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Editorial
La licitació d’obra pública
La baixa inversió de les administracions públiques, tal com
expliquem en aquesta revista, perjudica la competitivitat
de les empreses i la qualitat de vida dels ciutadans, fet que
provoca una pèrdua d’oportunitats econòmiques i de llocs
de treball. En alguns capítols de despesa, s’han arribat a
uns nivells tan baixos d’inversió que no permeten cobrir
la depreciació de les infraestructures o actius, i per tant,
signifiquen reduccions de l’estoc de capital públic.

blica mitjana dels 28 països de la UE en el període 20022015 fou del 3,2% del PIB (principalment infraestructures
econòmiques i socials). Aquesta inversió ha de ser fruit
d’una planificació a mig-llarg termini de 10-15 anys vista,
independent dels períodes electorals, i projectes a demanda, prèviament avaluats segons criteris de cost benefici
que n’assegurin la seva rendibilitat econòmica, social i
ambiental.

S’estima que la licitació mínima regular i recurrent de totes les administracions que necessita Catalunya, indexada
segons el PIB, hauria de ser d’entre 4.750 i 5.000 milions
anuals (aproximadament el 2,0-2,2% del PIB), estimació
molt conservadora si es té en compte que la inversió pú-

Recentment hem vist les promeses incomplertes de moltes administracions amb endarreriments rere endarreriments. Caldrà que tots plegats exigim el compliment
d’aquests terminis i promeses, habituals quan s’acosten
eleccions.
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Aires de canvi al sector
de la construcció
L’edició d’enguany del saló Barcelona Building
Construmat, que tindrà lloc del 23 al 26 de maig
a Barcelona, està concebuda com un espai
d’intercanvi d’opinions que pugui ser capaç
d’impulsar i visualitzar el canvi que impulsi el
sector de la construcció.
L’espai central de BBConstrumat serà
un àgora. El que hem entès fins ara
com la crisi del sector de la construcció no ha estat ben bé una crisi sectorial. Ha estat una crisi que, centrada en
el món de la construcció, ha afectat la
nostra percepció de la política i de la
cosa pública(. Ha estat una crisi de la
promoció privada i, més important, ha
estat una crisi de la consideració que
la ciutadania té del sector de la construcció. El que no ens ha de fer oblidar
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que el sector de la construcció està,
admetem-ho, en crisi. En una crisi que
ha afectat de manera decisiva a la crisi global (tot i que no la ha provocat).
En una crisi que, tot i ser evident, ha
esta poc explorada. Cosa que sí farà
el Construmat d’enguany.
El context
El sector de la construcció és un dels
més antics de la humanitat, i és un
sector que la ha definit culturalment

des d’abans de l’establiment de l’ésser humà en nuclis sedentaris més o
menys permanents: pensem sinó en
els monuments megalítics.
I és un sector, que, per diverses
causes, ha evolucionat poc des d’aleshores. Acceptem-ho: el sector de la
construcció està en una crisi tan profunda que ha portat a un dèficit estructural d’eficiència d’un 50 a un 60%.
Les dades macroeconòmiques no
menteixen. Actualment l’economia glo-

Tan el sector de
la construcció
globalment com
moltes de les
empreses, grans
o petites, que en
conformen el seu
marc tenen potencial
suficient com per
afrontar aquesta
renovació per sí
mateixes

L’economia global creix un 2,8% anual però el sector de la construcció,
tan sols un 1%.

bal creix un 2,8% anual. Les empreses
dels sectors que han sabut renovar-se
(comerç, indústria de components, entre d’altres) creixen un 3,6% anual de
mitjana. El sector de la construcció, tan
sols un 1%.
El sector de la construcció, doncs,
necessita una reforma urgent, profunda i global.
Les causes que han retardat
aquesta renovació són profundes,
globals i un tant depriments: bàsicament el sector, desestructurat, obsolet
i ineficient, funciona. Funciona perquè
ha de funcionar. Funciona perquè és
un sector necessari que proveeix la
nostra civilització del seu hardware:
habitatges, infraestructures, llocs de
treball. Funciona i, funcionant mal
que bé, maneja una quantitat ingent
de diners. Astronòmica. Una quantitat
de diners que dóna una inèrcia al sector importantíssima, paquidèrmica. El
sistema funciona actualment seguint
l’estabilitat de la bicicleta: funciona
perquè està engegat, funciona perquè el seu equilibri precari el manté
en funcionament en un bucle sens
fi. Funciona perquè es va autoequilibrant. Però qualsevol canvi, sacsejada
o petita ingerència externa pot provocar-ne la seva caiguda.
Raons per a l’optimisme
Els sectors renovats de l’economia
global presenten una característica
esperançadora: la renovació ha estat
sempre des de dins.

Tan el sector de la construcció globalment com moltes de les empreses,
grans o petites, que en conformen
el seu marc tenen potencial suficient
com per afrontar aquesta renovació
per sí mateixes. Ja no diguem el que
pot passar si combinen esforços intercanviant parers i intel·ligència. El
potencial que les diverses empreses
tenen per a renovar-se, i que moltes
ja han començat a usar, és escalable:
hi ha marge i voluntat política com per
a convertir-lo en un factor polític tan
local com global.
Atenció al procés
La clau per a renovar el sector passa
per a que aquest deixi de ser finalista.
Vigilar, cuidar, monitoritzar, projectar
des del procés és la clau. El procés
integra agents. Abarateix costos, o
els optimitza, que pot venir a ser el
mateix. Escurça temps i fins és més
àgil i capaç de respondre millor a la
demanda. El procés abasta des de la
creació de qualsevol producte fins a
un component o un edifici sencer. Per
descomptat el procés segueix a l’obra,
moment on hi ha molt a dir i a fer.
Aquest procés de transformació
obliga a l’ús de la tecnologia i la consegüent formació i reciclatge dels agents
implicats.
La ineficiència porta associada la
despesa, i aquesta comença a afectar
seriosament el nostre medi ambient.
El 50% dels residus sòlids del planeta
estan provocats pel sector de la cons-
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trucció, i més d’un 30% de la despesa
energètica. El plantejament sostenible
no pot ser cosmètic ni afrontat des de
projectes concrets, sinó global, vertical i polític. La sostenibilitat del sector
i dels productes i infraestructures que
aquest crea són claus per a la nostra
supervivència.
I no ha de ser vista com un simple additament: la sostenibilitat té un
potencial de transformació enorme

per al nostre entorn construït: residus que es transformen en diversos
components o edificis o capes d’edificis al ritme d’una vida útil que s’hauria
de voler cíclica. Reús i rehabilitació
enteses en un sentit tan ampli que
afecti fins i tot aquells edificis o trossos de ciutat que han de ser enderrocats i construïts de nou(4). Energies
que, després de complir una funció,
n’exerceixen una altra, i així fins a es-

