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> Descomptes a les 25 estacions de servei
de Vilalta a Catalunya
> Targeta de pagament a crèdit
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> Informació novetats dels vehicles comercials

> Abonament del 10% de la teva quota d’associat
> Solucions a mida per a la teva empresa
> Atenció personalitzada

Editorial
Que res no ho aturi
La situació política al nostre país és extremadament complicada. La classe política està obligada a solucionar una
situació que pot fer endarrerir el creixement econòmic
que sembla que comença a ser una realitat i que al sector
de la construcció també es nota, segons es desprèn del
darrer observatori de la Confederació d’Empresaris de la
Província de Tarragona (CEPTA), amb dades corresponents al segon trimestre d’enguany.
La patronal tarragonina porta noves notícies sobre el
comportament d’aquesta activitat, una de les més castigades per la crisi econòmica. Per primer cop, des de la crisi,
la població ocupada en el sector de la construcció i immobiliari no ha caigut i ha experimentat una crescuda, si
bé marginal. En l’actualitat hi ha 21.245 persones al Camp i
l’Ebre treballant en la construcció, la xifra més alta que es
registra des de l’any 2012. El volum d’empreses del sector

al territori segueix el mateix patró: descens des de la crisi
i modesta remuntada enguany, amb un total, avui en dia,
de 2.717 empreses. Amb aquestes dades a les mans, des de
la CEPTA es confirma el canvi de tendència, tot i que es
mantenen alguns indicadors negatius, com ara la licitació
pública, que roman encara en mínims històrics.
A part de la licitació pública, l’altre factor negatiu és
que s’està exhaurint l’estoc actual d’habitatges sense que
arrenquin suficients noves construccions. Malgrat tot,
la CEPTA llança un missatge moderadament optimista
en detectar el canvi de tendència del sector de la construcció i el bon ritme de la compravenda d’habitatges. Per
aquest motiu i per garantir aquesta recuperació, reclamem
una entesa entre tots plegats per recolzar el creixement
econòmic que és en definitiva el creixement de la nostra
societat.
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ARQUIT E CTUR A

La Casa Vicens, la primera obra
de Gaudí, obre les seves portes
després de la restauració
El projecte de recuperació d’aquest edifici, iniciat
l’any 2015, ha comptat amb un pressupost total de
4,5 milions d’euros
Fotografies de Pol Viladoms
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La primera casa de Gaudí, la Casa
Vicens, ha culminat la seva restauració iniciada el 2015, i obrirà les
seves portes al públic el pròxim 16
de novembre. 132 anys després,
es podrà visitar la primera casa
de Gaudí després d’estar en mans
privades fins que la va adquirir el
Banc Morabanc Andorra.
La rehabilitació de l’edifici ha comptat amb un pressupost de 4,5 milions
d’euros, la primera partida, uns 3 milions, han estat destinats a la rehabilitació de la casa, la segona a la restauració, i l’última per a la museografia,
segons va explicar a la premsa el director de la Casa Vicens, Joan Abellà.
L’arquitecte del projecte, David Garcia,
va subratllar que es tracta d’una restauració “fidedigna” a la casa original, i
només han restaurat aquells aspectes
en els que han tingut fonts documentals al darrere per a fer-ho. El projecte
de rehabilitació i restauració l’ha dut a
terme els estudis d’arquitectura Martínez Lapeña-Torres Arquitectos SLP i
Daw Office SLP. La constructora UTE
Calaf AMC5 ha executat les obres amb
la col·laboració d’un grup de restauradors experts.
La historia de la casa comença fa
132 anys quan Manuel Vicens i Montaner demana a Antoni Gaudí la construcció de la casa, una llar destinada
a l’estiueig. Va ser el primer projecte
important per a l’arquitecte. Els plànols
es van presentar el febrer de 1883 i
la Casa es va acabar el 1888. L’interès
sense igual de Casa Vicens Gaudí neix
de l’aportació que aquesta construc-

ció fa al conjunt de l’obra de Gaudí, no
només des del punt de vista arquitectònic, sinó també des de l’ornamentació. Casa Vicens es pot considerar
l’obra-manifest d’Antoni Gaudí, fa
bandera d’una llibertat d’estil inusitada
en la seva època de construcció, evidencia l’evolució creativa posterior de
l’arquitecte i, de cara enfora, anticipa
altres moviments coetanis de l’avantguarda europea de finals del segle XIX.
Quan Manuel Vicens mor, la casa
queda en mans de la seva viuda i 10
anys després, el 1899, passa a la família Herrero Jover. Així va estar fins al
2014 quan l’entitat bancaria Morabanc
Andorra decideix comprar-la per fer
de la Casa Vicens, el primer projecte

de Gaudí, un museu. Al 2015 van començar les obres i, tres anys després,
finalitzen, per obrir les portes al públic.
Tres anys de restauració per a un
equip d’arquitectes, entre ells, David Garcia, present a la presentació,
que constaten el repte, tant a nivell
de rehabilitació com documental per
deixar-la com a l’origen. La casa ha
passat per les mans de dos arquitectes, per una banda Antoni Gaudí a
l’origen quan va construir la casa per
a Manuel Vicens i, de l’altra, Serra de
Martínez quan va fer la reorganització
de la Casa Vicens que li va demanar la
família Herrero Jover.
Per a David Garcia han estat dues
arquitectures que en “certs trams” de

