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Respecte per les empreses
del territori
El proper 18 de febrer s’inaugurarà al barri tarragoní de Campclar les noves instal·lacions
dedicades a la formació al sector de la construcció. Un projecte important i necessari que
hem impulsat els gremis de la construcció de les comarques de Tarragona amb el suport
econòmic de la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya. Entre altres activitats,
aquest dia es presentarà un manifest en suport de la construcció reclamant a les administracions diversos temes d’actualitat per un sector molt tocat per la crisi econòmica. Entre
altres reclamacions trobem l’exigència d’unes clàusules justes en les licitacions públiques
per tal que les empreses petites i mitjanes també hi puguin participar en igualtat de condicions.
Aquesta demanda arriba en un moment en el qual el Gremi de la Construcció del Baix
Camp ha exigit públicament a les administracions que no se’ls descrimini amb clàusules
a les licitacions que siguin desproporcionades com a succeït en el cas de les Borges del
Camp en el qual el seu alcalde, que a més és president del Consell Comarcal del Baix
Camp, no ha tingut ni la delicadesa de respondre la carta que fa més de tres mesos se li
va enviar demanant explicacions pel plec de clàusules que es van aprovar per la rehabilitació d’un edifici municipal. En canvi, menys de dues hores va tardar després de la nota de
premsa enviada pel Gremi en enviar un petit comunicat assegurant que tot s’havia fet tal
i com indica la llei. Aquest menysteniment rebut per les empreses del sector esperem que
no es converteixi en una pràctica habitual i que els polítics del nostre territori s’adonin de
la importància que té donar suport a les nostres empreses que són font de riquesa pel
territori i poden col·laborar en la superació dels moments de crisi.
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ACTUALITAT GREMI

El Gremi lamenta el menysteniment
rebut per l’alcalde de les Borges
L’entitat denuncia la desproporcionalitat de les clàusules imposades per
l’Ajuntament per l’execució d’una obra, que exclou les empreses agremiades
La junta directiva del Gremi de la
Construcció del Baix Camp, entitat que reuneix més d’un centenar
d’empreses i professionals de la
construcció del Baix Camp i d’altres
localitats del Camp de Tarragona,
va voler posar de manifest fa unes
setmanes a través d’una nota de
premsa als mitjans de comunicació
del territori el tracte de desconsideració que considera que rep per
part d’algunes institucions a l’hora
de redactar les clàusules de les poques obres públiques que es liciten. També lamenta la competència
deslleial que cada vegada s’està
incrementant amb l’encàrrec directe
d’obres de millora o manteniment a
les brigades de molts ajuntaments
de la comarca i també a la seva capital Reus.
El president del Gremi, Gregori Salvat, considera que aquesta postura
és molt negativa cap a les empreses
ja que, a més de treure feina impossibilita que aquestes puguin sortir
de la crisi en que es troba el sector.
A més, els constructors afegeixen
que hi ha poc control per evitar l’intrusisme i el treball en negre que
perjudica a les empreses i a la societat en general perquè “ningú paga
impostos i no hi ha cap garantia ni
seguretat jurídica”.
El cas de les Borges
Per exemplificar aquesta situació
denunciada des del Gremi, es posa
de manifest la licitació d’una obra
–la rehabilitació de Cal Casals- per
part de l’Ajuntament de les Borges
del Camp en la qual es demanava
a les empreses una facturació anual superior als 15 milions d’euros,
xifra que multiplica per 25 el pressupost de licitació (596.000 euros),
deixant fora a totes les empreses