Anna Vallès, nova presidenta
de BB Construmat
Substitueix Josep Miarnau,
president des de desembre de 2008
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gotar-se (retorns de bombes de calor
que escalfen o refreden aigua, etcètera). Aigües que surten dels edificis o
de les ciutats més netes del que han
entrat. Eficiència que canvia l’aspecte
del nostre entorn construït. Sense que
la paraula sigui adaptació: millor conveniència. O simbiosi. O ressonància.
La recent concessió del Premi Pritzker
a RCR arquitectes pot ser entesa com
un pas en aquesta direcció.

La presidenta del grup empresarial
Sorigué, Ana Vallés, ha estat nomenada presidenta del comitè organitzador de Barcelona Building Construmat. Vallès substitueix Josep Miarnau,
que ha presidit el certamen en les
seves últimes quatre edicions. Ana
Vallès presideix des de 2011 Sorigué,
grup històricament referent en el sector de la construcció, els materials i la
tecnologia de l’aigua. Des de la seva
incorporació a la presidència, Vallès
ha impulsat un Pla Estratègic basat en
tres eixos de creixement: la innovació,
el coneixement i el posicionament.
Aquest Pla ha facilitat l’actual diversificació i especialització del grup cap
al sector dels serveis urbans i industrials, la gestió de residus i de l’aigua,
així com el sector immobiliari.
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Increment del nombre d’hipoteques
a les comarques de Tarragona
En canvi, el nombre d’hipoteques sobre habitatges a Catalunya va
caure un 0,7% durant el febrer, en relació al mateix mes de l’any passat

89.569
Xifra en euros de l’import mitjà
dels préstecs per la compra
d’un habitatge
El nombre d’hipoteques sobre habitatges a Catalunya va caure un 0,7%
durant el febrer, en relació al mateix
mes de l’any passat, segons les dades provisionals de l’Institut Nacional
d’Estadística (INE) tot i que el nombre
d’operacions va pujar a les comarques de Tarragona, amb un augment
del 3,1%, fins als 365 préstecs hipotecaris. El capital prestat va ser de 32,7
milions, un 5,9% més, amb un import
mitjà de 89.569 euros.
Concretament, se’n van signar
3.891 davant les 3.920 del febrer del
2016. En comparació al gener, el des-

cens va ser del 8,6%. El capital prestat
per a les hipoteques va ascendir fins
als 528 milions d’euros, el que va deixar l’import mitjà en 135.719 euros.
Pel que fa a l’Estat, el nombre d’hipoteques signades es va situar en les
24.342, el que representa una baixada del 2,7%, mentre que respecte al
gener el descens va arribar al 10,6%.
L’import mitjà va ser de 115.882 euros.
A les comarques de Barcelona,
es van signar 2.895 contractes hipotecaris, el que suposa un increment
del 4,2% respecte a el mes de febrer
de l’any passat, mentre que el capital prestat ascendeix a 425,9 milions
d’euros, un 13,8% més. D’aquesta manera, l’import mitjà es va situar en els
147.127 euros.
Per contra, el descens més destacat es va produir a les comarques de
Girona, concretament del 20,9%, amb
462 hipoteques davant les 584 del

febrer del 2016. Pel que fa a l’import
prestat es va situar en els 55 milions
d’euros, un 3,3% menys, per tant, l’import mitjà per hipoteca va ser de 119
milions d’euros.
Per últim, a les comarques de Lleida es van signar 169 contractes, un
18% menys que el febrer del 2016,
amb un capital prestat de 14,4 milions
d’euros, el que representa un descens
del 26,2%. L’import mitjà per hipoteca
va ser de 85.644 euros.
Pel que fa a l’Estat, van concretar
24.342 operacions hipotecàries, un
2,7% menys que el febrer de l’any
passat. El tipus d’interès mig va ser del
3,17% i el termini es va situar en uns
24 anys de mitjana. Del total, el 61,7%
dels préstecs sobre habitatges va ser
a un interès variable i el 38,3% a un
interès fix. El tipus interès mitjà a l’inici
és del 3,15% per a les de tipus variable
i del 3,21% per a les de tipus fix.
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Les comarques tarragonines registren
8.875 accidents laborals durant el 2016
CCOO assegura que malgrat aquest augment dels accidents –un 6%
a Catalunya–, a Tarragona la sinistralitat s’ha contingut

55
anys

Els majors d’aquesta edat són els que
estan més subjectes a patir accidents
mortals segons el sindicat

Al Camp de Tarragona i les Terres de
l’Ebre es van produir 8.875 accidents
laborals amb baixa mèdica durant l’any
passat. D’aquests, gairebé una seixantena van ser greus, amb un total de
cinc víctimes mortals -quatre en el sector serveis i una cinquena, d’indústria.
A Catalunya es van registrar 68 sinistres mortals i a l’estat espanyol, 474.
Són xifres similars a anys anteriors, fetes públiques pel sindicat CCOO, que
fa unes setmanes va organitzar una
jornada dedicada a la salut laboral.

