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El Gremi reclama
licitacions justes
als preus reals
El Gremi de la Construcció del Baix Camp exigeix
a les administracions locals licitacions realistes
als preus de mercat
Pàg 4

EL COST LABORAL A LA CONSTRUCCIÓ
TANCA EL 2018 AMB UN AUGMENT DE L’1,3%
Pàg 8
www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

A L S E R V E I DE L E S E M P R ESE S
I E L S P R O F E S S I O NA L S

Descobreix tots els avantatges de ser un agremiat.
Descomptes, promocions, exclusivitats...
Al Gremi t’informarem de tots aquests avantatges.
Estacions
de Servei Vilalta
www.vilaltacorp.com

UN
Correduría
www.uncorredoria.eu

Previntegral
www.previntegral.com

Volkswagen
Comercials
www.vwreus.com

Banc
Sabadell
www.bancsabadell.com

Truca, consulta i informa’t a:
Alcalde Joan Bertran, 13-15 Baixos
43202 Reus
Tel. 977 32 30 13
administracio@gremiconstrucciobaixcamp.cat
www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

> Descomptes a les 25 estacions de servei
de Vilalta a Catalunya
> Targeta de pagament a crèdit
> Distribució de gasoil a les empreses

> Afiançament de Quantitats Anticipades
> Avals davant l’administració
> Responsabilitat Civil General
> Assegurança d’Accidents de Conveni

> Seguretat en el Treball
> Higiene Industrial
> Plans de seguretat i salut
> Coordinació de seguretat en obres

> Condicions especials en l’adquisició de vehicles
comercials de Volkswagen en els concessionaris de
Reus i Tarragona
> Informació novetats dels vehicles comercials

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

n les pàgines d’aquest mes de La Façana ens fem ressò de les
demandes del Gremi de la Construcció del Baix Camp cap a
les administracions, especialment la local, de la necessitat
que cal adequar les licitacions públiques a preus justos i reals
del mercat.
Per aquest motiu, el Gremi va alertar en un comunicat de premsa que va obtenir un ampli ressò mediàtic de les greus conseqüències per les empreses del sector les condicions d’algunes licitacions
públiques que es treuen a concurs i que consideren que estan per
sota del preu de cost. Des del Gremi es valora positivament que es
treguin obres a concurs i que facin inversions, però el que cal fer és
que aquestes obres surtin amb més dotació econòmica.
El darrer cas produït a les nostres comarques i que exemplifica aquesta situació és l’execució del nou Centre Social del Roser
de Reus que va treure a concurs l’Ajuntament fa uns mesos amb
un pressupost de licitació de 454.000 euros que ha quedat desert
perquè cap empresa de la ciutat ni d’altres contrades ha decidit
participar en la licitació, provocant un endarreriment en el projecte
i una nova licitació a l’alça per intentar atreure alguna constructora.
Les empreses reusenques i de la comarca tenim capacitat de
sobres per tal d’assumir els projectes urbanístics que es plantegen,
tant públics com privats, “però no ho podem fer a qualsevol preu”.
El Gremi considera que no hem arribat a recuperar-nos dels estralls
de la crisi i que el fet de licitar per sota de preus de cost suposa un
menysteniment per les empreses i una disminució directa de la
qualitat del producte final. //

La Junta del Gremi de la Construcció
del Baix Camp
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ACTUALITAT SECTOR

El Gremi reclama a les
administracions locals
licitacions adequades
als preus reals

E

l Gremi de la Construcció del Baix Camp va
alertar en un comunicat el passat dia 12 de
març de les greus conseqüències per les empreses del sector les condicions d’algunes licitacions públiques que es treuen a concurs i que
consideren que estan per sota del preu de cost. Des
del Gremi es valora positivament que es treguin
obres a concurs i que facin inversions, però el que
cal fer és que aquestes obres surtin amb més dotació
econòmica.
El darrer cas produït a les nostres comarques i
que exemplifica aquesta situació és l’execució del
nou Centre Social del Roser de Reus que va treure a
concurs l’Ajuntament fa uns mesos amb un pressupost de licitació de 454.000 euros. i que ha quedat
desert perquè cap empresa de la ciutat ni d’altres
contrades ha decidit participar en la licitació, provocant un endarreriment en el projecte i una nova
licitació a l’alça per intentar atreure alguna constructora.
No és la primera vegada que aquesta circumstància succeeix a Reus. L’any passat va quedar desertes
també les obres d’ampliació dels vestidors del Com-
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plex Esportiu de La Pastoreta, amb un pressupost
de licitació de 196.000 euros, perquè cap empresa
s’hi va mostra interessada. Finalment es va treure
a licitació per un valor de 269.000, un 28% superior
al pressupost inicial, i van ser 8 les empreses que hi
van participar, adjudicant l’obra per 229.000 euros,
35.000 euros més que l’import de la primera licitació. Fa només unes setmanes va quedar deserta

30%
Algunes obres, com ara el Centre Social
del Roser de Reus, s’han tret a licitació
per sota del valor real quasi en una
tercera part

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

també la licitació de les obres de remodelació del
Carrer Miami de Reus, pressupostades inicialment
en 55.000 euros, sense que cap empresa decidís de
participar-hi.

‘CAL UNA RECTIFICACIÓ’

El Gremi de la Construcció del Baix Camp considera que des del consistori reusenc sembla que
de vegades es menysvalora la problemàtica o es
busquen excuses inversemblants per no afrontar
el problema real, que és que s’intenta comprar per
sota del preu de cost, desconeixent la realitat del
sector. Les empreses reusenques i de la comarca
tenen capacitat de sobres per tal d’assumir els
projectes urbanístics que es plantegen, tant públics com privats, “però no ho podem fer a qualsevol preu”. El Gremi considera que no hem arribat a
recuperar-nos dels estralls de la crisi i que el fet de
licitar per sota de preus de cost suposa un menysteniment per les empreses i una disminució directa de la qualitat del producte final. Les empreses
agremiades tenen el màxim interès a treballar a la
ciutat però amb preus dignes.
Des del Gremi de la Construcció del Baix Camp
s’assegura que en el Centre Social del Roser hi van
haver diverses empreses agremiades que van pressupostar l’obra i que van decidir no presentar-se
perquè no els sortia a compte, ja que el preu de
licitació pot situar-se fins a un 30% del valor real
de l’obra, i per això “cal una rectificació”, es reclama des del Gremi.
El principal perjudicat per aquesta situació no
són només les empreses i els seus treballadors, sinó
la ciutadania en general, vianants, comerços, residents... que veuen com de vegades els seus impostos
s’inverteixen en obres defectuoses i mal executades
que s’han de refer al cap de poc temps, endarreriments injustificats (cas plaça Catalunya), o bé inversions que queden a mig fer per abandonament
de les empreses.
El Gremi de la Construcció del Baix Camp reclama a les administracions locals que sorgiran de les
properes eleccions mesures concretes per evitar que
en el futur tornin a produir-se aquestes situacions.
El Gremi planteja que es liciti d’acord amb els costos
reals de les obres, que per això hi ha les taules salarials de conveni publicades, o bé preus de l’ITEC... Si
s’eliminen els marges raonables de benefici, només

ASSEGURA QUE EL CENTRE SOCIAL
EL ROSER DE REUS HA QUEDAT DESERT
PERQUÈ EL PREU DE LA LICITACIÓ ERA
INFERIOR AL VALOR REAL DE L’OBRA
EN QUASI UN 30% I NO PEL MOMENT
ECONÒMIC DEL SECTOR, TAL COM VAN
INDICAR LES AUTORITATS

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

SI S’ELIMINEN ELS MARGES RAONABLES DE BENEFICI,
NOMÉS PODEN OFERTAR EMPRESES DE DUBTOSA
REPUTACIÓ, QUE BASEN EL BENEFICI EN LA PRECARIETAT
LABORAL, INCOMPLIMENT DE NORMATIVES, AUGMENT
DE SINISTRALITAT LABORAL, ETC.

poden ofertar empreses de dubtosa reputació, que
basen el benefici en la precarietat laboral, incompliment de normatives, augment de sinistralitat laboral, etc.; i que per descomptat, no estan agremiades. En aquest sentit, el Gremi considera que també
s’hauria de tenir en compte les empreses que s’han
despenjat del conveni de la construcció procedents
d’altres zones del país que participen en aquest tipus de licitacions temeràries. Per això cal reclamar
que les empreses adjudicatàries compleixin tots els
requisits i compleixin el conveni vigent de la construcció.
El Gremi de la Construcció del Baix Camp assegura que el sector de la construcció a les nostres
comarques és estratègic perquè les empreses estan
arrelades al territori, ocupen ciutadans de les nostres comarques i col·laboren amb la millora de l’economia en general al Camp de Tarragona. //
La Façana
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ACTUALITAT SECTOR

Ampli ressò de la premsa local de les queixes
del Gremi de la Construcció sobre les licitacions
Diari de Tarragona, Ràdio Ciutat de Reus, TarragonaDigital o Reusdigital recullen i destaquen la demanda
dels constructors sobre les licitacions

E

ls principals mitjans de comunicació de les comarques de Tarragona
es van fer ressò àmpliament de la
nota de premsa del Gremi de la
Construcció sobre les demandes de licitacions a preus justos.
Així ho explicaven als seus lectors
alguns d’aquests mitjans.