L’arquitecte del projecte, David Garcia, va subratllar
que es tracta d’una restauració “fidedigna” a la casa
original, i només han restaurat aquells aspectes en
els que han tingut fonts documentals al darrere per
a fer-ho
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Fa 132 anys Manuel
Vicens i Montaner
vademanar a Gaudí la
construcció de la casa,
una llar destinada a
l’estiueig. Va ser el primer
projecte important per
a l’arquitecte que va
presentar els plànols el
febrer de 1883 i la Casa
es va acabar el 1888
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l’edifici “parlaven diàlegs diferents”, ja
que una era per a una casa unifamiliar i l’altra per una de plurifamiliar. El
director de la Casa Vicens, Joan Abellà,
ha comentat que el procés de recuperació s’ha fet respectant els temps
que precisava un projecte així, però ha
valorat que “creu” que s’ha fet a una
“velocitat de creuer”.
Policromies originals
Els treballs de restauració iniciats el
mes de març de 2017 a la Casa Vicens han descobert les policromies

originals amagades sota les diverses
intervencions realitzades al llarg de
la història. El criteri de restauració ha
estat el retorn a l’original i el respecte
cap a l’obra. Un equip interdisciplinari
format per arquitectes, artesans, historiadors, experts en l’obra de Gaudí,
químics i fotògrafs, entre d’altres, ha
permès ratificar les hipòtesis prèvies.
A la planta noble la intervenció de
restauració s’ha centrat en el rebedor,
el menjador, la glorieta i el fumador.
Dins de l’estructura de la façana principal apareix la font, un element im-

portant i neuràlgic, constituïda per una
base circular que recull l’aigua, el cos
principal i una escultura metàl·lica. A
causa de les diverses intervencions, el
conjunt havia desaparegut, així que la
reconstrucció està basada en documentació fotogràfica.
Al replà de l’escala de la primera
planta s’han recuperat els estucs planxats amagats sota una capa de pintura
blanca i s’ha deixat al descobert la policromia original. Formaven part de la
secció de l’escala que actualment queda com a testimoni. En aquest mateix
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nivell s’ha realitzat una sèrie de cales
per determinar la policromia de les
diverses decoracions que cobreixen
les parets i els sostres. Així s’ha pogut
documentar la paleta de colors originals que difereixen dels que s’hi veuen actualment. Gaudí relaciona cada
una de les estances amb si mateixa i
entre si, tant en l’àmbit cromàtic com
simbòlic.
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Coberta transitable
Gaudí crea a la Casa Vicens la seva
primera coberta transitable, un autèntic mirador, espai d’evasió i contemplació. Hi destaca un pas de ronda
que permet vorejar els quatre plans
inclinats coberts per teules àrabs que
permetien recollir-ne l’aigua.
En aquesta coberta, una petita
cúpula corona la torre situada a la

cantonada oest de la façana i tres estructures iguals de maons que feien
de barret a les xemeneies de la casa.
Aquests cossos, com la façana, estan
revestits amb rajoles ceràmiques verdes i blanques i mostren la influència
de les arquitectures islàmica i oriental
en l’obra de Gaudí.
La zona de la coberta corresponent a l’ampliació de l’edifici s’ha adap-

La casa incorpora una intervenció arquitectònica
al servei de les noves funcionalitats museístiques i
culturals de l’espai.

tat i s’ha fet transitable i accessible al
públic.
Futur museogràfic
Els plans de futur que té la direcció
de la Casa Vicens amb l’edifici és que
aculli exposicions temporals. S’inaugurà amb una de altres cases arreu
del món, dissenyades per arquitectes
famosos també i que han estat res-

taurades. Joan Abellà ha explicat que
també volen incloure exposicions en
el futur de diverses problemàtiques
socials i, també, de diferents arts decoratives.
D’aquesta manera la direcció del
museu vol que la Casa Vicens tingui
un afluent continuat de visitants. La
idea és que el recorregut per l’edifici
sigui personalitzat, que el visitant pu-

gui triar que veure i com, incloent
també una guia per explicar les diferents traces, estil i curiositat que
la Casa Vicens conté. Joan Abellà
va dir que així Barcelona “recuperarà” el model de turisme “que ha
de tindre”. Segons les seves previsions esperen que a l’any hi passin
un total de 150.000 persones, 60
a l’hora.
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IMPOS TOS

La venda a pèrdues no implica el
pagament de la plusvàlua municipal
El TC dicta una resolució en la que anul·la l’Impost de Valor de Terrenys de Naturalesa
Urbana sempre i quant no hi hagi increment de valor i permet la reclamació
El passat dia 11 de maig de 2017, el Tribunal Constitucional (TC) va dictar una resolució en la que declara decisivament la nul·litat de l’Impost sobre l’Increment de
Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut com a
plusvàlua municipal, sempre que no hi hagi increment de
valor (el que evidentment s’haurà d’acreditar). Anteriorment el mateix Tribunal va dictar una sentència similar
però al tractar-se específicament d’una norma foral del
País Basc, la resta d’Ajuntaments van excusar-se afirmant
que aquesta Resolució no els afectava, llevat d’algunes
excepcions.
És important destacar que el TC no anul·la l’impost sinó
la seva aplicació automàtica en casos en que no hi hagi
hagut revaloració, doncs precisament aquest tribut es fonamenta tal com la seva mateixa denominació indica en
“l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana”,