Façana de la casa de Cal Casals de les Borges del Camp

L’alcalde de les Borges,
Joaquim Calatayud,
exigeix que una empresa,
per optar a una obra,
facturi 15 milions d’euros,
25 vegades el pressupost
de licitació, i tingui més
de 40 treballadors
El Gremi es queixa també
per la competència
deslleial que fan alguns
consistoris encarregant
obres a les brigades
municipals en lloc de les
empreses que són les que
paguen els impostos
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de la comarca. El Gremi va fer arribar una carta el passat 17 d’octubre a l’alcalde Joaquim Calatayud
en la qual es mostra el malestar per
aquests criteris d’actuació. “Aquest
malestar és motivat pels criteris de
selecció establerts en l’expedient
de licitació. No entenem quina és
la finalitat amb la que s’ha dissenyat. Està clar que hi ha una Llei
de Contractes a complir, arran de
la qual hom ha de disposar d’una
sèrie de classificacions que atorguen unes Juntes Consultives prou
qualificades, les quals ja són prou
exigents. Doncs no, l’Ajuntament de
les Borges que vostè presideix no
en té prou amb tot això i és més
exigent. És d’aquesta exigència on
neix la nostra perplexitat i indignació, ja que es demana que per tal
de passar el seu “filtre” cal facturar més de 25 vegades l’import de
la licitació, o sigui que com a mí-

ACTUALITAT GREMI
per dur a terme l’obra que projecta al seu municipi, amb un bagatge
i un saber fer més que acreditat,
però que no arribem als seus estàndards”.
La carta conclou que “no entenem
amb quina finalitat ha establert
aquestes bases de licitació que
són, al nostre entendre, totalment
desproporcionades i encaminades a
escollir una empresa mitjana de les
quals anem escassos en el nostre
territori i més que hi anirem amb
actuacions com la seva. No demanem tractes de favor, però tampoc
que se’ns exclogui!”.

nim cal facturar 15 milions d’euros
anuals durant els tres últims anys, i
encara no en té prou, a més ha de
tenir una plantilla mínima de 40 treballadors, igualment durant els tres
últims anys!. Realment no sabem si
és per riure o per plorar. Arribat a
aquest punt crec que seria lícit de
preguntar-se si vostè per optar a la
seva alcaldia, la de les Borges del
Camp, li demanessin que abans hagués hagut de ser alcalde de Reus.
Li sembla còmic, oi?, doncs apliquis’ho”.
Tres mesos
La carta, enviada fa més de tres mesos, no ha rebut cap resposta i això
encara indigna més al Gremi ja que
a més del menysteniment ara s’hi
ha d’afegir la desconsideració cap a
l’entitat. “Els associats del Gremi de
la Construcció del Baix Camp –afegeix la carta- ens sentim menyspreats per la seva actuació, en la que
demostra un total desconeixement
de la realitat empresarial del territori, més punyent encara quan a més
a més vostè ostenta la presidència
del Consell Comarcal del Baix Camp
i la seva actuació hauria de ser
exemplar en aquest sentit cap als
altres alcaldes de la comarca”.
La carta enviada a Calatayud continua explicant-li que “el nostre sector -per si no ho sap- pateix com
molts una crisi devastadora, però
encara és més profunda. La lluita
per mantenir-se és aferrissada, el
dia a dia és molt complicat i costa
molt mantenir l’activitat empresarial. Fins a cinc empreses del territori
han quedat fora del primer filtre i
d’altres que potser ja no han gosat a presentar-se al seu concurs;
empreses perfectament capacitades

L’Ajuntament respon en pocs minuts
L’ajuntament de les Borges del
Camp va sortir ràpidament a respondre la nota de premsa enviada pel Gremi. Tot i que en tres
mesos, l’alcalde Calatayud no va
respondre al carta personal enviada per Gregori Salvat, no va
tardar ni dues hores en respondre a través d’un comunicat, ja
que l’alcalde borgenc no va voler
respondre les preguntes dels periodistes. El comunicat és el següent: “En relació a la nota de
queixa enviada pel Gremi de la
Construcció del Baix Camp als
mitjans de comunicació, l’Ajuntament de les Borges del Camp
vol comentar que el Gremi de la
Construcció del Baix Camp té tot
el dret a queixar-se respecte a
qualsevol aspecte relacionat amb
l’administració; la licitació de les
obres de Cal Casal compleixen la
legalitat i s’ha fet de la manera
que s’ha considerat més adequa-

da per al municipi, ja que s’ha
tingut en compte que es tracta
d’un obra d’un volum important,
i que té uns terminis d’execució
determinats perquè està subvencionada, i els ajuts rebuts són

Joaquim Calatayud

exigents en quant a aquests terminis·. La nota acaba dient que
“les condicions de la licitació es
consideren proporcionades al volum de l’obra, als treballs a realitzar i als terminis establerts”.