Diari de Tarragona

Los constructores del Baix Camp reclaman a los entes locales que liciten las
obras al precio de mercado.
El Gremi de la Construcció del Baix
Camp y su presidente, Gregori Salvat,
alertan de las graves consecuencias para
las empresas del sector de algunas licitaciones públicas y reclaman a las administraciones de la comarca que éstas no
estén por debajo del precio que marca el
mercado. Para evitarlo, Salvat considera
necesario que los concursos tengan una
dotación económica superior que evitar
que queden desiertos. ...
En este sentido, otros constructores
contactados por el Diari explican que la
problemática no sólo se viven en Reus
sino que también existe en otros municipios del Baix Camp.
También critican que se apuesta por
fijar precios «demasiado ajustados» y
que «es una situación que no beneficia
a nadie».
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Reus Digital

El Gremi de la Construcció del Baix Camp
alerta en un comunicat de les greus conseqüències per a les empreses del sector
de les condicions d’algunes licitacions
públiques que es treuen a concurs i que
consideren que estan per sota del preu
de cost. Des del gremi es valora positivament que es treguin obres a concurs i que
facin inversions, però el que cal fer és que
aquestes obres surtin amb més dotació
econòmica.
El darrer cas produït a les nostres comarques i que exemplifica aquesta situació és l’execució del nou Centre Social
del Roser de Reus, que va treure a concurs l’Ajuntament fa uns mesos amb un
pressupost de licitació de 454.000 euros, i
que ha quedat desert perquè cap empresa
de la ciutat ni d’altres contrades ha decidit participar en la licitació, fet que ha
provocat un endarreriment en el projecte
i una nova licitació a l’alça per intentar
atreure alguna constructora.

Tarragona Digital

El Gremi de la Construcció del Baix
Camp es queixa de les condicions que
presenten algunes licitacions públiques
que es treuen a concurs. Denuncien que
gran part d’aquestes licitacions estan
per sota del preu de cost de l’obra, fet
que provoca que diversos projectes pú-

blics s’hagin quedat sense empresa que
els realitzin.
Els preus pels quals es liciten alguns
projectes no afavoreixen a les empreses,
explica el gremi, ja que són tan inferiors
que no permeten assegurar que l’obra
es realitzi en bones condicions. Amb els
pressupostos dels projectes les empreses no poden pagar als seus treballadors
ni comprar bon material per les obres,
això provoca que el projecte no es pugui
fer amb la total eficàcia, i a vegades amb
el temps s’ha d’arreglar, segons assegura el gremi en un comunicat enviat als
mitjans.

Ràdio Ciutat de Reus

El Gremi de la Construcció del Baix Camp
alerta de les greus conseqüències per les
empreses del sector que surtin a concurs
licitacions públiques per sota del preu de
cost. Consideren que aquestes en condicions només poden ofertar empreses que
basen el benefici en la precarietat laboral
i l’incompliment de normatives que comporten riscos laborals....
El Gremi de la Construcció del Baix
Camp assegura que el sector de la construcció a les comarques és estratègic
perquè les empreses que estan arrelades
al territori col·laboren amb la millora de
l’economia en general al Camp de Tarragona. //

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat
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ACTUALITAT SECTOR

El cost laboral a Catalunya a la construcció
tanca el 2018 amb un augment de l’1,3%
La despesa de salari i cotitzacions socials per treballador del sector
de la construcció arriba als 2.962 euros al mes

Multa de 118 MEUR
15 empreses per
repartir-se els
concursos públics
d’infraestructura
ferroviària d’Adif

L

E

l cost laboral per treballador a Catalunya va tancar el 2018 amb un
augment de l’1,8%, segons les dades publicades aquest dimarts per
l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Així, la despesa de les empreses en remuneracions i cotitzacions socials per treballador català es va situar a l’acabar l’any
passat en els 2.880,3 euros mensuals, la
quarta xifra més alta de tot l’Estat, per
darrere del País Basc, Madrid i Navarra.
L’any 2017, el cost laboral a Catalunya va
tancar en els 2828 euros. D’altra banda,
el cost laboral mitjà a Catalunya és d’uns
188 euros més que la mitjana a Espanya,

A nivell espanyol, el sector
on més van créixer
els costos laborals va ser
el de la construcció, amb un
augment del 2,1% fins als
2.801 euros mensuals, seguit
de serveis (+1%, 2.583)
8 La Façana

que se situa en els 2.692 euros. A l’Estat,
l’augment del cost laboral va ser el 2018
d’un 0,9%, la meitat que a Catalunya.
Per sectors, el cost laboral per treballador a la indústria a Catalunya va ser el
2018 de 3.610,8 euros, un 0,3% més que
l’any anterior. A la construcció, el cost
laboral per treballador a Catalunya va
situar-se en els 2.962 euros mensuals, un
1,3% que un any enrere. Pel que fa al sector serveis, el cost laboral va créixer fins
als 2.723 euros mensuals, un 2,4% més.
A nivell espanyol, el sector on més
van créixer els costos laborals va ser
el de la construcció, amb un augment
del 2,1% fins als 2.801 euros mensuals,
seguit de serveis (+1%, 2.583). A la indústria, l’increment del cost laboral a
Espanya va ser del 0,2%, fins als 3.252
euros mensuals.
Pel que fa al cost salarial, que inclou
el salari base, complements i pagaments
d’hores extraordinàries, va ser a Catalunya durant el quart trimestre de l’any
passat de 2.186,2 euros, mentre que al
conjunt d’Espanya es va situar en els
2.039 euros per treballador i mes. //

a Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)
ha multat amb 118 milions
d’euros 15 empreses per formar
tres càrtels per al repartiment, durant 14 anys, de concursos públics
relacionats amb les infraestructures ferroviàries d’Adif, tant d’alta
velocitat com de tren convencional.
Concretament, van crear un càrtel
per repartir-se els concursos per
a la construcció, subministrament,
instal·lació i manteniment dels sistemes d’electrificació de l’alta velocitat; un altre per manipular els
concursos per al manteniment dels
sistemes d’electrificació del tren
convencional i un darrer per repartir-se els concursos públics i privats
per a la construcció, subministrament i manteniment dels equips
electromecànics en línies d’alta velocitat. A banda, la CNMC ha sancionat 14 directius responsables de les
empreses amb una multa conjunta
de 666.000 euros.
Les multes més elevades són
per a l’empresa Cobra, amb 27,2 milions d’euros i Elecnor, amb 20,3 milions d’euros, seguides de Siemens i
Semi amb 16,8 milions d’euros i 16,4
milions d’euros, respectivament.
També han estat sancionades amb
quantitats inferiors altres empreses
com Inabensa, Alstom, Cymi, Isolux,
Electren, Comsa, Indra, Neopul, Telice, Eym i Citracc. En el cas d’Alstom,
però, se l’ha eximit de la multa de
8,9 milions d’euros (8,8 MEUR a
l’empresa i 155.700 euros als seus
directius) per haver-se acollit Programa de Clemència –en què l’empresa o directiu que ha participat
en el complot aporta informació a
canvi de no pagar o veure rebaixada la multa- i s’ha reduït a un 45% a
Siemens, fins a quedar en 9,24 milions d’euros.

