa@ifa.cat
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Tel. 977 75 46 44
Fax: 977 75 49 00

COMERÇ

Distinció pel ‘Reus Fashion Festival’
Artur Mas va lliurar un reconeixement a la Unió Botiguers i a Fort Joiers
El president de la Generalitat, Artur
Mas, va ser l’encarregat de lliurar
diferents premis en reconeixement
de la tasca comercial de diferents
iniciatives comercials en una acte
que va tenir lloc al Palau de la Generalitat. En concret, la Unió de Botiguers de Reus va rebre el Premi
a la Millor Iniciativa Comercial Territorial per la posada en marxa del
«Reus Fashion Festival dins d’un
espai innovador com és firaReus»,
mentre Fort Joiers va rebre la distinció en la categoria d’Establiment
Centenari «per la seva trajectòria
durant més de cent anys de servei
de qualitat i personalitzat als seus
clients, i per la seva adaptació als
canvis i necessitats de compra dels
ciutadans».
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va
recordar després d’aquesta distinció

El president de
la Generalitat,
Artur Mas, en
el moment
de lliurar la
distinció a
Leonor Bartolí,
presidenta
de la Unió de
Botiguers de
Reus.

la contribució decisiva del sector comercial de la ciutat a la consolidació de la marca Reus «com a marca
de qualitat, com a marca singular,
sinònim de prestigi, oferta i tracte
personalitzat, que fa de la nostra
ciutat un espai atractiu amb una
oferta àmplia que integra comerç,
cultura i oci». Segons l’alcalde, la

capacitat de treball i l’empenta dels
comerços reusencs són peces bàsiques en el projecte de ciutat que vol
consolidar Reus com una referència
en matèria de comerç. La presidenta
de la Unió de Botiguers de Reus, Leonor Bartolí, va rebre la distinció de
mans d’Artur Mas, al igual que ho
van fer els propietaris de Fort Joiers.

servei total a la construcció
forjats
ceràmica tradicional
materials d’unió
servei camió-grua

paviments
revestiments
reforma integral
de cuina i bany

Carretera de Cambrils a Reus, Km. 3
43330 RIUDOMS (Tarragona)
Tel. 977 850 840 Fax 977 768 356
info@gero10.com
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FORMACIÓ EMPRESARIAL

Un programa ideat per les
empreses per aprendre a innovar
Redessa impulsa aquesta iniciativa juntament amb l’equip d’Innovation Hub
de la URV per oferir eines que puguin crear noves oportuntiats de negoci
L’Ajuntament de Reus impulsa a
través de REDESSA el programa de
foment de la innovació a les empreses que serà impartit i liderat per
l’equip de l’Innovation Hub de la
URV. L’Innovation Hub és una iniciativa sorgida del Campus d’Excel·lència International Catalunya Sud
de la Universitat Rovira i Virgili mitjançant la qual, es promouen tècniques d’innovació, per tal de facilitar el treball creatiu i col·laboratiu
i aprendre eines que pugin crear
noves oportunitats de negoci.
Comença el 16 de maig
El regidor d’Innovació, Empresa i
Ocupació, Marc Arza, va presentar
la iniciativa juntament amb la vicerectora de Transferència i Innovació
de la URV, Misericòrdia Carles. El
programa tindrà una primera sessió
prevista pel dia 16 de maig a les
instal·lacions de Tecnoredessa, a la
qual les empreses interessades s’hi
poden inscriure a través de la pàgina web de REDESSA, www.redessa.