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

Tel. 649 907 732

www.instalalegre.com
• INSTAL·LACIONS
INDUSTRIALS

• CALEFACCIÓ
• GAS

• ELECTRICITAT

• AIRE CONDICIONAT

• FONTANERIA

• MANTENIMENT

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

Gran repercussió mediàtica de les
queixes del Gremi de la Construcció
Els diaris locals, les ràdios, les webs i les televisions es fan ressò de les
queixes del Gremi per les clàusules de la licitació d’una obra a les Borges
La nota de premsa enviada pel Gremi de la Construcció del Baix Camp
als mitjans del territori va obtenir
una gran resposta mediàtica. Els
diferents diaris digitals del territori
com ara www.reusdigital.cat o www.
delcamp.cat van tardar pocs minuts
a fer-se ressò de les queixes per les
clàusules de licitació a les Borges
del Camp. També els diaris de paper, Diari de Tarragona i Diari Més,
van donar una informació àmplia
del tema, així com Catalunya Ràdio
o Canal Reus TV, que es va desplaçar fins a les instal·lacions del Gremi per entrevistar el seu president,
Gregori Salvat. La notícia es pot
veure en aquest enllaç: www.canalreustv.xiptv.cat/canal-reus-noticies/
capitol/crtv_4_noticies-21-1-1a-part.
En portada
El diari Més informava en portada
i a les pàgines interiors es podría
llegar: “Poca sensibilitat envers les
dificultats que pateix el sector de
la construcció, competència deslleial, poc control de l’intrusisme i del
treball en negre i els requisits «impossibles» de complir que s’exigeixen per optar a una obra pública.
Aquests són alguns dels entrebancs
amb els que es troben les empreses
que pertanyen al Gremi de la Construcció, obstacles que posen -segons

Les queixes del Gremi van aparèixer a la premsa del territori

l’agrupació- les mateixes adminstracions públiques i que els dificulta,
encara més, el camí per sortir de
la crisi. Un dels casos més flagrants
és el de l’Ajuntament de Les Borges
on es demana que les candidates a
fer les obres de rehabilitació de Cal
Casals facturin 25 vegades més que
l’import de la licitació”.
Diari de Tarragona assegurava a
tota página que “Els constructors
titllen ‘d’abusives’ les clàusules de
les obres de Cal Casals” i afegia que
“El Gremi de la Construcció del Baix
Camp denuncia la «desproporció»
i les «abusives» clàusules imposades per l’Ajuntament de les Borges

del Camp en la rehabilitació de Cal
Casals, que segons l’entitat «exclou
totes les empreses agremiades». En
concret, els constructors asseguren
que el consistori exigeix, per optar
a les obres, que «l’empresa facturi
15 milions d’euros, 25 vegades el
pressupost de licitació que ascendeix a 596.000 euros, i tingui més
de 40 treballadors». Al diari digital
www.delcamp.cat es deia: “El Gremi
de Constructors indignat amb l’Ajuntament de les Borges. El malestar amb
l’Ajuntament de les Borges ve motivat pels exigents criteris de selecció en l’expedient de licitació de les
obres de Cal Casals”.

Pressupostos sense
compromís

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

impereus.sl@gmail.com
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ACTUALITAT SECTOR