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

ACTUALITAT SECTOR

La construcció lidera la recuperació
de l’economia de la zona de l’Ebre
A finals del 2018 l’atur es va reduir un 10% respecte al mateix
trimestre de l’any 2017

L

a construcció ha estat el sector
econòmic que més va créixer a les
Terres de l’Ebre l’últim trimestre
de l’any passat (un 4,5%), seguit de
la indústria i els serveis (amb un 2,3%).
El nombre d’afiliats a la Seguretat Social
va incrementar un 2,4%, amb més d’un
miler d’afiliats més que un any abans,
mentre que l’atur va registrar una reducció interanual del 10%, amb 1.005 aturats
menys que el quart trimestre del 2017.
L’últim Butlletí Econòmic de la càtedra
CELiR de la URV es va presentar a Gandesa. La comarca registra el 3,98% de la
quota d’atur territorial i és la que més pateix el problema del despoblament rural.
El Butlletí d’Anàlisi de Conjuntura
Local de les Terres de l’Ebre del quart
trimestre del 2018 apunta que el nombre d’afiliats a la Seguretat Social va ser
de 52.950. Amb 1.125 afiliats més que al
quart trimestre de l’any anterior, representa un creixement del 2,4%, “una dada
especialment positiva” perquè “deixa entreveure una certa recuperació del ritme
de creixement de l’economia ebrenca”,
després que es registrés una “lleugera
desacceleració” en el tercer trimestre
del 2018. El director de la càtedra, Juan
Antonio Duro, ha destacat que el creixement interanual ascendís fins a l’1,8%,
però ha assenyalat que el territori encara ha d’apropar-se més a la mitjana de
creixement del país.
Respecte a la afiliació, Sant Carles de
la Ràpita, Flix, l’Aldea, Batea i Gandesa

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

1.125

C/ Castillejos, 48 43206 Reus
Tel. 977 319 122
info@electromecanicablascogomez.com
www.electromecanicablascogomez.com

Són les afiliacions a la Seguretat
Social en el quart trimestre del
2018

són els únics que presenten una evolució negativa, amb una davallada d’entre
el 10,8 i el 0,1%.
El municipi que més ha crescut en
aquest sentit ha estat Deltebre, amb un
creixement del 9%, un increment lligat al sector de la construcció (4,3%).
Amposta ocupa el segon lloc d’aquest
impuls, amb 8,1 punts percentuals, causat principalment pels serveis socials
(4,0%) i en tercer lloc, Alcanar creix 4,6
punts percentuals, amb un increment
destacat del comerç (1,6%) i l’hostaleria (1,2%).

Menys atur

Segons les dades del Departament
d’Empresa i Ocupació, l’atur va tornar
a caure en el quart trimestre del 2018,
amb una mitjana mensual trimestral
d’aturats de 9.315, 1.005 menys que en
el quart trimestre del 2017. La disminució suposa una rebaixa del 10,0% interanual i del 3,3% respecte al trimestre
anterior. //

Pol. Ind. AgroReus
C/ Cornudella de Montsant, 35
43206 Reus
Tel. 618 287 069 / 977 327 009

www.serralleriarcm.com
info@serralleriarcm.com

La Façana

9

FORMACIÓ

L’Ajuntament de Tarragona signa la cessió d’un terreny de
6.500 m² a la Fundació Laboral de la Construcció a Catalunya
L’any 2018, més de 8.600 alumnes es van formar amb l’entitat paritària a Catalunya, gairebé 1.000 d’ells, a
les instal·lacions de Tarragona, on es van impartir gairebé 20.000 hores de formació, a través de 150 cursos

L’

nombre d’empreses que van presentar un concurs de creditors
durant l’any 2018 a Catalunya
es va situar en 1.577 expedients,
un increment del 12,3% en relació amb
l’any anterior, segons les xifres provisionals publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Catalunya és el
territori de l’Estat que va registrar més
concursos arribant a la xifra més alta des
del 2013.
L’Ajuntament de Tarragona ha concedit, a la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya, la cessió d’un terreny
de 6.500 m² de superfície, on actualment
es troba ubicat el Centre de Formació de
l’entitat paritària a Tarragona.
El tinent d’alcalde i conseller de Territori i patrimoni municipal, Josep Maria
Milà Rovira, la vicesecretària general de
l’Ajuntament de Tarragona, Núria Pallarès Martí, i el president de la Fundació

El president i la gerent de la Fundación amb el tinent d’alcalde de Tarragona.

Condicions exclusives
Gremi Construcció Baix Camp
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En aquest terreny s‘hi troba
ubicat el Centre de Formació
de la Fundació Laboral de
Tarragona, que actualment
compta amb set aules de
formació, una zona d’administració, una nau per a
tallers, i una zona exterior
de més de 3.500 m²
Laboral a Catalunya, Josep Agustí i Ros,
van ser els encarregats de signar l’”escriptura de constitució de dret de superfície”, per 30 anys, sobre la finca, situada
al Carrer Riu Algars. L’acte va tenir lloc a
l’Ajuntament de Tarragona i ha comptat
amb la presència de la gerent de l’entitat
paritària, Lucía López Alé.
En aquest terreny es troba actualment ubicat el Centre de Formació de
la Fundació Laboral de Tarragona, que
actualment compta amb 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 formació de maquinària
i d’oficis de construcció.

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

Les seves instal·lacions estan homologades com a Agència de Col·locació des de
juliol de 2017 i és un punt tramitador de
la Targeta Professional de la Construcció
(TPC). Així mateix, en les seves aules s’imparteix formació privada, bonificada i subvencionada, en matèries de prevenció de
riscos laborals, maquinària de construcció
i, treballs en alçada -en col·laboració amb
el Cos de Bombers de Tarragona-.
També es troba acreditat per impartir formació orientada a l’obtenció de
quinze Certificats de Professionalitat
pertanyents a les famílies d’Edificació i
obra civil, Comerç i màrqueting, Serveis
socioculturals a la comunitat, i Administració i gestió. En un futur, es preveu la
construcció d’un Centre de Pràctiques
Preventives (CPP).

Els professionals formats

Cal destacar que des del Centre de
Formació de Tarragona es posa en marxa, en col·laboració amb l’Ajuntament de
la localitat, el programa Treball als Barris (Treball als Barris), que preveu accions
de formació en oficis de construcció i de
pintura, així com de desenvolupament
local, amb l’objectiu de desenvolupar
un entorn socioeconòmic que millori la
qualitat de vida de les persones que resi-

900 cursos
La Fundació Laboral de Catalunya
va formar a més de 8.600
professionals del sector a través
de 900 cursos de formació, en
els quals es van impartir més de
240.000 hores d’especialització
en el sector
deixen en aquells barris i àrees urbanes.
Actualment, la FLC de Catalunya compta
amb dos Centres de Formació: un situat
a Tarragona i un altre a Barcelona (Badalona), que a més alberga la seu del Consell Territorial. L’any 2018, La Fundació
Laboral de Catalunya va formar a més de
8.600 professionals del sector a través
de 900 cursos de formació, en els quals
es van impartir més de 240.000 hores
d’especialització en el sector. D’aquestes
xifres, l’entitat paritària va formar l’any
passat a gairebé mil treballadors a les
instal·lacions de Tarragona, on es van
impartir gairebé 20.000 hores de formació, a través de 150 cursos. //
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TERRITORI

Miami Platja estrena la nova Avinguda Barcelona
que transforma totalment el municipi
L’antiga N-340 al seu pas per aquesta localitat turística del Baix Camp, es converteix en una avinguda
després de l’entrada en funcionament d’una obra pressupostada en 4,5 milions d’euros