Vicente Moya, secretari general de
Comissions a Tarragona, va dir que
les principals problemàtiques és que
el 40% dels contractes laborals siguin
temporals, de menys de 30 dies, i que
la precarietat laboral esquitxi especialment els joves -de 16 a 19 anys- i
les dones.
Segons Moya, els majors de 55
anys estan més subjectes a patir sinistres mortals, per la seva voluntat
d’aferrar-se a qualsevol ocupació, al
marge de les condicions.

Malgrat aquest augment dels accidents –xifrat en un 6% en el conjunt
de Catalunya–, a Tarragona la sinistralitat s’ha contingut.
Així ho demostra, segons dades de
CCOO, l’índex d’incidència -que avalua
els accidents mortals, de cada 100.000
afiliats a la Seguretat Social. L’índex a
les comarques de Tarragona és força
baix, del 2,08, en comparació a Catalunya, que és del 2,55, i encara més
desmarcat de l’Estat, que se situa en
el 3,19.

Abogados y expertos en Asesoramiento de Empresas
Oficinas en Reus, Tarragona y Barcelona
Especialistas en Derecho Penal, Civil, Laboral
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Bastides de qualitat
al servei del constructor.

Avinguda La Granja, 12
43760 El Morell
Tel.: 977 84 20 24
Fax: 977 84 12 35
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Més de 50 habitatges
nous visats
En quant a la tipologia, el bloc d’edificis suma
tan sols un 10% del total dels nous habitatges
Entre gener i març de 2017, el nombre d’obres de nova planta residencial puja
gairebé un 24 % respecte del mateix període de 2016, i el nombre d’habitatges
nous per contra baixa fins al 64 % respecte l’any passat, segons els registres
d’obres visades al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT).

1r trimestre
2016

1r trimestre
2017

%

Obres
de nova planta

34

42

23,53%

Obres
de rehabilitació

167

233

39,52%

Habitatges
nous

140

50

-64,29%

Font: COAATT

L’habitatge residencial nou obre 2017
amb un increment de més del 23 %
respecte el mateix període del 2016.
Tanmateix i fruit de la tipologia, que al
2017 gairebé exclusivament es tracta d’habitatge unifamiliar, el nombre
d’habitatges iniciats baixa de 140 a
50. Entre gener i març s’han visat 50
nous habitatges d’ús residencial.En
quant a la tipologia, el bloc d’edificis
suma tan sols un 10 % del total dels
nous habitatges. Aquest fet, tot i que el
nombre d’obres puja més d’un 23 %, fa
que el nombre d’habitatges baixi d’una
manera significativa.Respecte de l’habitatge unifamiliar, la configuració més
representativa és l’aïllat, amb 25 nous
habitatges, i arriba al 50% del total.
Respecte del nombre d’habitatges
acabats, el trimestre es tanca amb un
total de 85, 75 habitatges més que els
10 del mateix trimestre de 2016.
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L’obra nova no residencial creix
també al voltant d’un 80% respecte
dels valors de 2016. Es tracta principalment d’edificacions d’ús agrícola,
magatzems i piscines.
El sector de la rehabilitació de forma general puja al voltant d’un 39 % a
les comarques de Tarragona. De forma més concreta es pot veure que a
Tarragona es manté el nombre d’obres
però puja a Reus, Cambrils o Salou, o
Vila-seca.
L’activitat entre el gener i març de
2017, puja al voltant d’un 15 % respecte als del mateix període de 2016.
Les intervencions relacionades amb
la rehabilitació, la redacció de projectes
i direccions d’obra, juntament amb les
memòries valorades, conserven el valors. Les direccions compartides amb
arquitecte pugen un 21 % i arriben a
les 75 al primer trimestre.

MAT E R I A LS

Palau Ceràmica d’Alpicat incorpora
un objecte BIM al seu catàleg
El format Fie permet als programes de pressupostos obrir i consultar el
catàleg i arrossegar les partides d’obra a un pressupost amb un simple clic

7,7
milions

Són les pàgines visitades durant el
2016 de la metabase de l’ITeC

L’empresa Palau Ceràmica d’Alpicat SA, fabricant de maons ceràmics per a tancaments i divisòries, ha incorporat
l’objecte BIM divisòria amb gero 2G/3G en format Revit, desenvolupat en col·laboració amb Bimetica, al seu banc Fie
de la metaBase ITeC.
L’objecte BIM porta associat els codis de les partides
d’obra, fet que permet accedir a la informació associada del
banc Fie d’aquesta empresa. El banc conté aquesta i altres
partides d’obra amb la definició, justificació de preus, informació comercial, imatges, i preus per a totes les províncies i
Comunitats Autònomes. El format Fie permet als programes
de pressupostos obrir i consultar el catàleg i arrossegar les
partides d’obra a un pressupost amb un simple clic.
La metaBase ITeC, amb 7,7 milions de pàgines visitades durant el 2016, és la base de dades de productes de
la construcció més consultada del sector. L’ITeC i Bimetica
promouen entre les empreses la integració del BIM i de les
dades dels bancs en format Fie per crear catàlegs integrats.
Aquests inclouen objectes BIM, és a dir, informació que re-

produeix digitalment els productes i hi integra totes les dades significatives sobre les seves característiques tècniques
per a la seva incorporació en projectes modelats en BIM. La
informació que s’ofereix permet una modelització més precisa d’una obra abans de construir-se, ja que es tenen en
compte aspectes com la geometria, les relacions espacials,
les quantitats, les propietats dels components, etc.