Nova etapa del centre de formació
de la construcció a Campclar
L’acte inaugural d’aquest equipament tindrà lloc el proper 18 de febrer i es
presentarà el Manifest per l’enfortiment de la construcció a Tarragona
El proper dia 18 de febrer a partir de les onze del matí
tindrà lloc la inauguració de les noves instal·lacions
formatives de la FEGCO, la Federació de Gremis de la
Construcció de Tarragona, que estan situades al barri
tarragoní de Campclar just a les instal·lacions que fins
ara ocupava l’Institut Gaudí de la Construcció. S’aprofitarà aquest acte per presentar el Manifest per l’enfortiment de la construcció a Tarragona que té com a
objectiu reivindicar aquest sector. A l’acte està previst
que hi assisteixi l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; el president de la FEGCO, José Osuna; els
representants dels sindicats i també representant de
la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya,
encapçalats pel seu president Joan Santaulària.
Sensibilitzar l’opinió pública
L’acte està recolzat econòmicament per la Fundació Laboral de la Construcció i constarà de dues parts, essent la primera un reclam pel sector de la construcció
fet a través d’un document consensuat conjuntament
amb els sindicats i els diferents gremis.
Bàsicament es vol sensibilitzar a l’opinió pública d’abordar el projecte de la rehabilitació, de l’obra pública de
les demarcacions de Tarragona i altres qüestions, entre d’elles que en les adjudicacions s’afavoreixi a les
empreses locals, i que en les exigències de les bases
de licitació, es corresponguin a la realitat dels projectes, evitant-ne peticions que solsament són a l’abast
de les grans empreses. A més a més de les peticions
que farà el President de la FECGO i els sindicats, està
prevista la presentació d’una ponència a càrrec del Dr.
Pere Segarra, President del Col·legi d’Economistes de
Tarragona i Director de la Càtedra d’Emprenedors de la
Universitat Rovira i Virgili. El lema de la jornada serà:
Progrés amb la construcció. Després de la ponència i
de la inauguració oficial, es procedirà a una visita a les
instal·lacions.

Instal·lacions de FEGCO al barri de Camp Clar

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

7

gener 2014

EMPRESES

Activa Mútua renova el servei de
rehabilitació a la seva seu de Reus
Aquesta actuació és un pas més en la modernització d’aquestes insta·lacions
Activa Mútua, Mútua d’Accidents de
Treball i Malalties Professionals número 3 de la Seguretat Social, ha
procedit últimament a la modernització i potenciació de la delegació
de Reus, que ha culminat amb la
remodelació completa del Servei de
Rehabilitació (RHB), on s’han optimitzat espais, renovat equipaments
i millorat el servei assistencial per
als pacients.
“Després de procedir amb les Àrees
d’Accident de Treball (AT) i d’Incapacitat Temporal per Contingència
Comuna (ITCC) li ha tocat el torn a
RHB mitjançant una ampliació dels
boxes, una renovació dels aparells i
una millora de serveis com electroteràpia, hidroteràpia, gimnàs, o vestidors, entre altres”, especifica Joan
Miquel Benages, director de Delegació Territorial d’Activa Mútua, qui
detalla que el servei de RHB compta
amb un superfície d’uns 500 metres
quadrats, en un edifici amb un total de 2.400 metres quadrats, tres
plantes i amb domicili al carrer Roser, 107.

La delegació de Reus i
Cambrils d’Activa Mútua
protegeix a més de
28.000 treballadors,
assisteix a 5.160
empreses i 6.201
treballadors autònoms de
les comarques del Baix
Camp i Priorat

La Delegació de Reus i Cambrils
d’Activa Mútua ostenta un significat paper ja que protegeix a més
de 28.000 treballadors, assisteix a
5.160 empreses i 6.201 treballadors
autònoms de les comarques del
Baix Camp i Priorat. Amb una plantilla d’uns 40 treballadors, la delegació de Reus disposa d’un equip
multidisciplinari per oferir serveis
administratius (Prestacions, Gestió
Client, Prevenció…) i assistencial.

EXCLUSIVES
Finestres de pvc
Perfileria Kömmerling, certificat AENOR

Tots els complements per les finestres
Portes de garatge Hörmann

CONTENIDORS

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

FINESTRES DE PVC
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Zona blava
intel·ligent
a la Riera Miró