A

caben de posar en marxa a Mataró la primera immobiliària “ètica” i “independentista”, un projecte impulsat
per Adam Roca, un emprenedor que explica que tan important és un pilar com l’altre a l’hora de concebre el nou
model d’empresa. L’un sorgeix dels seus propis convenciments
polítics i socials; l’altre, de la necessitat de sacsejar un sector
econòmic que considera sovint mancat de bones pràctiques. La
República, com s’ha batejat l’empresa, destinarà els beneficis a
causes socials, mediambientals i republicanes “amb l’objectiu
d’esdevenir el que es va votar l’1-O”, però també s’aplicarà un
codi ètic intern per “fugir de l’especulació” i garantir unes condicions laborals dignes i transparents.
L’avinguda de Barcelona de Miami Platja ja és una realitat
amb l’obertura del primer tram remodelat de la travessera de
l’N-340 des de mitjans del mes de març, una obra que significarà un gran pas cap a la transformació d’aquesta zona del
municipi de Mont-roig del Camp abocada al turisme. Veïns i
comerciants de Miami Platja coincideixen que la reforma dignifica la zona i converteix l’antiga carretera en el nou centre
urbà i punt de trobada que, fins ara, no tenien. Per això, esperen que l’actuació revitalitzi la zona amb l’afluència de més
vianants i amb l’obertura de nous establiments. El projecte
es va adjudicar fa un any amb un pressupost de 4,5 milions
d’euros, la meitat dels quals els ha finançat la Generalitat a
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través del Pla de Barris de la Florida, que finalitzarà enguany.
Està previst que les obres s’acabin definitivament durant els
primers dies d’abril, per deixar-ho tot a punt de cara a les
vacances de Setmana Santa, la primera gran cita turística de
la temporada. Inicialment les obres havien de finalitzar el desembre del 2018 però l’empresa va demanar diverses pròrrogues per alguns problemes sorgits en les darreres setmanes.
Fa tot just un any, els veïns de Miami Platja s’acomiadaven simbòlicament de l’N-340 amb una festa abans de donar
el tret de sortida a la primera fase de les obres. Des d’aleshores, els operaris de Sorigué, l’empresa concessionària, han
treballat en el tram comprès entre la plaça de Tarragona i
l’avinguda de Cadis, de poc més d’un quilòmetre. Actualment,
s’estan acabant de polir els últims serrells de l’actuació, que
s’enllestirà completament d’aquí a un parell de setmanes. La
remodelació de l’avinguda Barcelona ha permès ampliar les
voreres, reduir els carrils de circulació per a vehicles i cons-

Bona part dels veïns i comerciants de Miami Platja
coincideixen que la reforma dignifica la zona i
converteix l’antiga carretera en el nou centre urbà
i punt de trobada que, fins ara, no tenien
www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

Un cop enllestit aquest primer tram, el projecte
preveu dues fases més que encara no tenen data
d’execució ni pressupost. El pla preveu remodelar
els trams compresos entre l’avinguda Cadis i la
plaça Jaén, d’una banda, i entre la plaça de Tarragona i l’avinguda de Maria Cristina, de l’altra

marc de la festa major de Sant Josep, els veïns van celebrar
l’obertura del primer tram amb un acte festiu. A més, la Fira
del Vi prevista per als dies 13 i 14 d’abril serà un dels primers
esdeveniments que es faran a l’espai públic de l’avinguda.

Tram urbà amb prioritat per als vianants

El tram de l’avinguda Barcelona que s’ha remodelat està
comprès entre la plaça Tarragona i l’avinguda de Cadis. Es
tracta de prop d’un quilòmetre que va plantejar amb l’objectiu de convertir-lo en el nou centre urbà de Miami Platja, fins
ara inexistent. Les raons històriques, geogràfiques, comercials i socials fan d’aquest espai el lloc idoni per potenciar-hi
el centre d’aquest nucli de població.
Una de les característiques principals del nou espai és
la prioritat per als vianants, millorant-ne la mobilitat mitjançant l’augment de les voreres i minimitzant la calçada
per als vehicles. Les obres han inclòs l’augment de les zones
verdes, la creació d’un carril bici, papereres, bancs, fonts i
jocs infantils. //

truir un carril bici. També s’han posat papereres, bancs, fonts
i jocs infantils, i s’han adequat més zones verdes.
Tot just fa uns dies, l’alcalde de Mont-roig del Camp,
Fran Morancho, assegura que la nova avinguda és una obra
“bàsica” per al desenvolupament i el futur de Miami Platja,
tant en l’aspecte urbanístic com des del punt de vista social
i econòmic. “Nosaltres anàvem en cotxe a tot arreu i ara hi
anirem passejant. Aquesta serà la nostra plaça del poble”,
afirmava Morancho.
Un cop s’enllesteixi aquest primer tram, el projecte preveu dues fases més que encara no tenen data d’execució ni
pressupost i que ho haurà de tirar endavant el govern que
surti de les properes eleccions municipals si aquesta és la
seva prioritat. El pla preveu remodelar els trams compresos
entre l’avinguda Cadis i la plaça Jaén, d’una banda, i entre la
plaça de Tarragona i l’avinguda de Maria Cristina, de l’altra.
La remodelació no es va poder inaugurar formalment per
la convocatòria de les eleccions espanyoles del 28-A. En el
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COL·LABORACIÓ

Atraure llocs de treball i crear llocs de treball
amb l’aprenentatge dels oficis de la construcció
Reproduïm una carta d’un agremiat amb 40 anys d’experiència, el gerent de Germans Martín SA
de Montesquiu, del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona

E

n primer lloc, es parteix sobre la
base en les obres públiques i la
seva política enfront dels pobles
i les petites empreses que puguin
residir en ells. És lògic que una obra
pública de petita i mitjana envergadura, que podria anar des de la reforma
d’unes piscines municipals o les escoles, o nous projectes d’aquest, hagin
d’executar-les empreses de l’altra punta
d’Espanya?
Tornant als orígens dels anys 80, anteriorment, quan es necessitava executar
una obra pública, l’Ajuntament demanava una subvenció i s’executava amb les
empreses del poble o veïnes. Al llarg dels
anys, el mateix descontrol de tot el ram i
la por que les coses es donessin a dit, es
va arribar a la contractació i licitació pública mitjançant els concursos que avui
en dia coneixem. No menys real, podem
assegurar que no ha estat la manera
d’evitar els amiguismes, però ara, només
es beneficien les grans empreses i els que
han tingut més poder. Aleshores, perquè

no tornar als orígens i donar vida a les
empreses petites i mitjanes dels pobles
veïns i, a més, propiciar a l’ensenyament
de nous joves dels mateixos pobles amb
aquestes obres públiques?
A partir d’aquesta pregunta, sorgeix
tots els temes que comentarem a continuació.
La idea principal, com hem anticipat, és fomentar el treball de les empreses més petites i que més bé coneixen
l’entorn, donant-los prioritat per poder
executar aquests projectes dins del seu
territori i no hagi de venir una empresa
amb treballadors subcontractats. Possiblement aquests tinguin unes condicions
laborals que una empresa petita no pot
assolir i, de ben segur, no els hi importarà
ni tampoc miraran de vetllar per l’entorn
el qual estan realitzant aquella obra de
construcció. No creiem que hi sortiria
guanyant tothom en aquests àmbits?
L’empresa constructora tindria una obra
en l’entorn que més estima i de ben segur vetllaria perquè el projecte s’execu-

La carta té com a objectiu atraure possibles llocs de treball
i, sobretot, la possibilitat de crear llocs de treball per als
més joves amb la immediata conseqüència de l’aprenentatge dels oficis que ofereix el ram de la construcció
14 La Façana

tés de la millor manera i la connexió amb
l’ajuntament i la diputació provincial
seria de ben segur molt millor a l’hora
d’executar-ne les obres. Per últim, aquí
enllacem amb l’últim tema, que seria
les sinergies que es podrien crear entre
ajuntaments, diputacions i les empreses
de l’entorn.
Per detallar millor el tema, no es podria buscar la manera perquè juntament
amb les constructores més properes es
firmés un conveni per tal de fer unes
pràctiques totalment in situ, vigilats i
ensenyats pels autèntics paletes d’enguany? Tots els del ram de la construcció estarem d’acord que s’estan perdent
els oficis en si, és a dir, aquell paleta autèntic capaç de dur a terme o coordinar
tots els treballs d’una obra juntament
amb l’ofici de fuster, el llauner o l’electricista.
Òbviament, per a construir aquesta
proposta, les sinergies han d’estar distribuïdes amb ajudes que podrien sortir
de les mateixes subvencions i, sense cap
mena de dubte, el país guanyaria mantenint les seves petites i mitjanes empreses
que vetllen el seu territori i els seus oficis, i òbviament els més joves, que podrien rebre un ensenyament a peu d’obra
per forjar el seu futur ofici com es feia
anteriorment!! //