La informació que s’ofereix permet
una modelització més precisa d’una
obra abans de construir-se, ja que
es tenen en compte aspectes com
la geometria, les relacions espacials,
les quantitats, les propietats dels
components, etc.
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La licitació oficial d’obres a Catalunya
cau un 14% el primer trimestre

La baixa inversió de les administracions públiques perjudica la competitivitat de les
empreses i la qualitat de vida dels ciutadans i
es manté a nivells històricament baixos

La licitació oficial d’obres a Catalunya,
encara que hagi augmentat un 57%,
roman estancada el primer trimestre del 2017, assolint 289 milions
d’euros, segons la Cambra Oficial de
Contractistes de Catalunya (CCOC). Si
bé aquesta xifra suposa un augment
respecte al primer trimestre del 2016
del 57%, el volum licitat fa un any (183
milions d’euros) va ser anormalment
baix en relació a la mitjana trimestral
dels darrers tres anys (336 milions
d’euros). Així, prenent com a referència la mitjana trimestral, la licitació del
primer trimestre d’enguany és un 14%
inferior. Hem de recordar que després
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de la incipient recuperació del 2013 i
2014, el 2015 (1.148,8 milions d’euros)
la licitació va patir un retrocés del 34%
i el 2016 (1.130,5 milions d’euros), del
2%, i una reculada del 86% respecte al
2008 (8.064,7 milions d’euros).
Per administracions, l’Administració
General de l’Estat ha experimentat la
disminució més significativa en la licitació, amb una caiguda del 69% respecte
al primer trimestre del 2016, o del 79%
respecte a la mitjana trimestral dels
darrers tres anys (90 milions d’euros),
havent publicat anuncis de sol·licitud
d’ofertes per un import de 19 milions
d’euros, incloent-hi organismes amb

-69 %
L’Administració General de l’Estat
ha experimentat la disminució més
significativa en la licitació respecte al
primer trimestre del 2016

ingressos d’explotació propis pel pagament dels usuaris, com AENA-ENAIRE,
ADIF, Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona, Renfe i Correus.
Pel que fa a la Generalitat, la licitació ha augmentat un 156%, respecte
al mateix trimestre de l’any anterior,
si bé només un 2% d’increment si es
té en compte la mitjana dels darrers
tres anys (89 milions d’euros), essent
el total publicat de 91 milions d’euros.
En canvi, l’Administració Local ha
augmentat el volum en un 103%, respecte al mateix període del 2016, i un
14% per sobre de la mitjana trimestral dels darrers tres anys (157 milions

Les administracions
no estan aprofitant
l’alt retorn econòmic i
social que genera l’obra
pública, gràcies als seus
efectes multiplicadors
econòmics i fiscals i al
gran nombre de llocs de
treball que genera.

d’euros), i és el nivell administratiu més
actiu amb 179 milions d’euros licitats,
gairebé la meitat del total.
Serveis licitats
Pel que fa als serveis licitats que són
d’interès pels grups d’empreses constructores, la licitació durant el primer
trimestre del 2017 ha retrocedit un
sorprenent 61% respecte al mateix
període del 2016 (amb un total de
52 milions d’euros), essent la caiguda
més pronunciada la protagonitzada
per l’Administració General de l’Estat (-72%), seguida de l’Administració
Local (-60%) i la Generalitat (-43%).
Aquest fenomen es podria explicar
per la manca de grans projectes de
manteniment o neteja en aquest trimestre, que si es van produir en altres trimestres. Les administracions
no estan aprofitant l’alt retorn econò-

mic i social que genera l’obra pública,
gràcies als seus efectes multiplicadors
econòmics i fiscals i al gran nombre
de llocs de treball que genera. Amb
aquests nivells tan baixos d’activitat
és molt difícil que les empreses especialitzades en obra pública puguin
fer una aportació més positiva a l’ocupació. És més, es corre el perill que,
per manca de projectes, les empreses
supervivents de la llarga crisi iniciada
el 2008 pateixin una pèrdua del coneixement acumulat.
La baixa inversió de les administracions públiques perjudica la competitivitat de les empreses i la qualitat de
vida dels ciutadans, fet que provoca
una pèrdua d’oportunitats econòmiques i de llocs de treball. En alguns
capítols de despesa, s’han arribat a
uns nivells tan baixos d’inversió que
no permeten cobrir la depreciació de

les infraestructures o actius, i per tant,
signifiquen reduccions de l’estoc de
capital públic.
S’estima que la licitació mínima
regular i recurrent de totes les administracions que necessita Catalunya,
indexada segons el PIB, hauria de ser
d’entre 4.750 i 5.000 milions anuals
(aproximadament el 2,0-2,2% del PIB),
estimació molt conservadora si es té
en compte que la inversió pública
mitjana dels 28 països de la UE en el
període 2002-2015 fou del 3,2% del
PIB.
Aquesta inversió ha de ser fruit
d’una planificació a mig-llarg termini
de 10-15 anys vista, independent dels
períodes electorals, i projectes a demanda, prèviament avaluats segons
criteris de cost benefici que n’assegurin la seva rendibilitat econòmica,
social i ambiental.
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Reus simplifica els tràmits per iniciar
una nova activitat econòmica
L’objectiu de la FUE (Finestreta Única Empresarial) és reduir les barreres
administratives a les empreses i emprenedors i facilitar la posada en
marxa d’activitats econòmiques

L’Ajuntament de Reus ha posat en
marxa aquest mes d’abril la Finestreta
Única Empresarial (FUE), un únic punt
d’atenció a l’empresa o els emprenedors que simplifica i agilitza la tramitació administrativa necessària per
poder iniciar una activitat econòmica
a la ciutat.
La FUE és un instrument d’impuls
de l’activitat econòmica que ofereix
més comoditat a les empreses —en
tant que les gestions es poden fer online i a qualsevol hora del dia—, alhora
que agilitza i facilita la gestió per part
de l’administració. L’objectiu de la FUE
és reduir les barreres administratives a
les empreses i emprenedors i facilitar
la posada en marxa d’activitats econòmiques.
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La FUE és una xarxa interadministrativa impulsada per la Generalitat
de Catalunya a través del portal Canal
Empresa per agilitzar els tràmits que
són competència de les administracions públiques i facilitar l’accés a l’activitat econòmica. La FUE és el punt
de referència únic dels emprenedors
i empresaris en la seva relació amb
l’administració. És l’espai físic o virtual
des d’on poden fer totes les gestions
necessàries per desenvolupar la seva
activitat, amb independència de quina
sigui l’administració responsable de
cada tràmit.
Després d’unes setmanes de prova, la FUE de l’Ajuntament de Reus
s’ha posat en funcionament a través
de mitjans totalment electrònics per a

la tramitació de les declaracions responsables d’obertura i de les comunicacions prèvies d’obertura d’activitats
econòmiques així com el seu pagament previ exclusivament a través de
tarja de crèdit. Aquests són al voltant
del 80% dels tràmits que se sol·liciten
per agilitzar l’obertura de noves activitats econòmiques a la ciutat i que
només es podran fer exclusivament
de forma telemàtica a través de la seu
electrònica municipal. Des de l’oficina
atenció es donarà assessorament dels
tràmits FUE però únicament es podran
fer telemàticament.
La comunicació prèvia o la declaració responsable davant la FUE produeix efectes vàlids des de la seva
presentació. La presentació de la de-