La sentència insisteix que en la
fórmula de càlcul de l’impost, que
estableix el pagament en qualsevol
cas, hi hagi pèrdues o no, “li falta tota
justificació raonable” perquè “s’estan
sotmetent a pagar impostos actes
inexpressius de capacitat econòmica”

Polígon Industrial de Constantí
Av. de les Puntes, s/n - 43120 Constantí
Tel. 977 52 46 46 - Fax 977 52 46 52
fpoch@ferrospoch.com

www.ferrospoch.com
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tot i que a la pràctica es girava la liquidació automàticament
sense tenir en compte si el subjecte passiu i obligat al seu
pagament, havia obtingut guanys o patit pèrdues amb la
transmissió de la finca.
La sentència insisteix que en la fórmula de càlcul de l’impost, que estableix el pagament en qualsevol cas, hi hagi
pèrdues o no, “li falta tota justificació raonable” perquè
“s’estan sotmetent a pagar impostos actes inexpressius de
capacitat econòmica”. “És important tenir present que el
principi de capacitat econòmica actua com a límit davant
la llibertat del legislador a l’hora d’establir i configurar l’impost”, conclou la sentència.
La sentència té un origen en el recurs que va presentar
una empresa d’Irun (Guipúscoa) que el gener del 2014 va
vendre’s un immoble per 600.000 euros, quan l’any 2003
l’havia comprat per valor de 3,1 milions d’euros. Tot i que
no va obtenir cap plusvàlua (va perdre 2,5 milions d’euros
en l’operació), l’Ajuntament va demanar-li una liquidació per
l’impost municipal de 17.899,44 euros.
Què ha de fer el ciutadà?
Els propietaris d’immobles han de demanar als ajuntaments
el retorn d’aquesta plusvàlua negativa.
Tant les organitzacions de consumidors com els gabinets d’advocats han confirmat que els usuaris han de
presentar les seves reclamacions als ajuntaments, però
també que la sentència del TC aplana el camí a les denúncies judicials en cas de resposta negativa dels consistoris
afectats.

932 213 353

Av. de la Comunitat Europea, 32
08917 Badalona

APRENDRE AVUI ÉS
CONSTRUIR DEMÀ
FORMACIÓN

cursosenconstruccion.com

LÍNEA
PREVENCIÓN

GESINPREC
gesinprec.com

lineaprevencion.com

EMPLEO

construyendoempleo.com

TPC

trabajoenconstruccion.com

#yoinnovoenconstruccion

catalunya.fundacionlaboral.org

A CT UA LIT A T S E CTOR

La construcció a Tarragona remunta
tímidament segons la CEPTA
El darrer observatori de la patronal constata un canvi de tendència en una
de les activitats més castigades per la crisi

21.245
Nombre de persones al Camp i
l’Ebre que estan treballant en la
construcció, la xifra més alta que
es registra des de l’any 2012

El sector de la construcció a la demarcació de Tarragona remunta tímidament segons es desprèn del darrer
observatori de la Confederació d’Empresaris de la Província de Tarragona
(CEPTA), amb dades corresponents al
segon trimestre d’enguany.
La patronal tarragonina porta noves notícies sobre el comportament
d’aquesta activitat, una de les més
castigades per la crisi econòmica. Per
primer cop, des de la crisi, la població
ocupada en el sector de la construcció
i immobiliari no ha caigut i ha experimentat una crescuda, si bé marginal.
En l’actualitat hi ha 21.245 persones
al Camp i l’Ebre treballant en la cons-
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trucció, la xifra més alta que es registra
des de l’any 2012. El volum d’empreses
del sector al territori segueix el mateix
patró: descens des de la crisi i modesta remuntada enguany, amb un total,
avui en dia, de 2.717 empreses. Amb
aquestes dades a les mans, des de
la CEPTA es confirma el canvi de tendència, tot i que es mantenen alguns
indicadors negatius, com ara la licitació
pública, que roman encara en mínims
històrics.
Si al 2007 es van arribar a licitar,
sumant les tres administracions -espanyola, autonòmica i local- més de 900
milions d’euros al territori, l’any passat
la xifra va ser de 147 milions -el que