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

SECTOR IMMOBILIARI

Nous criteris d’aplicació de l’impost d’actes jurídics
documentats en les modificacions d’hipoteques
El tribunal diu que caldrà examinar cas per cas i que estaran exemptes de l’impost les modificacions
del tipus d’interès i el termini de pagament

L

a sala contenciosa-administrativa del Tribunal Suprem
ha fixat doctrina sobre l’aplicació de l’Impost d’Actes
Jurídics Documentats (IAJD) en escriptures públiques
que documenten una novació modificativa d’un préstec
hipotecari, on a més de clàusules que afectin al tipus d’interès
o al termini, s’inclouen altres clàusules financeres, sense que
afecti la responsabilitat hipotecària.
El tribunal explica que haurà d’examinar cas per cas si en
atenció a les clàusules incorporades es reuneixen els requisits
legals, especialment la inscribilitat i que el contingut sigui
valuable. En els casos en què les noves clàusules estiguin sotmeses a gravamen, el tribunal conclou que la base imposable
s’aplicarà sobre el contingut econòmic de les clàusules financeres valuables que delimiten la capacitat econòmica susceptible d’imposició.
La sentència fixa dos criteris interpretatius en aquesta matèria. En primer lloc, resol la qüestió de determinar, en base a

En els casos en què les noves clàusules estiguin
sotmeses a gravamen, el tribunal conclou que
la base imposable s’aplicarà sobre el contingut
econòmic de les clàusules financeres valuables
que delimiten la capacitat econòmica susceptible
d’imposició
la llei de subrogació i modificació de préstecs hipotecaris, si
les escriptures públiques de novació de préstecs hipotecaris en
què es modifiquen no només les condicions referents al tipus
d’interès i/o al termini del préstec, sinó addicionalment un
altre tipus de clàusules financeres estan subjectes i exemptes
de l’IAJD. //

L’impost d’hipoteques en casos de dació en pagament s’ha d’aplicar
sobre el deute pendent

E

l Tribunal Suprem ha dictat doctrina sobre la base imposable
en l’impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en el cas de dació de pagament, establint que s’ha
de tenir en compte l’import del deute pendent i no el valor real
de l’immoble en qüestió. La sentència de la sala del contenciós-ad-
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ministratiu del Suprem arriba després d’un recurs de Caixabank
contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid
que considerava correcta la liquidació de l’impost en aquesta línia
en el cas d’unes finques per saldar un deute derivat d’un préstec
hipotecari. //
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ACTUALITAT SECTOR

El sector de la construcció a Catalunya lidera el creixement
del PIB durant el 2018
L’evolució trimestral del creixement mostra una desacceleració des del 3,3% en el primer trimestre
fins a l’1,8% en l’últim

C

atalunya va tancar el 2018 amb
un creixement del PIB del 2,6%,
arribant als 242.313 milions d’euros. L’augment és menor que el
registrat en els darrers tres anys, però
és una dècima superior a l’espanyol
(2,5%) i set dècimes per sobre de la
mitjana de la Unió Europea (1,9%). Així
es desprèn de les dades fetes públiques
aquest dimecres per l’IDESCAT, l’oficina d’estadística de Catalunya. Les xifres
també mostren una desacceleració del
creixement, ja que a nivell trimestral,
es passa d’un creixement del 3,3% en
el primer trimestre fins a l’1,8% en el
quart.
La demanda interna va créixer un
2,5% durant l’any passat, mentre que
l’externa va reduir-se, amb l’exportació
passant d’un augment del 5,1% el 2017
a un creixement del 2% el 2018.
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L’evolució a la baixa de les exportacions va en línia amb la disminució general
a la Unió Europea i la tendència del comerç internacional, segons el Govern. Pel
que fa a les importacions, l’any 2018 van
créixer un 3,6%.
Pel que fa a l’oferta, el sector de
la construcció lidera el creixement
del PIB, amb un augment del 4,7%. En
canvi, es desaccelera la indústria, que
passa d’una taxa d’augment del 4,8% el
2017 a un creixement de l’1,1% l’any
passat. Els serveis augmenten l’activitat un 2,9%, tres dècimes més que al
2017, mentre que l’agricultura cau un
0,4%.
Dins del sector industrial, la metal·
lúrgia i la fabricació de maquinària mantenen una forta activitat, mentre que cauen l’electricitat, gas, aigua i productes
minerals no metàl·lics. L’alimentació i

2,5%
L’increment és menor que el registrat en els darrers tres anys,
però és una dècima superior a
l’espanyol (2,5%) i set dècimes
per sobre de la mitjana de la
Unió Europea (1,9%)
automoció registren augments d’activitat moderats.
D’altra banda, en la branca de serveis,
les activitats immobiliàries i professionals són les que més augmenten, amb un
3,8%. El comerç, transport i hostaleria
creix un 2,1% i les administracions públiques un 2,5%.//
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HIPOTEQUES

L’any 2018 va finalitzar amb un creixement de les hipoteques
a Catalunya del 13%
En total, es van formalitzar 57.477, la xifra més alta des del 2011

L’

any passat a Catalunya es van
formalitzar 57.477 hipoteques
sobre habitatges, el que representa un increment del 13% respecte al 2017, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Es tracta
de la xifra més alta des del 2011, quan
aleshores se’n van formalitzar 63.547.
Pel que fa a l’import prestat, va ascendir fins als 8.287 milions d’euros, xifra
que representa un increment del 16,4%
respecte a l’any anterior i va situar l’import mitjà de cada préstec en 144.185
euros. Pel que fa a la resta de l’Estat, es
van constituir 345.186 hipoteques sobre habitatges durant el 2018, un 10,3%
respecte a l’any anterior i modera el seu
creixement respecte al 2016 (10,7%).
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Pel que fa al capital prestat va ser
de 42.708 MEUR i l’import mitjà es va
situar en els 123.727 euros, un 5,6%
més.
Per demarcacions, a la de Barcelona
es van signar 43.692 hipoteques, amb un
import mitjà de 6.814 milions d’euros,
mentre que a la de Girona 5.957 (742,4
milions d’euros), la de Lleida 2.032
(183.145 milions d’euros) i a la de Tarragona 5.796 (546 milions d’euros).
Pel que fa al desembre, a Catalunya
es van formalitzar 3.390 hipoteques, cosa
que representa un increment del 12%
respecte al mateix mes del 2017 però un
descens del 36,8% en comparació amb el
novembre. Pel que l’import prestat, es
va situar en els 486,4 milions d’euros,

Per demarcacions, a la de
Barcelona es van signar
43.692 hipoteques, amb
un import mitjà de 6.814
milions, mentre que a la de
Girona 5.957 (742,4 milions),
la de Lleida 2.032 (183.145
milions) i a la de Tarragona
5.796 (546 milions)
un 16,9% més que el desembre de l’any
anterior i un 39,4% menys que al nombre
del 2018. L’import mitjà per hipoteca va
ser de 143.491 euros. //
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FIRES

El saló BBConstrumat 2019 fomentarà l’ús de la metodologia
BIM amb una àrea específica
L’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) organitza The BIM Spot

El BIM és un sistema de
gestió de les obres que,
basat en l’ús d’un model
tridimensional virtual relacionat amb bases de dades,
permet produir i emmagatzemar tota la informació necessària per operar en les
diferents fases del cicle de
vida de les construccions
en els camps de l’edificació
i l’enginyeria civil

Edició del BBConstrumat 2018. Foto: BBConstrumat.

C

om a novetat en aquesta edició,
Barcelona Building Construmat
(BBConstrumat), el proper mes de
maig dels dies 14 al 17, destinarà
una zona específica i exclusiva per divulgar els nous models de gestió del treball
sorgits en el sector de la construcció com
la tecnologia BIM, la filosofia LEAN o els
contractes col·laboratius IPD, basats en
les noves tecnologies i en l’increment
de la col·laboració, en una iniciativa liderada per l’Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya (ITeC). Sota
el nom de The BIM Spot, BBConstrumat
posa a disposició d’empreses i professionals un espai de coneixement, exposició
i networking.
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Aquesta nova zona, que formarà part
de l’Industry Arena, atorga un gran valor
afegit a l’oferta del saló de Fira de Barcelona, ja que permet conèixer una nova
forma de fer en el sector que es revela fonamental per augmentar el seu grau de
modernització.
I és que el Building Information Modeling (BIM) és un sistema de gestió de
les obres de construcció que, basat en
l’ús d’un model tridimensional virtual
relacionat amb bases de dades, permet
produir i emmagatzemar tota la informació necessària per operar en les diferents
fases del cicle de vida de les construccions en els camps de l’edificació i l’enginyeria civil.