Per ser usuari de la FUE és requereix disposar
de certificat digital, tot i que en la segona fase
d’aquest 2017 s’hi podrà accedir a través d’una clau
que s’enviarà via SMS, així com des de dispositius
mòbils o taules

claració responsable o la comunicació
prèvia habilita de manera immediata
per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora facilta l’administració per a dur a terme
qualsevol actuació de comprovació.
Actualment, en aquesta primera
fase, no s’han implementat els canvis
de nom ni les modificacions de les activitats existents, que també es preveuen en la Llei 16/2015, del 21 de juliol,
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica,
que es realitzaran en una segona fase
aquest 2017.
Per ser usuari de la FUE és requereix disposar de certificat digital, tot i

que en la segona fase d’aquest 2017
s’hi podrà accedir a través d’una clau
que s’enviarà via SMS, així com des de
dispositius mòbils o taules.
Llei de simplificació de l’activitat
administrativa
Amb la posada en funcionament de
la FUE, l’Ajuntament s’adapta a la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica. D’acord a la llei,
les administracions han d’adoptar les
mesures perquè els procediments per
a l’accés i l’exercici de l’activitat econòmica es puguin iniciar i finalitzar per diversos canals mitjançant una finestreta

única empresarial, de manera que des
d’un únic punt es puguin fer tots els
procediments.
Els serveis que ofereix la FUE a
les empreses i als professionals en
relació a l’accés i l’exercici de l’activitat econòmica, comprenen la informació, l’assessorament, la tramitació
unificada i la finalització del tràmit en
els casos en què ho estableixen les
normes.
L’objectiu de la llei és clarificar i
simplificar les obligacions que la normativa imposa a les administracions,
als ciutadans i a les empreses. Regula la simplificació administrativa,
específicament en els tràmits que
afecten l’inici i l’exercici d’activitats
econòmiques.
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URB A N I S M E

Agenda Urbana pel “desenvolupament
sostenible” de les ciutats catalanes
El Govern inicia els tràmits per crear l’Assemblea Urbana de Catalunya
formada per l’executiu i els ens locals per tirar en davant el projecte
El Govern de la Generalitat ha aprovat iniciar l’elaboració de
l’Agenda Urbana de Catalunya per orientar el desenvolupament sostenible de les ciutats seguint els criteris marcats
per l’ONU durant la conferència Hàbitat III, que va tenir lloc
a Quito (Equador). En aquesta conferència es va aprovar la
denominada Nova Agenda Urbana (NAU), que vol ser un
marc universal que guiï el desenvolupament de les ciutats
les properes dècades. “La Nova Agenda Urbana posa de
relleu que les poblacions, les activitats econòmiques, les
interaccions entre societat i cultura, així com les repercussions ambientals i humanitàries es concentren cada cop més
en les ciutats”, segons un comunicat del Govern.
Aquesta circumstància planteja nombrosos problemes
de sostenibilitat en matèria d’habitatge, infraestructura, serveis bàsics, seguretat alimentària, salut, educació, treballs
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decents, seguretat i recursos naturals, entre d’altres, que
la NAU vol abordar. El Govern es va adherir a la NAU i el
conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va anunciar
el desplegament d’una agenda urbana catalana que transposés i concretés aquestes directrius per a Catalunya.
Procés consensuat
El Govern aposta per un procés d’elaboració basat en un “ampli consens, estratègic en les seves conclusions i vinculant
per a totes les administracions”. És per això que el Consell
Executiu ha aprovat la creació de l’Assemblea Urbana de Catalunya, un òrgan consultiu, adscrit al Departament de Territori
i Sostenibilitat, que l’assessorarà en la redacció de l’Agenda
mitjançant el desplegament dels àmbits temàtics que proposi
la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.

OC UPA CI Ó

La construcció és l’únic sector que crea
ocupació a les comarques de Tarragona
El nombre de desocupats a la demarcació se situa en 75.800 persones,
segons les darreres dades de l’Enquesta de Població Activa
Nous treballs que ha
generat la construcció
el primer trimestre del
2017 a les comarques de
Tarragona
El nombre de persones sense feina al primer trimestre de
2017 a la demarcació de Tarragona es va situar en 75.800
persones, que suposa 10.100 aturats més que al trimestre
anterior (+15,37%) i 8.100 menys que l’any passat (-9,65%),
segons l’Enquesta de la Població Activa (EPA) que publica
trimestralment l’Institut d’Estadística espanyol i que destaca
també el paper motor de la construcció que ha aconseguit la
creació de 3.000 llocs de treball. La taxa d’atur de Tarragona
s’ha situat en el 19,98%, cosa que suposa un increment de

2,5 punts percentuals que la taxa registrada en el trimestre
anterior (17,41%). En relació amb l’any passat, la taxa d’atur
de Tarragona s’ha reduït en 1,29 punts percentuals (21,27%).
Per sectors, a Tarragona l’ocupació ha caigut en tots els
sectors excepte en la construcció. En l’agricultura, la indústria i els serveis la destrucció de llocs de treball ha estat
de 3.600, 1.500 i 6.100 ocupats, respectivament, el 19,78%,
el 2,59% i el 2,84% menys, mentre que en la construcció
s’ha registrat un augment de 3.000 nous llocs de treball, el
14,29% més que el quart trimestre de l’any passat.
En l’agregat, l’ocupació a Tarragona es va situar en el primer trimestre en 303.700 persones, el 2,56% menys que el
quart trimestre, cosa que suposa la destrucció de 8.000 llocs
de treball en un trimestre i 7.000 llocs de treball menys que
fa un any, el 2,25% menys.