representa un 15% de la licitació del
2007. Enguany la xifra segueix en un
nivell baix, amb un global fins ara de
73 milions. Destaca, però, que d’acord
amb les dades corresponents al primer semestre del 2017, la licitació de
les administracions locals supera el
conjunt de l’estatal i l’autonòmica.
El primer semestre del 2017, a nivell local, portàvem més del 60% del
què s’havia fet durant tot el 2016;
l’administració local funciona de forma prou positiva, però l’administració
central i autonòmica romanen en una
fortíssima atonia, va explicar el cap
del gabinet d’estudis de CEPTA, Juan
Gallardo.
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La construcció lidera el
creixement de l’ocupació
a Tarragona amb 2.800
llocs de treball més que
el segon trimestre
L’ocupació, segons les xifres de l’EPA, puja de
6.900 persones el tercer trimestre a Tarragona i
la taxa d’atur baixa fins al 13,50%, al mateix nivell
del setembre del 2008
La construcció lidera el creixement de
l’ocupació amb 2.800 llocs de treball
més que el segon trimestre, l’11,72%
més, i 5.800 persones més que fa un
any, el 27,75% més. En global, el nombre de persones sense feina en el tercer trimestre d’aquest any a Tarragona
es va situar en 52.700 persones, cosa
que suposa 6.900 persones menys
que en el segon trimestre, l’11,58%
menys, segons les dades publicades
aquest dijous per l’Enquesta de Població Activa (EPA). En relació amb l’any
passat, l’atur ha baixat de 18.600 persones a les comarques tarragonines, el
26,09% menys. A Tarragona les xifres
de l’atur se situen en nivells corresponents al tercer trimestre del 2008. La
taxa d’atur s’ha situat a Tarragona en
el 13,50%, el registre més baix també
des del tercer trimestre del 2008 i amb
una disminució d’1,45 punts percentuals en relació amb el segon trimestre
(14,95%) i de 4,63 punts menys que al
setembre de l’any passat (18,13%). En
el tercer trimestre, a les comarques
tarragonines s’han destruït 900 nous
llocs de treball en relació amb el segon
trimestre i s’han creat 15.900 més que
fa un any.
La taxa d’atur de Tarragona s’ha
situat en el 13,50%, cosa que suposa el registre més baix des del tercer
trimestre del 2008. En relació amb
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el segon trimestre, aquesta taxa cau
1,45 punts percentuals (14,95%) i 4,63
punts percentuals menys en relació
amb la taxa registrada en el tercer trimestre de l’any passat (18,13%).
Per sectors, a Tarragona l’ocupació
creix a la indústria i a la construcció
i cau als serveis i a l’agricultura. En
l’agricultura, la caiguda de l’ocupació
ha estat de 1.300 persones, el 8,39%
menys en relació amb el segon trimestre, i 1.000 persones menys que fa un
any, el 6,58% menys. La construcció
lidera el creixement de l’ocupació amb
2.800 llocs de treball més que el segon
trimestre, l’11,72% més, i 5.800 persones més que fa un any, el 27,75% més.
Finalment, la indústria també registra
un bon comportament amb la creació
de 800 llocs de treball en relació amb
el segon trimestre, l’1,38% més, i 6.200
ocupats més que fa un any, l’11,83%
més que l’any passat.

52.700
Nombre d’aturats
a les comarques de Tarragona
el tercer trimestre de l’any

Condicions exclusives
Gremi Construcció Baix Camp
VW CADDY KOMBI 2.0 TDI 102cv

Oferta Exclusiva

15.850€ + iva

OFERTA DE VEHICLE AMB DOBLE PORTA TRASERA.

MATRICULACIÓ I PRE-ENTREGA GRATUÏTA!!!

VW TRANSPORTER MIXTE 2.0TDI 102 cv

Oferta Exclusiva 21.550 € + iva

OFERTA DE VEHICLE AMB BANQUETA DOBLE DAVANTERA (3+3 PLACES) I
REGULADOR DE VELOCITAT,

MATRICULACIÓ I PRE-ENTREGA GRATUÏTA!!!

Reusmòbil

Tarracomòbil

649 53 37 46
jvega@reusmobil.es
www.reusmobil.es

617 41 35 90
rfumado@tarracomobil.es
www.tarracomobil.es

Jesús Vega

Reusmòbil

Rafel Fumadó

Tarracomòbil
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Nou èxit de públic i vendes a la 21a
edició del Barcelona Meeting Point
En aquesta darrera edició ha rebut 34.000 visites, un miler més que l’any passat
i s’ha reafirmat la tendència positiva en la compra d’habitatges
El Barcelona Meeting Point va tancar
portes èxit de visitants i vendes. Segons un comunicat del saló immobiliari, en aquesta 21a edició, organitzada pel Consorci de la Zona Franca de
Barcelona i que ha tingut lloc al recinte
de Montjuïc de Fira de Barcelona, ha
rebut 34.000 visites, un miler més que
l’any passat, i un 10% dels visitants han
fet una compra d’un immoble o han dit
que ho farien en les pròximes setmanes amb la informació que hi ha obtin-

gut. El president del BMP, Jordi Cornet,
va valorar positivament el certamen
d’enguany, tot i la situació excepcional.
Hem registrat un increment de l’activitat comercial respecte a les últimes
edicions, va detallar Cornet, que ha
subratllat la satisfacció de les empreses participants ha estat generalitzada.
Enguany, l’aplicació de noves tecnologies ha permès fer enquestes als
visitants, conèixer el nombre exacte
de visitants registrats, que a la una del

Segons un comunicat del saló immobiliari, un
10% dels 34.000 visitants han fet una compra d’un
immoble o han dit que ho farien en les pròximes
setmanes
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migdia del diumenge de la clausura
superava els 16.000, i crear una comunitat virtual per mantenir el contacte amb els seus expositors i visitants
durant tot l’any. Per primera vegada al
BMP, Invesop, una empresa d’investigació sociològica d’opinió pública, ha
fet un gran nombre d’enquestes als
assistents al certamen.
El president del BMP, Jordi Cornet,
va explicar que s’han recollit un gran
nombre de temes d’interès públic,
com l’escassa oferta de mercat de lloguer, el problema de fer assequible
l’habitatge, l’aplicació de les noves tecnologies en el sector o com afrontar
la necessitat d’habitatge a les grans
concentracions urbanes. Aquests són,
sens dubte, els grans reptes de present i futur que ha d’afrontar el sector
immobiliari, va reflexionar Cornet.