El regidor de
l’Ajuntament
de Reus, Marc
Arza, entre
representants
de la Cambra de
Comerç i la URV

i l’augment de la productivitat. Tot
plegat amb l’objectiu final d’ajudar
a la creació de llocs de treball”.
Un cop triades les empreses participants, començaran les sessions
del segon mòdul que consta de 22
hores repartides en 4 sessions de
formació, obertes a qualsevol empresa del territori i que es realitzaran durant els mesos de maig i
juny. Prèviament, es farà també una
tutorització telemàtica personalitzada amb cadascuna de les empreses
inscrites al programa.

cat. Durant aquesta primera sessió
es donaran a conèixer els diversos
tallers del programa i posteriorment
es farà una tria de les 25 empreses
que es podran acollir al Programa
de Formació en Innovació, ja que
les places són limitades. La participació en el programa és gratuïta.
Tal com va explicar el regidor Marc
Arza, “la voluntat del programa és
-mitjançant el foment de la innovació- facilitar la creació de nous
productes, la consolidació i millora
dels productes i processos existents

-ELECTRICITAT
-FONTANERIA
-CLIMATITZACIÓ
I N S TA L · L A C I O N S

&

Manuel Espinosa
& 636 209 104

MANTENIMENTS

Francesc Oller
& 620 792 990

servi.ma.f@hotmail.com

-CALEFACCIÓ
-ENERGIA SOLAR
-BUTLLETINS

C/ Bertrán de Castellet nº 2A, local derecha. REUS 43203 Tarragona

• CONSTRUCTORS DE NATURA
• JARDINERIA INDUSTRIAL
• VIVERS DE PRODUCCIÓ
• VENDA AL MAJOR I DETALL
• FLORISTERIA LISARTFLORAL
• EVENTS EN GENERAL
• SERVEI DE CAFETERIA

ferros poch, s.a.
Pol. Ind. de Constantí - Av. de les Puntes, s/n - 43120 CONSTANTÍ
Tel. 977 52 46 46 - Fax 977 52 46 52 - a/e: fpoch@ferrospoch.com
www.ferrospoch.com

C. Sant Antoni 13 - Tel. 977 85 00 59
Fax 977 76 88 14 - 43330 RIUDOMS
oficines@vivers-jordis.com
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SOCIETAT

Tornen les Jornades de la Tonyina
Les jornades gastronòmiques se celebren a l’Hospitalet de l’Infant
Fins el proper dia 2 de juny se celebren les XIV Jornades de la Tonyina organitzades per l’Ajuntament
de l’Hospitalet de l’Infant www.
jornadesdelatonyina.com.
Durant
aquests dies, un total de 13 de bars
i restaurants dem l’Hospitalet de
l’Infant, l’Almadrava, Masboquera i
Pratdip preparen menús amb la tonyina com a protagonista.
D’aquests 13 establiments, deu
són de l’Hospitalet de l’Infant (Restaurant La Sal Grossa, Restaurant
L’Olla, Llesqueria El Porró, Restaurant El Solomillo, Restaurant El
Pescador, Hotel Sancho Restaurant,
Restaurant Topolino, Restaurant Taberna Nevada, Nàutic Restaurant i
Bar-Cerveceria El Rullo); un de l’Almadrava (Restaurant Llorca), un de
Masboquera (Restaurant El Rebost
de la Nuri); i un de Pratdip (Restau-

Imatge d’arxiu de
la Jornada de la
Tonyina que es va
celebrar l’any passat
a l’Hospitalet de
l’Infant

rant La Cuina d’en Carlos).
Com l’any passat, a 7 dels establiments participants s’hi oferiran, a
més, “tonyi-tapes”, és a dir, tapes
elaborades amb tonyina per un preu
de 2,5 euros amb beguda inclosa.
Les jornades es van inaugurar el 21
d’abril amb la Jornada de la Tonyi-
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na, on els assistents van poder tastar les tonyi-tapes fetes per tots els
restauradors. Un altre dels atractius
de les XIV Jornades de la Tonyina
és que aquells que tastin els menús
gastronòmics podran participar en
el sorteig de sopars per a 2 persones i entrades a PortAventura.