Per tant, BIM, a més de ser un programari, és un mètode de treball que es
defineix en el context de la cultura col·
laborativa i de la pràctica integrada, i
suposa una profunda transformació que
afecta tots els processos de disseny, constructius i de gestió d’actius d’una obra a
l’integrar tots els agents que intervenen
en el procés d’edificació.
Per a tots ells, BBConstrumat posa
al seu abast un espai en què hi haurà un
programa de ponències de 45 minuts per
poder iniciar-se en aquesta metodologia
i de debats per abordar l’impacte de la
seva aplicació així com el d’altres sistemes com el LEAN, que persegueix una
major optimització dels recursos, o l’Integrated Project Delivery (IPD, per les
seves sigles en anglès), un nou mètode
de gestió que estableix un sistema de col·
laboració obert del qual formen part tots
els subjectes implicats en el desenvolupament del projecte.
Una zona expositiva, amb una àmplia
representació d’empreses de productes i
serveis BIM, desenvolupadors de programari i aplicacions o centres de formació;
una àrea de networking, en la qual es fomentaran les reunions i els contactes de
negoci entre empreses i professionals; i
una zona de presentacions comercials, on
es donaran a conèixer les últimes novetats, completen l’oferta de The BIM Espot
de BBConstrumat. //
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ACTUALITAT SECTOR

Lleugera caiguda de la producció de ciment
a Catalunya durant l’any 2018
La davallada va ser de l’1’2% mentre que al conjunt de l’Estat
espanyol es va produir un augment del 8,1%

L

a indústria catalana del ciment ha tancat el 2018 amb
una caiguda de la producció de l’1,2% interanual després
de tres anys consecutius d’increments, segons les dades
estimades del Baròmetre del Ciment. La xifra contrasta
amb l’augment registrat al conjunt del mercat espanyol, amb
un 8,1% més durant el mateix període. El president de Ciment
Català, Salvador Fernández Cap, va atribuir la causa del descens a Catalunya “la paràlisi de la inversió en infraestructures
per part de totes les administracions públiques” i va apuntar
que a curt termini les perspectives “continuen essent pessimistes perquè l’evolució del mercat durant l’any 2018 mostra
una clara, constant i progressiva tendència negativa”.
De fet, la variació interanual ha passat d’un creixement
de gairebé el 17% al gener a una taxa negativa el desembre.
En aquest darrer mes, l’ús del ciment al mercat domèstic va
ser de 118.000 tones, un 9,7% menys a desembre del 2017. En
total, el consum va sumar 1,83 milions de tones davant les
1,85 milions del 2017.
L’activitat de les fàbriques catalanes al 2018 també s’ha
vist disminuïda tant pel que fa a la producció (un 10,4% menys
respecte el 2017) com a les exportacions, amb una variació
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El president de Ciment Català, Salvador
Fernández Cap, va atribuir la causa del descens a Catalunya “la paràlisi de la inversió
en infraestructures per part de totes les administracions públiques” i va apuntar que
a curt termini les perspectives “continuen
essent pessimistes”
interanual negativa del 21,9%, segons les dades del Baròmetre
del Ciment, que està elaborat pel departament d’Estudis d’Oficemen, que analitza mes a mes les xifres del sector a Espanya
creuant les dades pròpies dels fabricants amb altres estadístiques com l’INE i l’Eurostat. //
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ACTUALITAT REUS

Comencen les obres de condicionament de l’aparcament
de l’avinguda dels Països Catalans de Reus
El solar, en el qual s’invertiran 40.500 euros, tindrà capacitat per a 275 vehicles
El nou aparcament, situat prop de l’entrada a Reus per les
carreteres de Falset i de Riudoms, ha de donar servei tant als
residents de la zona com als visitants a la ciutat que entren a
Reus per aquests dos accessos.
L’aparcament de l’avinguda dels Països Catalans se suma
a l’oferta d’aparcaments gratuïts anunciats recentment: un
de 25 places al carrer de Falset, un de 50 places al carrer de
Sor Lluïsa Estivill i un de 68 places a la plaça del Velòdrom.
En total, els quatre nous aparcaments gratuïts sumen 418
places.
L’oferta de la ciutat d’aparcaments gratuïts en superfície
inclou 140 places amb dos aparcaments al barri Gaudí, i 200
places més davant l’institut Pi del Burgar.

L’

Ajuntament de Reus ha iniciat aquest dilluns, 18 de
març els treballs de condicionament d’un solar de
l’avinguda dels Països Catalans per convertir-lo en
una zona d’aparcament gratuït, amb capacitat per a
uns 275 vehicles. Les obres han estat adjudicades a l’empresa
Roma Infraestructures, amb un pressupost de 40.509,73 euros.
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Aparcament Hospital Sant Joan

D’altra banda, el dilluns 18 de març van començar els treballs per adequar l’aparcament subterrani de 700 places de
l’Hospital de Sant Joan amb l’objectiu d’integrar-lo aquest
2019 a la xarxa municipal de pàrquings que gestiona l’empresa Reus Mobilitat i Serveis. En aquesta primera part, que es
preveu que s’allargui dos mesos i mig, es renovarà la pintura
de l’equipament. //
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ACTUALITAT REUS

Reus implanta la cita prèvia com a requisit en totes
les oficines d’atenció al ciutadà
L’objectiu és millorar l’atenció a la ciutadania, garantint una hora prefixada d’atenció, i limitar el temps
d’espera dels usuaris

L’

Ajuntament de Reus ha implantat des del dilluns 25 de
març la sol·licitud de cita prèvia com a requisit indispensable perquè la ciutadania pugui ser atesa al servei
municipal. L’objectiu és millorar l’atenció a la ciutadania, garantint una hora prefixada d’atenció, i limitar el temps
d’espera dels usuaris.
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D’acord a les dades dels dos primers mesos d’enguany, les
diferents oficines municipals d’atenció a la ciutadania realitzen
una mitjana de 10.300 atencions mensuals, de les quals 4.250
s’han sol·licitat per cita prèvia.
L’elevat volum d’atencions i el bon funcionament de la
implantació del servei recomana estendre la cita prèvia com
a requisit obligatori per ser atès a totes les oficines municipals perquè ajuda a descongestionar les oficines d’atenció
i donar un servei d’atenció personalitzat i de qualitat a la
ciutadania.
La cita prèvia és el sistema telemàtic que la ciutadania té a
la seva disposició per demanar hora per ser atès a les diferents
oficines municipals sense haver de fer cua. La cita prèvia es pot
demanar per internet —a www.reus.cat— o per telèfon — 010 o
97701010—, tot i que l’Ajuntament recomana la via telemàtica
per ser un recurs més àgil i sense espera.
La sol·licitud de la cita prèvia per internet permet a la ciutadania descarregar un codi QR als dispositius mòbils que facilita
tant la identificació com l’atenció presencial, quan l’usuari ja és
a les oficines municipals sense haver d’esperar obtenir un tiquet
d’atenció essent atès directament. //
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TURISME

Visites guiades durant el procés de restauració
de la Casa Batlló d’Antoni Gaudí
Fins el 5 de maig es poden fer les visites guiades de la de la mà de Cases Singulars

Foto: Casa Batlló

E

ls visitants a la Casa Batlló podran
veure el procés de restauració fins
el 5 de maig, acompanyats d’un guia
especialitzat de la mà de Cases Singulars, experts en visites guiades a cases
emblemàtiques, per aprofundir en la seva
història i arquitectura. Com ha explicat la
Casa Batlló, la visita ofereix un recorregut per indagar en les diferents troballes
i tasques de restauració patrimonial, des
de la recuperació del revestiment original
de les parets i sostres de la Planta Noble
fins als treballs de conservació i manteniment de la façana. La visita també comptarà amb l’atracció ‘Skywalk’ (passarel·la),
on els visitants podran caminar per la
façana a 30 metres d’altura i des d’on es
podrà gaudir de prop l’emblemàtic terrat.
Les visites es podran realitzar en grups de
20 persones i en diferents horaris.