La Façana
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AC T UALIT AT SE CTOR

Segueix creixent el nombre d’hipoteques
sobre habitatges a Catalunya
L’import prestat va augmentar un 22,5%, fins als 534,5 MEUR i el préstec mitjà
es va situar en els 134.068 euros
Segueix creixent el nombre d’hipoteques sobre habitatges
a Catalunya. Així ho corroboren les darreres dades que certifiquen que durant el mes d’agost va créixer un 14% en
relació al mateix mes de l’any passat, segons les dades provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Així, es van
signar 3.987 préstecs, que el que representa un descens
del 8,3% en comparació al juliol. Pel que fa el capital prestat,
va pujar fins als 534,5 milions d’euros, un 22,5% més que
l’agost del 2016 però un 12,3% menys que el mateix mes
en relació al juliol. D’aquesta manera, l’import mitjà de cada
hipoteca és de 134.068 euros. A l’Estat, es van signat 26.583
hipoteques sobre habitatges, un 29,1% més respecte l’agost
de l’any passat i un 6,9% més que al juliol. L’import mitjà es
va situar en 111.488 euros, un 0,7% més.
Per demarcacions, a les comarques de Tarragona també es van concretar 488 hipoteques, el que representa un
augment del 7,5% respecte a l’agost del 2016, amb un import mitjà de 95.780 euros. A les comarques de Barcelona
es van signar 2.464 hipoteques a l’agost, el que suposa un

A les comarques de Tarragona també
es van concretar 488 hipoteques, el
que representa un augment del 7,5%
respecte a l’agost del 2016, amb un
import mitjà de 95.780 euros

increment del 16,5% respecte el mateix mes de l’any passat,
fins a les 2.871, amb un import mitjà de 144.539 euros. En
la mateixa línia, a les comarques de Girona, es va produir un
augment del 16,2% en comparació a l’agost, fins a les 494,
i l’import mitjà per hipoteca es va situar en 122.718 euros.
En canvi, a la demarcació de Lleida es va produir un descens en el nombre d’hipoteques sobre habitatges signades,
concretament del 13%, amb 134 operacions signades. En
aquest cas, l’import mitjà va ser de 90.922 euros.
Catalunya va ser el tercer territori de l’Estat amb un major nombre d’hipoteques constituïdes a l’agost, per darrer
Andalusia, amb 5.877, i la Comunitat de Madrid, amb 4.471,
i va ser la segona amb un major capital prestat (534,5 milions d’euros, només superada per la Comunitat de Madrid
(695,5 MEUR).
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FORMACI Ó

El centre de formació permanent
de la Fundació Laboral de la Construcció
de Catalunya a Tarragona
En aquestes instal·lacions la Fundació està impartint formació en matèria de
prevenció de riscos laborals, de maquinaria (carretons, plataformes elevadores o
mini carregadora i mini excavadora) i de treballs en alçada
La Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya compta amb un centre de formació a Tarragona, ubicat en una
parcel.la cedida per l’Ajuntament de la localitat, distribuït
en set aules de formació, una zona d’administració, una nau
per a tallers de més de 400 m2, i una zona exterior de més
de 3.500 m2 per a la realització de pràctiques d’oficis i maquinària de construcció i sectors afins, en el seu compromís
amb les empreses i treballadors mitjançant la professionalització del sector, el foment de la formació, la seguretat i
salut laboral i l’ocupació de qualitat.
En aquestes instal·lacions la Fundació està impartint
formació en matèria de prevenció de riscos laborals, de
maquinaria (carretons, plataformes elevadores o mini carregadora i mini excavadora) i de treballs en alçada, aquest
últim en col·laboració amb el cos de Bombers de Tarragona,
així com formació orientada a l’obtenció de Certificats de
Professionalitat, col·laborant amb el Servei d’ocupació de

Des de juliol de 2017, aquest centre
està homologat com a Agencia de
col·locació, col·laborant amb altres
entitats de caràcter públic i privat en la
millora de l’ocupabilitat de les persones
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Catalunya. En concret el centre de Tarragona compta amb
l’homologació per impartir el certificat de professionalitat
d’activitats Auxiliars de Magatzem. Actualment, estem en
procés d’homologació de diversos certificats més, tots ells
de la branca de construcció, amb el quals, a partir del proper any, pretenem donar resposta a les necessitats formatives de més persones desocupades.
A més, des de juliol de 2017, aquest centre està homologat com a Agencia de col·locació, col·laborant amb altres
entitats de caràcter públic i privat en la millora de l’ocupabilitat de les persones. Des de que exercim com agència de
col·locació, fa uns tres mesos, hem atès una cinquantena de
persones que estan en situació d’atur. A més, la Fundació
Laboral de la construcció compta amb la seva borsa de treball online (construyendoempleo.com), una borsa de treball
especialitzada en el sector de la construcció i que funciona amb àmbit estatal, on en el primer semestre d’aquest
any s’han duplicat les ofertes, donant-se d’alta més de 300
empreses en el portal i s’han publicat prop de 900 ofertes
noves.
El nombre de candidats registrats en la Borsa de Treball
de referencia del sector ja supera els 70.000, més de 4.000
d’ells en el que portem d’any.
Al centre de Tarragona de la Fundación també es pot
tramitar la Targeta Professional de la Construcció (TPC) Trabajoenconstruccion.com, una de les eines d’acreditació més
valorades per part del sector de la construcció.