OPINIÓ

L’especialista
Ferran Pellisé. Director de Prestacions i Assessoria Jurídica de Prestacions
Activa Mútua

Cèrcol a la contractació il·legal
Els últims mesos, una sèrie de mesures i novetats legislatives han
aflorat en el panorama estatal, amb
l’objectiu d’atallar la despesa i d’intentar dotar a l’economia de major
competitivitat, a tenor dels impactants números que llança la crisi.
En aquest sentit, i des de l’òptica
de la Seguretat Social, el Govern
ha endurit les mesures de control
sobre el frau contra la Seguretat
Social i garantir que l’ocupació que
s’origini, sigui conforme a la norma
i la legislació vigent.
Em detindré en la reforma impulsada per la Llei Orgànica 7/2012, de
27 de desembre per la qual es modifica el Codi Penal en matèria de
transparència i lluita contra el frau
fiscal i la Seguretat Social.
Amb aquest nou reglament s’insta
al control de la despesa pública per
complir els objectius d’estabilitat
pressupostària. Tot amb una major
transparència d’actuació, així com
l’enduriment de les mesures contra
el frau.
L’article 307 del Codi Penal que
posa límit al delicte a la Seguretat
Social té per objecte aconseguir

una major eficàcia en la recaptació
de les quotes i donar una resposta més eficaç als supòsits de frau.
Amb aquest horitzó, es redueix de
120.000 a 50.000 euros la quantia
que establia el tipus delictiu com a
condició objectiva. S’estableix que
el termini per determinar la quantia
és de quatre anys. Es determina que
la mera presentació de documents
no exclou el frau si aquest queda acreditat per altres fets, ja que
moltes vegades la presentació dels

L’agreujament de les
penes vindrà condicionat
a més en els casos que
les quotes defraudades,
devolucions o deduccions
indegudes excedeixin els
120.000 euros.
documents formen part de l’engany.
Així com penes accessòries o la no
paralització del procediment administratiu de recaptació per l’existència del procediment penal.

L’agreujament de les penes vindrà
condicionat a més en els casos que
les quotes defraudades, devolucions o deduccions indegudes excedeixin els 120.000 euros. O que el
frau hagi estat comès en el si d’una
organització criminal.
En tots aquests supòsits, les penes
de presó passen d’1 a 5 anys, a 2-6
anys i les multes del doble a sis
vegades les quanties defraudades.
S’incrementa els terminis de prescripció a 10 anys.
S’endureixen particularment els delictes relacionats amb treballadors
no donats d’alta a la Seguretat Social. La seva intensitat i les sancions
queden condicionades al nombre
de les plantilles de les empreses.
En referència al sector de la construcció, pel que concerneix per
exemple a les subcontractes amb
promotors i constructors, la inversió
del subjecte passiu, és a dir, el no
haver de facturar amb IVA, s’aplica
des del 31/10, però només als contractes que tinguin per objecte la
urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d’edificis.
S’aplica a autònoms i a empreses.

SERRALLERIA DE FERRO I INOX
AUTOMATISMES I MANTENIMENTS
TOT TIPUS D’ENCÀRRECS:
Teulades i cobertes;
estructures i altells, façanes
i tancaments comercials,
portes de garatge,

portes d’accés a finca,
reixes, reformes integrals,
portes industrials, reformes
de lolt, reixes..

C/ ENERGIA, 4B - POL. IND LA DRECERA (LA SELVA DEL CAMP) T. 977 84 59 05 / 699 93 76 52 KPCM@KPCM.ES www.KPCM.es
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Nou èxit de la Ganxet Pintxo amb
més de 220.000 tapes servides
La Cambra de Comerç de Reus valora l’impacte econòmic d’aquesta
activitat a la ciutat en més de 2’5 milions d’euros
La Ganxet Pintxo va tancar el passat
dia de Sant Jordi la quarta edició
havent despatxat més de 220.000
tapes i amb un impacte econòmic
propers als de 2,5 milions d’euros.
Després d’aquest èxit, el president
de la Cambra de Comerç de Reus,
Isaac Sanromà, ja va anunciar una
nova edició de cara a la tardor i va
dir també que la proposta gastronòmica ja forma part de l’«ADN propi
de la ciutat».
Sanromà va explicar que aquesta 4a
edició -en poc més de l’any i mig
que es va endegar el projecte- ha
servit per donar peu a un «fenomen urbà capaç de crear un clima
propi» a la ciutat en un moment
d’important contenció econòmica.
Entre les claus de l’èxit que han
permès superar els nivells assolits
en edicions anteriors, Sanromà ha
destacat l’aposta per la qualitat per
damunt de la quantitat de les tapes
presentades.
A més, el president de la corporació