Tel.: 977 360 480 Fax: 977 79 23 61
pique@e-pique.com
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Nova victòria de Plana Hortoneda
al concurs de Campllong
La parella formada per Aleix Plana i Vasile Safta es va endur el primer
premi del 20è concurs de paletes de la Fira de Primavera
La parella formada per Aleix Plana i Vasile Safta, integrants
de l’empresa Construccions Plana de Vila-seca, es va endur
el primer lloc en el concurs de paletes que es va celebrar
el passat 22 d’abril coincidint amb la Fira de Primavera de
la localitat gironina de Campllong que arribava a la vintena
edició.
En aquesta prova hi van participar una dotzena de parelles de tot el país. El jurat havia posat com a prova la construcció d’un forn construït de maó i guix sobre una base
formada per un pilar salomònic. Els participants van tenir
un termini de 5 hores per realitzar el treball.

La parella guanyadora del concurs dut a terme a la localitat gironina
de Campllong.
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A banda de la victòria d’Aleix Plana Hortoneda i Vasile
Safta, que tenia una dotació econòmica de 1.000 euros,
el segon premi va ser una altra parella de l’empresa Plana
Hortoneda: en concret Ramon Oliveres i Àlex Safta, que es
van endur 400 euros i un sopar per a dues parelles. La
tercera posició va ser per Josep Ribes.
Amb aquesta victòria, la parella Aleix Plana i Vasile Safta
ha tornat a demostrar que és una de les millors parelles de
paletes de l’Estat amb victòries i grans classificacions en tots
els concursos on participa. Des del Gremi de la Construcció
del Baix Camp els donen de nou l’enhorabona.

LE GISLACI Ó

Aprovada la pròrroga de llicències d’obra
Les llicències que es varen acollir a l’anterior pròrroga, que caducava el 31
de desembre de 2016, si es volen acollir al nou termini del 2018, han de
notificar-ho a l’Ajuntament corresponent
El DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)
núm.7340, de 30 de març de 2017, ha publicat LLEI 5/2017,
del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radio tòxics, sobre
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid
de carboni la coneguda com “Llei d’acompanyament dels
pressupostos”.
Entre altres mesures importants en matèria d’urbanisme,
habitatge, medi ambient i fiscal, destaquem l’ampliació del
termini màxim de pròrroga de les llicències d’obres fins al 31
de desembre de 2018. Per tant, a partir d’ara, les llicències
que es varen acollir a l’anterior pròrroga, que caducava el 31
de desembre de 2016, si es volen acollir al nou termini, han
de notificar-ho a l’ajuntament corresponent.
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Els Bombers de Reus
i el Gremi de la Construcció
Antoni Zaragoza Mercadé

Molta gent desconeix la formació del cos de bombers de
la nostra ciutat i també que el primer Cos uniformat es va
formar a l’assemblea local de la Creu Roja. A diferència del
voluntariat format a l’Ajuntament per atendre els incendis,
disposaven dels equips necessaris a base d’uniformes,
enormes mosquetons i estris com a pic, pales, cordes, etc.
Tenia una raó de ser, la Creu Roja era en l’àmbit estatal
i rebia subvencions de l’Estat juntament amb altres avantatges. Els voluntaris municipals, a vegades, hi havien d’improvisar utilitzant el material deixat de la Industrial Farinera,
que disposava d’una potent bomba d’aigua.
Tot s’anava solucionant i improvisant sobre la marxa, fins
a l’any 1931, que es va fundar el Cos de Bombers Municipal.
El primer director fou l’arquitecte municipal Antonio Sarda
Moltó, que durant molts anys va desenvolupar el càrrec. Es
van fer moltes proves de salvament, formació, gimnàstica
i molts exercicis que queden demostrats a base de reportatges a carrer de l’entranyable NIEPCE.
En el llibre dedicat als bombers reusencs hi trobem un
dels testimonis de la gran tasca que feien. Plegats eren
professionals, majoritàriament, del Gremi de la Construcció
com paletes, manobres, etc. És per aquest motiu que avui
i aquí, faig referència com a homenatge a ells. Un que recordo era el pare d’un bon amic meu que ho va ser durant
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molts anys. Era un petit empresari, Josep Pubill Francisca
i ho recordo perquè, quan anàvem de companys amb el
seu fill, fent excursions amb la bicicleta del seu pare, portava molt orgullós una placa metàl·lica fent esment que era
bomber, fent referència a l’Ajuntament de Reus. Això dels
números ja s’ha perdut i ara les bicis van sense ordre ni
control municipal per no dir indocumentades.
Recordem que molts dels bombers van destacar amb
els seus noms en moltes intervencions en alguns dels aparatosos incendis ens venen a la memòria. Com ara Enric
Gispert (xofer), Joan Gispert (l’espurna), el xofer Josep Torrell Madurell, Requena, Sardà, Sancho, etc., per citar-ne uns
quants. Persones que van destacar en l’àmbit de direcció -a
banda de l’arquitecte- Antonio Sarda Moltó, també podem
afegir noms com Andreu Fargas (aparellador), Enric Ribas
Fort i tot una interminable llista que la majoria formaven
part del Gremi de la Construcció i van posar la seva vida en
perill en benefici de la resta. Avui ja és un cos de la Generalitat i formar-hi part té altres requeriments, però en els seus
principis va ser un cos on feien acte de presència de manera voluntària mestres d’obra, paletes, manobres, fustes
i tot el ventall d’oficis que van fer que la seva aportació a la
societat fos molt valorada a base de coratge, valor i jugar-se
la vida per als demés.