En l’actualitat més de 700.000 professionals ja la tenen. A més d’acreditar la formació en matèria de prevenció de riscos laborals, amb la TPC es demostra tant la
qualificació, com l’experiència professional en el sector
de la construcció, certificant la formació rebuda de qualsevol altre tipus durant el desenvolupament professional.
La Fundació es l’entitat encarregada d’implantar, promoure i divulgar la TPC.
Durant el 2017 s’han renovat prop de 700 targetes a
Catalunya. Alguna de les avantatges de comptar amb la
TPC, són els cursos gratuïts on line de curta durada que
ofereix mensualment la FLC, borsa de treball, publicacions,
descomptes en productes i serveis, etc.
La Fundació també compta amb el seu portal líneaprevencion.com servei gratuït d’assistència i assessorament en
matèria de seguretat i salut en la construcció que presta
la Fundació Laboral de la Construcció. A través de Línia
Prevenció, la Fundació ofereix als treballadors i pimes del
sector un servei d’utilitat, que els permet obtenir solucions
pràctiques de forma ràpida i senzilla. Aquest portal compta
amb guies on els usuaris poden trobar adaptació a la normativa, documentació tècnica en matèria de PRL i consells
preventius.
De cara al nou any la Fundació Laboral de la Construcció a Catalunya té com a projecte entre d’altres, comptar
amb dos centres de pràctiques preventives, un al centre de
formació de Badalona i un altre a Tarragona, on es puguin
mostrar des d’una perspectiva pràctica els riscos reals que
els alumnes poden córrer en les obres i com prevenir-los,
equipats amb els elements principals de les obres, per treballar sobre riscos reals i aprendre a prevenir-los.
La Fundació ja compta amb 21 Centre de pràctiques
preventives (CPP), en els seus 46 centres de formació distribuïts per tot Espanya.
A més, cal destacar que la Fundació Laboral de la construcció es una de les poques entitats homologades per a
poder realitzar els exàmens europeus VCA, indispensables
per a poder anar a treballar a diferents països de la comunitat europea.

Per a més informació:
Centre de Formació de la Fundación Laboral
de la Construcción a Tarragona
Carrer Riu Algars, s/n
43006 Tarragona
Tel. 977 554 747
catalunya.fundacionlaboral.org
Horari del centre:
Dilluns a dijous de 8.00 a 14.00 i de 15.00 a 17.30 h.
Divendres de 08.00 a 14.30 h.

La Façana

21

FIRES

ExproReus tanca la 47a edició amb la
previsió d’igualar l’impacte en vendes, de
més de 7 milions d’euros, de l’any passat
La fira ha programat un centenar d’activitats en la recerca del públic familiar
La 47a edició de la fira multisectorial ExproReus, a Fira Reus,
va tancar després de cinc dies. El balanç provisional de l’organització és positiu, i és que esperen consolidar el volum de
negoci de l’edició anterior, quan l’impacte econòmic en vendes va ser de gairebé 7,5 milions d’euros. Segons el director,
Eduard Vicente, les percepcions dels expositors és que el
volum de negoci ha estat semblant i que el sector de l’automoció, que venia amb moltes expectatives amb presentació
de nous vehicles, confirmen la tendència de consolidació de
les xifres. De fet, l’automoció ocupa la majoria de superfície
de la mostra, amb 300 vehicles en exposició d’una trentena
de marques. La fira ha programat un centenar d’activitats
en la recerca del públic familiar, a qui intenten captivar amb
espais i espectacles per als nens i adolescents.
De fet, una de les fites de la mostra és rejovenir els visitants tot potenciant el pes de la tecnologia, a més d’altres

activitats paral·leles que ja s’han celebrat en aquesta edició,
com la instal·lació d’un rocòdrom, tirolines o un circuit amb
motos elèctriques. Pels visitants més petits, s’han organitzat
tallers d’allò més diversos o un espectacle protagonitzat
pels Power Rangers.

Tel.: 977 360 480 Fax: 977 79 23 61
pique@e-pique.com
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INVE RS I ON S

Reus invertirà 2,7 milions d’euros al 2018
gràcies a l’acord entre Govern i el PSC
Entre els quatre projectes previstos destaca la millora del passeig de la Boca
de la Mina i l’elaboració de pressupostos participatius

Un acord entre l’equip de govern de l’Ajuntament de Reus -liderat pel PDeCAT, amb ERC i Ara Reus- i el grup municipal del PSC
-a l’oposició- possibilitarà l’execució d’inversions per un valor
global de 2,7 milions d’euros. Amb aquesta quantia, provinent
del superàvit del 2016, es finançaran quatre projectes, entre els
quals destaca la millora del passeig de la Boca de la Mina -amb