Imatge interior d’un dels locals que va participar a la Ganxet Pintxo

també ha assenyalat que el centre
gastronòmic de la ciutat -amb distàncies molt curtes entre els diferents establiments- permet que hi
hagi una rotació important de persones. De fet s’estima que unes
45.000 persones hauran participat
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d’aquesta edició del Ganxet Pintxo
pels carrers de Reus.
Noves tecnologies
Finalment, des de l’organització de
la ruta també han posat de relleu la
«bona climatologia» que ha afavorit que els veïns de la ciutat i arribats de diferents municipis del Baix
Camp, surtin de casa i participin de
la ruta gastronòmica. Sanromà ha
destacat el «bon resultat» que ha
tingut l’aposta per l’aplicatiu Gastronosfera -amb 14.000 descàrregues- i que ha facilitat a través del
mòbil tots els detalls de les tapes,
els restaurants on poder descobrirles i guies per poder arribar-hi.

Lluís Salvat Barceló
President de la Confraria de Nostre Pare Jesús a la
Columna i de la Germandat de Sant Antoni de Pàdua

La Confraria de Nostre Pare Jesús
a la Columna, a la procesó del
Sant Enterrament de Reus
Tot i la pluja que en alguns moments va fer perillar la procesó,
la imatge va poder arribar a l’Església de la Sang
Un cop finalitzada la Setmana Santa
del 2013 és el moment de repassar
algunes de les imatges més destacades dels diferents actes que van
tenir lloc, com ara la dels portadors de l’estendard de la Confraria
de Nostre Pare Jesús a la Columna,
Anton Ballvé Mariné, director dels
serveis territorials del Departament
d’Agricultura de la Generalitat a Tar-

Antón Ballvé va ser
l’encarregat de portar
l’estendart mentre
que Fina Salvat va ser
l’encarregada de
portar el Guió
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ragona i els seus acompanyants, al
costat de la portadora del Guió, Fina
Salvat Garcia, amb els nens que van
sortir acompanyant el nostre pas a
la processó de Sant Enterrament el
Divendres Sant de 2013 pels carrers
del centre de Reus.
Malgrat les quatre gotes que van
caure durant la tarda i que van fer
dubtar si el pas podria sortir o no,
finalment el temps ens va respectar
amb uns moments d’una fina pluja
que van parar a mig recorregut, tot
just quan passàvem pel Raval de
Jesús, un fet que ens van permetre
arribar satisfactòriament a l’església
de la Sang tal i com estava previst
inicialment.
Com a president de la Confraria
de Nostre Pare Jesús a la Columna,
m’agradaria donar les gràcies per la
col·laboració de tots els Confrares.
Personalment em sento molt satisfet pel fet que la meva filla portes
el Guió que representa aquesta històrica entitat durant aquesta processó. Com sempre i per acabar
m’agradaria animar-vos a que continuem portant entre tots els agremiats la Confraria com una part que
ens pertany a tots aquells que en
formem part.

Germandat de Sant Antoni de Pàdua i
Confraria de Nostre Pare Jesús a la Columna

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e
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Fransesc Usach Sanchez. Corredor d’asseg. Reg. Col.legi Mediadors de TGN, nº 1621.Nº de Registre DGPFA: F175GC. R.C. assegurada en Companyia Allianz . Capacitat financera segons llei.

Fransesc Usach Sanchez. Corredor d’asseg. Reg. Col.legi Mediadors de TGN, nº 1621.Nº de Registre DGPFA: F175GC. R.C. assegurada en Companyia Allianz . Capacitat financera segons llei.
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