Durant més d’una hora, aquesta visita ofereix un recorregut per la història i
l’arquitectura de la Casa Batlló amb explicacions de les troballes de la restauració descobertes en cadascun dels salons
i espais. Des del revestiment original de
les parets de la Planta Noble, la recuperació d’altres elements decoratius, com
ara llums, penjadors, finestres i arrambadors, fins als treballs de conservació i
manteniment de la façana. El visitant pot
descobrir en què consisteixen les tasques
de restauració patrimonial, les tècniques
artesanals i els processos científics de
recerca emprats, així com viure de prop
els reptes que comporta el dia a dia d’un
procés extraordinari de restauració per
als experts implicats.
La troballa del primer gran descobriment del revestiment original de la Plan-

Des de fa uns mesos, i després de molt temps d’anàlisi i planificació, l’equip de restauració conformat per arquitectes,
restauradors, artistes, historiadors i enginyers amb més de
20 anys d’experiència va iniciar la intervenció històrica de
la Planta Noble de la Casa Batlló
22 La Façana

ta Noble, que canviarà el seu aspecte, es
va presentar com “un repte històric” per a
tot l’equip de restauradors. Sobre aquest
tema, Gary Gautier, director de la Casa
Batlló, va explicar que es tracta d’una
troballa sorprenent que permet “recuperar la pell original de la Casa Batlló i
mantenir vius els valors patrimonials
d’autenticitat. Per tot això, hem decidit
que el visitant visqui aquest moment
únic en la història i experimenti en primera persona el meticulós treball artesanal i artístic de l’equip tècnic de conservació i restauració”.
Des de fa uns mesos, i després de
molt temps d’anàlisi i planificació,
l’equip de restauració conformat per
arquitectes, restauradors, artistes, historiadors i enginyers amb més de 20 anys
d’experiència i integrat per figures clau
com Xavier Villanueva, Ignasi Villanueva, Joan Olona i Mireia Bosch va iniciar la intervenció històrica de la Planta
Noble de la Casa Batlló, l’objectiu de la
qual ha estat el de retornar a l’origen
l’autenticitat de l’obra mestra del Modernisme de l’arquitecte del Baix Camp
Antoni Gaudí. //
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IMMOBILIÀRIA

Els desnonaments per impagaments de lloguer pugen
un 3% fins als 8.877 durant l’any 2018
Els desallotjaments derivats d’execucions hipotecàries disminueixen un 1,4%
i tanquen l’any en 3.778

E

ls desnonaments per impagaments del lloguer a Catalunya van pujar un 3% l’any passat fins arribar als
8.877, segons el Consell General del Poder Judicial
sobre llançaments judicials durant el 2018. En canvi,
els desallotjaments derivats d’execucions hipotecàries van
disminuir un 1,4%, tancant l’any en 3.778. Catalunya és la
comunitat autònoma de l’Estat amb més desnonaments provocats per les dificultats de pagar el lloguer, mentre que és la
segona pels problemes d’impagament d’hipoteques, per darrere d’Andalusia. Els jutjats de Catalunya van registrar durant
l’any passat 463 peticions per “ocupació il·legal” d’habitatge,
de les quals se n’han resolt 172.
Tot i que els casos que van acabar amb una ordre de desnonament –un llançament- per impagament d’hipoteques
va ser de 3.778, en total els jutjats catalans van rebre l’any
passat 5.771 execucions hipotecàries. La xifra és més alta
que l’any anterior, quan van ser 4.635, però lluny dels nivells
dels pitjors anys de la crisi, com el 2012, quan es van registrar
als jutjats 18.567 execucions hipotecàries a Catalunya.
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59.671
Aquesta és la xifra de desnonament l conjunt
d’Espanya el 2018, una baixada de l’1,8% respecte
a l’any anterior
Al conjunt d’Espanya, el 2018 hi va haver un total de
59.671 desnonaments, una baixada de l’1,8% respecte a l’any
anterior. La xifra, però, inclou també desnonaments per immobles que no són per ús d’habitatge, ni tampoc l’habitatge
habitual.
Un 62,5% dels desnonaments (37.285) van ser, a Espanya, per qüestions de lloguer, mentre que un 31,7% van ser
per execucions hipotecàries (18.945) i els 3.441 tenien altres
motius. //
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PROJECTES

Un ‘ambiciós’ i inconcret pla de 112 milions d’euros, presentat
en precampanya per recuperar l’antiga Tabacalera
El recinte està previst que s’obri a la ciutat amb el Museu Nacional Arqueològic de Tarragiona i una nova
biblioteca com a peces principals

E

l pla de transformació de l’antiga fàbrica de Tabacalera
a Tarragona en el nou epicentre cultural de la ciutat
preveu una inversió de 112 milions d’euros -durant
deu anys- a càrrec del govern espanyol, la Generalitat i
l’Ajuntament. La proposta de l’equip guanyador del concurs
del Pla Funcional i Arquitectònic de l’espai, que està format
per quatre estudis d’arquitectura catalans, preveu “activar”
l’espai progressivament en vuit fases. L’any vinent l’Ajuntament ja invertirà 400.000 euros en una primera adequació.
L’epicentre del recinte serà una gran plaça central que quedarà envoltada pel Museu Nacional Arqueològic, la biblioteca
provincial i el Museu d’Història. Aquesta presentació es va
fer en plena precampanya electoral i l’alcalde de Tarragona,
Josep Fèlix Ballesteros, la va fer sense cap suport de la resta
d’administracions.
La proposta vol convertir la Tabacalera en el nou Fòrum
Provincial contemporani de la ciutat. En aquest sentit, vol
integrar el recinte en un gran eix urbà que relligui la Part
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D’entre les actuacions previstes hi ha la
retirada del jardí vertical ‘smart’ de l’avinguda de Vidal i Barraquer, que va costar 3’3
milions d’euros i que ha estat un fracàs que
ha generat molta polèmica
Alta amb el riu i el Port a través del Fòrum Provincial, el
Fòrum de la Colònia i la pròpia Tabacalera -concebuda com
Alter Forum-.
D’entre les actuacions previstes hi ha la retirada del jardí
vertical ‘smart’ de l’avinguda de Vidal i Barraquer i l’obertura d’un accés en aquesta façana perquè esdevingui un gran
“vestíbul” cap a la plaça interior del recinte. A la banda del
passeig de la Independència s’hi preveu un nou parc fluvial
i, en un futur, una passera de vianants que creuarà el riu. //
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CULTURA

El Museu de Reus dedica una exposició
a la figura de la ballarina Roseta Mauri
La mostra, que es pot visitar fins el 8 de juny, fa èmfasi en els valors
que van portar Roseta Mauri a l’èxit: l’esforç i la constància

L

a ciutat de Reus dedica una exposició a la ballarina Roseta Mauri,
que es podrà visitar al Museu de
Reus Salvador Vilaseca des del 21
de març. La mostra porta per títol “El valor de l’esforç: Roseta Mauri (1850-1923),
primera ballarina de l’Òpera de París”, i
s’ha organitzat en el marc dels actes
commemoratius de l’Any Roseta Mauri
que se celebra aquest any 2019.
La mostra fa èmfasi en els valors que
van portar Roseta Mauri a l’èxit: l’esforç
i la constància. Amb aquest lema s’han
editat unes targetes com a record de
l’exposició i també de l’Any Roseta Mauri que es repartiran entre els visitants.
L’exposició es podrà visitar a la seu museística del raval de Santa Anna fins al
dia 8 de juny i es poden concertar visites
guiades trucant al telèfon 977 010 660.