FORMACI Ó

Inaugurada la nova seu de la
Fundación Laboral de la Construcción
El president de la Generalitat, Carles Puigdemnont, reclama que el sector de
la construcció torni a tenir “un pes cabdal en la nostra economia”

La Fundación Laboral de la Construcción (FLC) va inaugurar recentment la seva nova seu i centre de formació de
Catalunya, ubicat a Badalona, amb el qual pretén impulsar
la formació de tots els treballadors i empreses del sector
català de la construcció. L’acte va estar presidit per Carles
Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, que
va destacar la importància de la formació en el sector i la
tasca que realitza la Fundación Laboral de la Construcción,
entitat paritària creada per la patronal i els sindicats, per i
per a professionalitzar un sector injuriat per la crisi i crucial
per a la bona marxa de l’economia. Un sector que, en paraules de Puigdemont, “ha de tornar a tenir un pes cabdal
en la nostra economia”.
El president de la Generalitat va afirmar que “el nou
Centre de Formació de la Fundación Laboral és un estímul
i demostra que les coses estan canviant en el sector de la
construcció”. Així mateix, va posar a l’entitat paritària com
a exemple a seguir, ja que “tots els sectors necessiten la
unió voluntària dels diferents grups que el formen, com és
el cas de la construcció, amb aquesta Fundació creada per
la patronal i els sindicats”. Per la seva banda, l’alcaldessa de
Badalona, Dolors Sabater, va expressar la necessitat que
“Badalona es converteixi en una ciutat pionera, amb models de construcció del segle XXI, que tinguin en compte la
sostenibilitat i un urbanisme més humà”.
A més de comptar amb l’assistència de multitud de personalitats de tots els àmbits institucionals i empresarials
de Catalunya, Barcelona i Badalona, també es trobaven a
la comitiva d’autoritats: Juan F. Lazcano Acedo, president de

la FLC i president de la Confederació Nacional de la Construcció (CNC); Vicente Sánchez Jiménez, vicepresident de la
FLC i secretari general de CCOO de Construcció i Serveis, i
Pedro Hojas ancho, vicepresident de la FLC i secretari general de la Federació d’Indústria, Construcció i Agro d’UGT
(UGT-FICA). Així com el president i vicepresidents de l’entitat paritària a Catalunya: Josep Agustí i Ros (CNC), i Miguel
Peláez García (CCOO Construcció i Serveis) i Ángel de Dios
Murillo (UGT-FICA), respectivament.
Noves instal·lacions
El nou centre de formació del sector de la construcció té
4.000 m2 construïts, que estan edificats sobre una parcel·la
de més de 16.000 m2, cedida per l’Ajuntament de Badalona,
que amb això ha deixat patent la seva gran aposta per la
recuperació i suport a un sector clau per a l’economia, com
ho és el de la construcció. Les noves instal·lacions de Badalona pretenen convertir-se en un referent per al sector de
la construcció de tot Espanya. Disposen de catorze aules,
serveis i oficines, zones d’assessorament i orientació laboral
i professional, així com 1.000 m2 destinats a tallers, on es
realitzen cursos i sessions i jornades pràctiques.

Metres construïts, que
estan edificats sobre
una parcel·la de més de
16.000 m2
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L’exemple del Peret Ganxet
Josep Baiges
Periodista

Un il·lustre historiador que fa temps va
decidir fer les Amèriques em va qualificar ahir de xovinista reusenc barat
que fa riure. I tot per voler retre un homenatge a l’últim cinema de la ciutat, el
Reus Palace. Jo i mil persones més, les
que van omplir de manera espontània
la sala 1 del complex del carrer Batan.
Sóc conscient que no era el millor cinema del món. Però era el meu. L’únic. I
les seves sales formen part de la meva
història personal. Particularment no
penso renunciar als meus records d’infantesa i joventut. I el Palace, amb tots
els seus defectes, és un d’ells.
El radiofonista Joan Ramon Mestre
–un bon amic i de les millors persones
que he conegut mai– em va explicar
multitud d’històries vinculades a la història del Palace. Ell hi havia treballat
molts anys, de bracet amb la família
Zúñiga. I també em parlava del Cosmos,
de la Sala Reus, del Kursaal, del Monterosa o de l’Avenida, entre d’altres.
Pel Joan Ramon el cinema era fantasia,
il·lusió, somni. I les sales de projecció
constituïen el mitjà més adequat per
experimentar aquestes sensacions.
Per això aquests cinemes, amb tots els
seus innombrables defectes, formen
part dels records més entranyables de
la gent d’aquesta ciutat. I si recordar de
manera afectuosa aquesta realitat és
xovinisme reusenc barat que fa riure,
benvingut sigui.
Amb tot plegat hi vaig pensar ahir
presentant el segon volum de les aventures del Peret Ganxet que alguns te-

òrics postmoderns també deuen considerar una cosa rància i antiquada.
Però més enllà de la participació del
meu pare en la gènesi del personatge,
jo m’hi vaig vincular decididament arran
de la insistència del Ramon Ferran. Em
va demanar d’implicar-me en la recuperació de la imatge del Peret Ganxet per
posar-la en un espai públic. Després de
molts anys de no saber-ne res, l’havia
localitzat de manera casual. I tenia el desig de situar-la en algun lloc de la ciutat.
Em va sorprendre l’entusiasme
d’aquell escultor en plena maduresa
vital i artística. Es preocupava per aquella petita escultura que a ulls d’aquests
avantguardistes reusencs també deu
ser xovinisme reusenc barat que fa riure. I jo, senzillament, em vaig impregnar
del seu engrescament. I junts, amb la
complicitat de Ràdio Reus, vam impulsar una campanya a la que hi van donar