El projecte més important és la
recuperació de la Boca de la Mina, ja
que amb aquesta inversió es garanteix
el finançament del 70% d’aquesta
actuació inclosa en la convocatòria de
subvencions dels fons Feder

una injecció econòmica d’1,7 milions d’euros-, així com l’elaboració d’uns pressupostos participatius. No és el primer cop que
convergents i socialistes arriben a acords durant aquest mandat
Així, l’Ajuntament reusenc destinarà 2.651.595 euros a desenvolupar quatre projectes: la millora i recuperació del passeig
de la Boca de la Mina (1.711.000 euros), l’elaboració de pressupostos participatius oberts a la ciutadania (750.000 euros),
l’ampliació del Centre de Lectura (150.000 euros), i l’ampliació
de l’aparcament del barri Gaudí i la construcció d’una zona d’higiene per a gossos al mateix barri (40.595 euros).
El projecte més important és la recuperació de la Boca de
la Mina, ja que amb aquesta inversió es garanteix, com a mínim, el finançament del 70% d’aquesta actuació inclosa en la
convocatòria de subvencions dels fons Feder. Així, es garanteix
a tres anys vista el percentatge d’execució que preveuen les
bases dels ajuts europeus. La inversió que es preveu ara inclou
el condicionament del passeig, el parc de les olors, els projectes
d’innovació tecnològica en el marc de Reus Smart City i les rutes
culturals.
Pel que fa als pressupostos participatius, es preveu una partida de 750.000 euros com a inversió vinculada al pressupost
de 2017, amb la intenció de tirar-ho endavant enguany mateix,
si bé es podria acabar executant durant el 2018. L’Ajuntament
posarà els mitjans tècnics i participatius necessaris per implicar
la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part
dels recursos públics en una ciutat on mai s’han impulsat aquest
model de pressupostos participatius. A més, va ser un compromís de l’equip de govern amb la CUP per tenir llum verda als
pressupostos del 2016.
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B A IX CA M P

Comencen les obres per enderrocar el
Pont de la Riera d’Alforja de Cambrils
El projecte de reconversió de l’antiga carretera N-340 consisteix en la demolició
i construcció del pont sobre la Riera d’Alforja i la reordenació del seu entorn
Els treballs per enderrocar el pont de la Riera d’Alforja de
l’antiga carretera N-340 van començar el passat 28 de setembre. L’Ajuntament i l’empresa adjudicatària treballen
per realitzar les obres amb la màxima rapidesa i la mínima
afectació al trànsit.
Aquest projecte dóna continuïtat a la transformació urbana de l’antiga N-340 i s’elimina la barrera històrica que
separa dos barris importants del municipi aconseguint millorar substancialment la connectivitat entre tots dos, tant a
nivell de circulació per als vianants com a circulació rodada.
L’actuació també millorarà la seguretat dels vianants, tenint en compte que actualment no existeix un itinerari clar
de connexió entre els dos barris, a excepció de la connexió
que ha suposat la nova rotonda de recent construcció. El
projecte s’ha estructurat en tres fases i s’han adjudicat les
dues primeres. La primera fase es basa en l’enderroc del
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pont i la urbanització parcial de l’Avinguda Baix Camp. La
segona fase contempla la construcció del nou pont, més
baix i integrat, sobre la Riera d’Alforja. I la tercera, encara
no licitada, correspon a la urbanització del Passeig central
de l’Avinguda Baix Camp.

EMPRES E S

Bon Preu invertirà 200 milions d’euros
i crearà 1.300 nous llocs de treball
La cadena ha obert el primer Esclat a Reus, amb una inversió de prop de 10 milions
d’euros i 71 nous llocs de treball

6.100
treballadors

Són els treballadors actualment de
Bon Preu dels quals un 97% són
fixes indefinits

Bon Preu, propietari de Bonpreu, Esclat, EsclatOil, segueix
apostant pel creixement i el desenvolupament de la seva
activitat a Catalunya. En aquest sentit té previst realitzar
una inversió de 200 M€ fins a final de l’any 2019. Aquesta
inversió estarà destinada a l’engegada de 27 nous establiments i la reforma i modernització de part dels existents.
Amb aquesta inversió també es contempla la construcció
de la nova seu corporativa del Grup, a la comarca d’Osona.
Per tal de cobrir les necessitats de professionals d’aquests
nous establiments es preveu contractar a 1.300 persones,
el que suposarà donar feina a 7.400 persones. Actualment
l’equip de treballadors de Bon Preu supera els 6.100 empleats, dels quals un 97% són fixes indefinits, situant Bon
Preu entre les 20 empreses amb seu a Catalunya amb més
empleats i una de les primeres en llocs de treball indefinits.
Tot just a finals de setembre va obrir nou hipermercat
Esclat situat al carrer Argentina de Reus, a tocar de la Fira.
El nou establiment compta amb una sala de vendes de més
de 4.300 m² i un aparcament per a 320 vehicles. És el primer hipermercat Esclat a Reus, tot i que l’empresa ja tenia
presència a la ciutat amb dos supermercats Bonpreu, el
servei de compra online iquodrive i una benzinera EsclatOil.
Bon Preu ha invertit 9,7 milions d’euros en la construcció
del nou establiment. Amb l’obertura, s’han creat 71 llocs de
treball, fruit d’un acord de col·laboració entre Bon Preu i
l’Ajuntament de Reus, que ha donat suport en el procés de
selecció de personal.