Recreació

L’exposició recrea una sala d’assaig de
dansa amb el seu piano, una posada en
escena que vol situar als visitants en
el context dels continguts i també de
l’època.
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Al voltant de la sala d’assaig es poden anar veient imatges de la ballarina.
En l’exposició s’hi inclou una zona que
representa el camerino de Roseta Mauri
amb els quadres i poemes dels seus admiradors.
També s’hi poden veure les úniques
imatges en moviment que es conserven
de la Roseta Mauri. L’exposició transporta al visitant a un pavelló de l’Exposició Universal de París de 1900 on, sota
el rètol de “Phono-Cinéma-Théatre, es
projecta com a innovació tecnològica
imatges amb so i s’hi pot veure a la Mauri
ballant el pas de la Mikagouva.
Es calcula que en aquell moment ella
tenia cinquanta anys i ja havia abandonat els escenaris, malgrat que encara
era professora de l’Escola de Dansa de
l’Òpera de París. Aquesta filmació dura
uns dos minuts i és un document de
gran valor i inèdit. Des de 1900, va ser
guardada i conservada per l’Arxiu Gaumont Pathé, fins que al llarg del 2017,
aquestes imatges van ser restaurades,
amb la col·laboració de la Cinémateque
Française. //

La vida
de la ballarina

L’

exposició és un passeig cronològic per la vida de Roseta
Mauri. Una trajectòria vital
ascendent impecable, ple d’esforç,
valentia i èxit.
Era filla de Carmen Amada Segura, d’origen mallorquí, i del reusenc Pere Rafel Jaume Mauri ballarí
del cos de ball del Gran Teatre del
Liceu de Barcelona el 1848, que va
ser el seu primer mestre. Va fer el
debut a Mallorca i a Reus, al teatre
el 1865 i el 1866 es va incorporar
al Teatre Principal de Barcelona.
El 1870 va actuar a Hamburg, i féu
escala a París, on va estudiar ball a
l’Acadèmia de Coreografia de Madame Dominique a París.
Roseta Mauri va començar un
període d’intensa activitat a l’estranger actuant a Berlín, Triestre,
Viena, Roma, Torí i retorna al Teatre
Circ Barcelonès, i va la seva darrera actuació a Catalunya. El 1877 és
contractada pel Teatre de l’Òpera
de París, on cada vegada aniria fent
més gran la seva fama, fins a arribar a primera ballarina de l’Òpera
de París el 1878.
A més de gran ballarina fou
creadora de balls, i va participar-ne
en alguns com “La Farandole”, “La
Tempete”, “Le Rêve”, “La Maledetta”,
“L’etoile” o “Sylvia”, entre d’altres. En
destaca especialment “La Korrigane”
amb més de 100 representacions
fetes a l’Òpera de París.
La seva darrera actuació va ser
el 1897 amb l’obra “L’Etoile” amb la
qual es va retirar. El 1898 encara
que va continuar com a professora de dansa, formant bona part de
les grans ballarines parisenques de
començament del segle XX. Roseta Mauri va morir el desembre de
1923, als 73 anys d’edat, i està enterrada al cementiri de Montparnasse en una tomba familiar. //
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TRADICIONS

Torna la Setmana Santa a Reus

E

stimats amics i confrares, des de
la Junta de la Confraria de Nostre
Pare Jesús a la Columna us donem
les gràcies als que un any més ens
acompanyeu en els actes que conformen
la Setmana Santa de la ciutat de Reus.
És bo poder retrobar-nos en uns dies
que tenen tant significat pel seu caràcter,
tant des del caire religiós com també social.
Fa un grapat d’anys que després d’un
petit impàs es va tornar a reactivar la
participació de la Confraria a la Setmana Santa reusenca i estem satisfets del
resultat obtingut.
Els temps canvien però les tradicions
romanen i aquests darrers anys han sor-

git inquietuds per renovar el pas i tornar
a les arrels, de moment estem en un impàs que malauradament es va allargant
i que necessita el màxim ajut i col·laboració per part de tota la família que forma part del món de la construcció. Entre
tots hem de reivindicar el pas dels paletes com una cosa nostra que cal valorar
i preservar.
S’entén des de la junta que la realitat
social no és la mateixa de quan es va crear el pas però si dediquem un petit esforç
per part de tots, això ens ajudarà a treure
el pas amb la dignitat que es mereix.
Aquest any tenim la satisfacció de
què l’estàndard de la Confraria el portarà

Joaquim Calatayud, president del Consell
Comarcal del Baix Camp i alcalde de les
Borges del Camp, mentre que el guió infantil el portaran els néts de Josep Cabré.
Casualment totes dues famílies estan arrelades a les Borges del Camp, però amb
forts lligams a Reus i amb la Setmana
Santa de Reus, fet del qual ens sentim
molt satisfets.
Moltes gràcies i Bona Pasqua!
Lluís Salvat Barceló
President Confraria Nostre Pare Jesús a la
Columna de Reus

Calendari de les principals processons de la Setmana Santa de Reus
DIMARTS SANT, 16 D’ABRIL
Solemne Processó de l’Amargura
20.15 h / Coorganitzada per la Confraria
de Sant Tomàs d’Aquino, els Estudiants, i la
Confraria de la Verge de l’Amargura, amb
la participació dels Armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J. Hi
assistiran com a convidats els Timbalers de
Calanda, amb una representació de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno de la ciutat de Calanda. La Confraria de Sant Tomàs
d’Aquino sortirà del temple de la Puríssima
Sang, continuant pel raval de Pallol, plaça
de Catalunya, raval de Santa Anna i plaça de
Prim. La Confraria de la Verge de l’Amargura
sortirà de l’església de Sant Joan i continuarà
pels carrers Prat de la Riba, Llovera i plaça de Prim, on es trobarà amb la Confraria
de Sant Tomàs d’Aquino. Continuaran el
recorregut conjunt pel raval de Jesús, raval
de Martí Folguera i carrer Misericòrdia. En
acabar la processó el pas El Petó de Judes
entrarà solemnement a la parròquia de Sant
Francesc.

DIMECRES SANT, 17 D’ABRIL
Solemne Processó del Prendiment
20.30 h / Organitzada per les Confraries
dels Sants Just i Pastor, Jesús de l’Amargura i Sant Pere Apòstol i amb la participació
dels Armats de la Reial Congregació de la
Puríssima Sang de N.S.J. Recorregut: sortirà
del Temple de la Puríssima Sang i continuarà pel raval de St. Pere, Fossar Vell, carrer
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Major, plaça del Mercadal, carrer Monterols,
plaça de Prim, raval de Jesús, raval de Martí
Folguera i carrer de Misericòrdia, finalitzarà
a l’església de Sant Francesc d’Assís.

DIJOUS SANT, 18 D’ABRIL
Solemne Processó del Silenci
23.00 h / Organitzada per la Confraria de
Nostre Pare Jesús del Calvari, amb la participació dels Armats de la Reial Congregació
de la Puríssima Sang de N.S.J., seguirà el
següent itinerari: sortida des de l’església
de Sant Francesc d’Assís, carrer de Misericòrdia, raval de Robuster, carrer del Fossar
Vell, carrer Major, plaça del Mercadal, carrer Monterols, plaça de Prim, carrer Llovera,
carrer Prat de la Riba, per acabar amb una
pregària a l’interior de la parròquia de Sant
Joan Baptista.

DIVENDRES SANT, 19 D’ABRIL
14.30 h / Des de la prioral de Sant Pere, Processó de les Tres Gràcies amb el retorn en
processó del Sant Crist de la Sang a la seva
església titular pel recorregut tradicional. En
arribar-hi la Sagrada Imatge, toc de silenci
i emotiu, solemne i tradicional moment de
demanar les Tres Gràcies al Diví Crucificat.
Tot seguit, adoració a la sagrada imatge del
Sant Crist.

Solemne Processó del Sant Enterrament
20.00 h / Organitzada per la Reial Congregació de la Puríssima Sang de N.S.J., amb

la participació de les disset congregacions,
arxiconfraries, confraries i germandats de la
Setmana Santa de Reus. La processó surt de
la prioral de Sant Pere a l’hora exacta de les
20 hores, donada pel campanar, i segueix
per la plaça de Sant Pere, Fossar Vell, ravals
de Robuster, Martí Folguera i Jesús, plaça de
Prim, raval de Santa Anna, plaça de Catalunya i raval del Pallol, per acabar al Temple
de la Puríssima Sang.
Després de l’arribada del Misteri del
Crist Jacent en el Sant Sepulcre al Temple
de la Reial Congregació, adoració de la venerada imatge del Sant Crist de la Sang com
a cloenda de la Solemne Processó del Sant
Enterrament que es celebra a Reus des del
segle XVI. //
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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:

PER I TATGES

AS SE S SO RIA J U RÍ DI CA

ASSESSOR I A L A BOR A L

AS SE 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
www.gremiconstrucciobaixcamp.cat
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