………………………………………………………………………………

L’àrea d’aparcament es reforma per
convertir-se en un ‘smart city lab’ en
temes de mobilitat
L’àrea d’aparcament de zona blava de la Riera Miró es
reforma i, aprofitant els treballs de millora, s’hi faran diverses actuacions que convertiran l’espai en un banc de
proves d’aplicacions intel·ligents en temes de mobilitat,
per millorar la circulació i la gestió de l’aparcament.
Sensors de detecció de vehicles i llums de color verd
o vermell en funció de l’ocupació de la plaça, informació de places disponibles com en els aparcaments
subterranis, sistemes de cobrament adaptats per a la
telegestió i que permetran pagar el temps real d’estacionament, millores energètiques per reduir la despesa
de combustible i d’enllumenat, punts de recàrrega de
vehicles elèctrics… Les millores en l’àmbit de la mobilitat que l’Ajuntament, a través de l’empresa municipal
AMERSAM, posarà en marxa a l’Àrea de la Riera Miró
permetran aplicar i provar les darreres tecnologies en
sistemes d’aparcament amb l’objectiu d’estendre-les en
el futur a la resta de punts de la xarxa de zona blava.
La regidora de Promoció Econòmica i consellera delegada d’AMERSAM, Alícia Alegret destaca: «la millora de l’àrea de zona
blava més utilitzada
de la ciutat comporta
també un salt endavant de l’aparcament
regulat de Reus gràcies a la incorporació
de solucions tecnològiques i intel·ligents
en l’àmbit de la mobilitat. Una de les màximes del
concepte smart city afirma que Internet ha canviat
les nostres vides, però encara no les nostres ciutats,
així comencem a fer-ho en aquest espai, amb la creació d’un banc de proves on AMERSAM experimentarà amb les darreres aplicacions en temes d’aparcament i, si donen bon resultat, les anirem estenent
a la resta de zones blaves i pàrquings municipals.»
Després de més de 13 anys en funcionament, les dades
d’ocupació i rotació confirmen que l’Àrea de la Riera
Miró, amb 185 places, és la més utilitzada de la xarxa:
l’ocupació mitjana actual frega el 65%, amb una rotació
diària de 3,46 vehicles per plaça.

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………..
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L’optimista

BCN World, capital Reus
Guillem Ramos-Salvat. Periodista. Director de Delcamp.cat

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

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

Si bé és cert que Reus no és capital tots els turistes, hi ha una cosa que
de res —oficialment— més enllà de la m’agradaria destacar. I no és el què, sinó
comarca del Baix Camp; aquest fet, el que és el com. M’explico. Tot i que el
de ser capital, no només ha de sortir al debat és molt interessant —malgrat que
DOGC, també s’ha d’exercir. I Reus, tot recordi el debat dels anys noranta sobre
i que molt criticat internament, sembla Port Aventura— ens hem de fixar en els
que en alguna cosa ha sabut convertir- agents del debat. D’una banda, els opose en capital. Més enllà de la febre des- sitors. De l’altra, els alcaldes. Contents
mesurada per l’atracció de turistes rus- com a gínjols van anar al Parlament a
sos, que acabarà passant factura quan avalar el canvi de la llei per poder acollir
decideixin canviar de destí, i aquí, afici- aquest macrocomplex turístic. Pensen en
onats al monocultiu, els ho tinguem tot els diners que ingressaran, els conviladedicat i ens quedem amb un pam de tants que hi podran col·locar…
nas, tenim clar que el turisme és un ele- I, ara sí, atenció a les orelles: l’alcalde de
ment clau per intentar sobreviure (noti’s: Reus també va anar al Parlament. Brasobreviure) en aquestes terres. No és fà- vo. Escoltin, si no hi hagués anat, si no
cil que Reus tregui el cap entre Salou, l’haguessin convidat, no hauria passat
Vila-seca, Cambrils… i fins i tot Tarrago- res. Ningú no l’hauria trobat a faltar. BCN
na per disputar-se els turistes, però ho World es farà al Tarragonès; per tant, a
intenta. Amb una població cada dia més priori Reus hi té poc a dir. En canvi, exerempobrida (i esperin), la salvació, fins i cint capitalitat, Reus també compareix al
tot pels comerciants, passa per la gent Parlament, el mateix dia i en la mateixa
de fora, amb un poder econòmic més sessió que ho fa l’alcalde de Tarragona,
alt que el d’aquest estat cada dia més el socialista Josep Fèlix Ballesteros. Un
tercermunditzat. Ara doncs, cal lluitar pel primer petit gol, de rebot, si volen. Allò
turisme. I Reus, per a o per b, ha après de la posada en escena, vaja. El segon
gol, aquest amb xilena i celebrat traientla lliçó.
I del que deia de la capitalitat, doncs se la samarreta, una setmana després
aquests darrers dies n’hem vist dos clars de comparèixer al Parlament. Segur que
exemples. Tots dos amb un denominador ho van veure: dimarts, 28 de gener, al
comú: BCN World. Més enllà del debat vespre, al plató del flamant Telenotícisobre si cal o no cal, sobre si ens ajuda- es Vespre, Toni Cruanyes entrevista en
directe, asseguts
rà a tirar endavant
al seu costat i
el Camp de Tarra- Els alcaldes, contents com a
en prime time, a
gona o acabarà de
l’alcalde de Salou,
precaritzar-lo —en gínjols, van anar al Parlament
Pere Granados, i
la fase de cons- a avalar el canvi de la llei
l’alcalde de Reus.
trucció i després, per poder acollir aquest
Gol per l’escaire,
quan es posi en
marxa tot el parc macrocomplex turístic. Pensen ara sí. En Ballestetemàtic—, sobre en els diners que ingressaran, ros, des del sofà,
devia maleir Pellisi matarem conills
els convilatants que hi podran cer, Reus, Prim i el
o si tindrem prou
Plim.
aigua per dutxar col·locar…
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INFRAESTRUCTURES