El nou establiment compta amb una
sala de vendes de més de 4.300 m² i
un aparcament per a 320 vehicles
La cadena segueix consolidant la seva política comercial de
proximitat i complicitat amb el territori, promovent el producte
local de qualitat i els preus ajustats, que converteixen Bonpreu
i Esclat en el referent del km0 a Catalunya. A hores d’ara, Bon
Preu ja compta amb 225 establiments: 122 supermercats
Bonpreu, 48 hipermercats Esclat, 43 benzineres EsclatOil, 9
minimercats i 3 punts de recollida de compra online.
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A CT UA LIT A T R E US

46 establiments participen a la Ganxet
Pintxo de Tardor del 2 al 12 de novembre
La ruta canvia el format de la guia per adaptar-se a l’evolució de les tapes

A banda de les tapes hi
haurà menús especials
de tapes al preu de 30
euros. Els restaurants
que participen d’aquesta
promoció són Capsa
Gaudí, El Círcol, Més
que tapes i Vermuts
Rofes Restaurant
La Ganxet Pintoxo de Tardor arriba
a la seva tretzena edició en els seus
6 anys d’activitat. I en aquesta ocasió
amb 42 establiments que participaran
en la ruta de tapes i quatre més que
oferiran, exclusivament, el menú de
tapes al preu de 30 euros. S’ha reduït
5 euros en relació al cost del menú de
l’edició passada per oferir un preu més
atractiu. Els restaurants que participen
d’aquesta promoció són Capsa Gaudí,
El Círcol, Més que tapes i Vermuts
Rofes Restaurant. En total, 46 establiments participants.
La tapa costarà 2,5 euros i inclou,
també, el quinto d’Estrella Damm. Hi
haurà la possibilitat de votar les millors
tapes amb la mecànica tradicional. Es
lliuraran els 3 premis populars que
atorgaran els clients per votació popular, els 3 professionals, el premi DAMM
a la tapa que millor marida amb la seva
cervesa i el Ganxet Llengua que atorga
el Centre de Normalització Lingüística
a l’establiment més sensible en l’ús de
la llengua catalana. I un premi especial
que atorgarem, també, a la millor tapa
elaborada amb l’oli DOP Siurana.
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Després de 12 edicions amb el
clàssic plànol que -s’ha de dir- tantes alegries ens va donar, enguany
canviem el disseny de la Ganxeta
per aplicar-lo al model de llibre amb
totes les tapes que es presenten i
detall dels menús que ofereixen els
restaurants. La Ganxeta també es
podrà descarregar des de la pàgina
web www.ganxetpintxo.cat.
La ruta disposa del seu perfil propi
a facebook, instagram i twitter. I com
sempre posem a disposició l’aplicació
per a mòbils, l’APP de Gastronosfera
des d’on es podrà descarregar la guia.
Donació de sang
Un any més la Ganxet Pintxo repeteix
la campanya amb el Banc de Sang de
l’hospital per poder millorar les reserves del nostre hospital. La campanya
compta, també, amb la col·laboració
de la denominació d’Origen Protegida de l’Oli Siurana. Així, els que donin
sang, rebran dues tapes gratuïtes i,
també, dos tiquets per l’Esmorzar
Popular de la festa de l’oli nou que
es farà a Reus els dies 17 i 18 de no-

vembre. La col·laboració amb la DOP
Siurana també ha servit per realitzar
una sessió tècnica, adreçada als restauradors, realitzada aquest dilluns a
la seu de la Cambra.
Amb la cultura
La Ganxet Pintxo es vincula, aquest
2017, a la Capitalitat de la Cultura Catalana. I en aquesta ocasió fent difusió
d’un dels espectacles més entranyables de la programació d’aquest esdeveniment com és el Taller d’Història
que realitza el grup de teatre del Taller
Baix Camp i que es podrà veure el 23
de novembre al Teatre Bartrina.
La Ganxet Pintxo també es vincula
amb el festival Aaccents de pop, rock
i folk que es realitza a la ciutat. Una
col·laboració que es concreta amb el
suport al concert de l’acordionista de
Mont-roig, Guillem Anguera, i que es
realitzarà el diumenge 5 al mateix Bartrina. Concretament els guanyadors
dels enigmes del Ganxet Mot, que realitzem en col·laboració amb el Centre
de Normalització Lingüística, guanyaran
precisament entrades pel concert.

El Gremi de la Construcció del Baix Camp agrupa els constructors i empresaris de la
comarca per tal d’oferir-li la defensa dels seus interessos i posa a disposició dels seus
agremiats els serveis de:

PERI TATGES

ASSE S SO RIA J U RÍ DI CA

ASSESSOR I A L A BOR A L

ASSE S SO RIA F ISCAL

Prades

l’Albiol

Reus

Riudecols

Vilanova d’Escornalbou

La Febró

l’Aleixar

l’Argentera

Almoster

Montbrió del Camp

Capafonts

Alforja

Botarell

Les Borges del Camp

Vinyols i els Arcs

La Mussara

La Selva del Camp

Riudoms

Castellvell

Colldejou

Vilaplana

Maspujols

Riudecanyes

Duesaigües

Montroig del Camp

Arbolí

l’Hospitalet de l’Infant

Pratdip

Vandellòs

Cambrils

Alcalde Joan Bertran, 13-15 Baixos
43202 Reus
Tel. 977 32 30 13
administracio@gremiconstrucciobaixcamp.cat
www.gremiconstrucciobaixcamp.cat
La Façana
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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.