Una ciutat necessita referents locals que serveixin
per identificar-se amb la realitat més immediata.
Altrament, estem condemnats a convertir-nos en
una ciutat dormitori, sense ànima ni esperit
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suport un miler de reusencs. Només un
miler. Aviat està dit.
Per això ahir, quan la Carme Bigorra, la Maria Josep Salvadó i el Marc
Díez presentaven el segon volum de les
aventures del Peret Ganxet, vaig pensar -i molt!- en el Ramon. Com hagués
xalat veient als alumnes de l’Escola Els
Ganxets cantant la sardana del petit
personatge i recuperant l’essència d’un
xiquet que l’únic que pretén és presumir del fet de ser de Reus. Això que
alguns consideren xovinisme reusenc
barat que fa riure.
Una ciutat necessita referents locals
que serveixin per identificar-se amb la
realitat més immediata. També en l’àmbit més popular. Perquè, altrament, estem condemnats a convertir-nos en una
ciutat dormitori, sense ànima ni esperit.
I si per promocionar aquests referents
m’acusen de xovinista reusenc barat
que fa riure, tant me fot. M’estimo més
això que omplir-se la boca -com fan d’altres- presumint de RTV sempre i quan
abans els hi paguin els seus onerosos
honoraris. Són aquells reusencs interessats i rancuniosos barats que fan riure.
O, més ben dit, plorar. I molt.

OCI

Lliurament dels premis de la Ganxet
Pintxo Primavera 2017
Els establiments premiats han estat Sora Sushi, Tapes i Tapes, Vermut Rofes,
L’estel, Bakauma, DO Vinoteca i Cuina, Restaurant 158 i Mediterrani
La Cambra de Reus ha lliurat els premis
de l’edició de primavera de la Ganxet
Pinto, la ruta de tapes de Reus. El Premi Damm, atorgat a l’establiment amb
la tapa que millor marida amb la seva
cervesa, se li ha entregat al restaurant
Sora Sushi & Cocktail Lounge per ‘La
muralla del Pallol’. Els tres premis populars han estat atorgats al restaurant
Tapes i Tapes, per ‘Tàrtar de mar del
Galió’, a l’establiment Vermut Rofes,
per ‘Pop Patxero’, i a L’Estel, per la tapa
‘Timbal de Tonyina de la Creu Vermella’. En el cas dels premis professionals,
també són tres, i els guanyadors han

estat el restaurant DO Vinoteca i Cuina,
pel seu pintxo ‘La clotxeta dels japonesos’, Bakauma, per la tapa ‘L’arabaki de
l’Hospital’, i per últim, el restaurant Random, per ‘Temptació de sake del cañís’.

El primerenc premi #PintxoDigital
ha estat atorgat al Restaurant Mediterrani, a partir de la iniciativa que va proposar l’empresa Waitless d’incorporar
cartes digitals.
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La Setmana Santa a Reus
Aquest any el portador de l’estandart ha estat el company i actual tresorer
del Gremi de la Construcció del Baix Camp Joaquim Fabra

Un any més, el passat catorze d’abril la Confraria de Nostre
Pare Jesús a la Columna va sortir a la processó del Sant
Enterrament de Divendres Sant de Reus acompanyant el
pas o misteri de Jesús a la Columna.
Després d’estar tots els participants convocats a la Prioral de Sant Pere darrere l’altar de la nostra imatge, on es
troba la nostra seu, es va donar als respectius portadors
el Guió infantil i l’estendard així com el repartiment de Ciris als confrares que participaven en la processó. Aquests
des d’allí, van anar a la plaça Mercadal cantonada amb el
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carrer de Monterols per acompanyar el pas que sortia en
processó.
Aquest any el portador de l’estendard ha estat el company i actual tresorer del Gremi de la Construcció del Baix
Camp Joaquim Fabra, qui amb molta satisfacció vam acompanyar com a cordonistes, el seu fill Joaquim Fabra i jo mateix, Lluís Salvat, president de la Confraria.
El Guió Infantil el va portar el nen Bernat Graset Vilella,
nét d’un company de confraria i fundador de la revista on us
escric aquestes ratlles, acompanyat per Anna Graset Vilella,

Blanca Mollón Exposito, Pol Basora Cabré i Gal·la Basora
Cabré. La participació en la processó va ser com la dels
darrers anys i, per altra banda, també qui ho va voler si era
possible, va poder sortir en altres actes de la Setmana Santa
com la processó del Silenci o les Tres Gràcies. Gràcies als
membres de la confraria que sense ells no es podria dur la
tasca de preparar tots els elements que es necessiten per
deixar a punt el Misteri i agrair la col·laboració de les empreses en l’elaboració del Díptic de la confraria i el programa
de Setmana Santa.

La confraria té el repte de la renovació i això passa per
una implicació de tots els que ens sentim hereus dels nostres pares i avis, que van posar la primera pedra en la sortida de l’actual pas. Per això faig una crida a què vingueu a
conèixer que és la confraria per poder seguir traient el pas
i si pot ser com es va treure el primer dia, a coll.

Lluís Salvat Barceló
President Germandat de Sant Antoni de Pàdua.

La Façana

25

Especialitzats en productes dirigits
al sector de la construcció
Assegurança Decennal
Assegurança de Tot Risc de Construcció (Obra civil i pública)
Afiançament de Quantitats Anticipades
Avals davant l’administració
Responsabilitat Civil General
Assegurança d’Accidents de Conveni
Responsabilitat Civil d’Administradors i alts càrrecs

Pressupostos personalitzats per flotes de vehicles, assegurances
de salut, subsidi, edificis acabats...
Avinguda Ramon i Cajal, 76 local 3
43005 Tarragona
Telf. 977 25 26 41
Fax 977 25 26 66
info@uncorredoria.eu
www.uncorredoria.eu
U&ENE Associats Corredoria, S.L. · Correduría de Seguros · Nº Reg. DGS FP J3390 Concertada póliza
de Responsabilidad Civil según artículo 27.1 e) y capacidad financiera según Art. 27.1 f ) Ley 26/2006 de
17 de julio, de mediación de seguros y Reaseguros.