El Govern traspassa a la Diputació
400 quilòmetres de carreteres locals
L’acord entre les dues parts preveu una inversió de 40 MEUR fins a l’any
2020 per actuacions de millora a la xarxa viària de caràcter local
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i el president de
la Diputació de Tarragona, Josep
Poblet, han presentat el nou conveni que han formalitzat ambdues
institucions per al traspàs de carreteres locals de la Generalitat a
la Diputació i de vies comarcals
de la Diputació a la Generalitat.
Així mateix, l’acord preveu una inversió de 40 MEUR fins a l’any
2020 per actuacions de millora a
la xarxa viària de caràcter local.
Aquest conveni s’emmarca en el
desenvolupament de la Llei de carreteres, que clarifica les competències de cada administració sobre la
xarxa viària local i comarcal. Suposa
la renovació i l’adaptació a la nova
llei de l’anterior conveni subscrit
entre la Generalitat i la Diputació
de Tarragona el 2006. El document
establia llavors una delegació a la
Diputació de la gestió de carreteres

Josep Poblet

locals mentre la nova legislació ja
preveu el traspàs de la titularitat.
Així, l’acord comporta el traspàs de
la Generalitat a la Diputació de Tarragona de la titularitat de 396 quilòmetres de 53 carreteres locals, 51
de les quals ja gestionava la Diputació des de 2006, gràcies a l’anterior conveni.
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D’altra banda, l’ens supramunicipal
traspassa al Departament de TES
1,8 quilòmetres de dues carreteres
comarcals; en aquest sentit, en el
primer conveni sobre traspassos
amb la Diputació, la Generalitat ja
va assumir 311 quilòmetres de 37
carreteres de la xarxa comarcal que
gestionava l’ens supramunicipal.
Josep Poblet va demanar al conseller Vila que la Conselleria de Territori i Sostenibilitat agilitzi el màxim
possible la tramitació d’aquest expedient “per tal que les actuacions
que figuren al conveni es puguin
portar a terme com més aviat millor”, ja que aquest és un tema prioritari per la Diputació de Tarragona,
que s’ha convertit, d’aquesta forma,
en la primera diputació catalana
que aprova un Pla Zonal de Carreteres, circumstància a la qual també
ha fet referència el propi conseller
de Territori i Sostenibilitat.

ACTUALITAT MUNICIPAL

Acord per culminar les obres
de l’aparcament de Metrovacesa
L’ajuntament i l’empresa signen l’acord per executar les obres del centre
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i
el conseller delegat de Metrovacesa, Carlos García León, van signar
fa uns dies l’acord de consens entre
les dues institucions per l’execució
de les instal·lacions de l’aparcament
del centre comercial de l’avinguda
de Sant Jordi, d’acord al projecte
elaborat per la societat municipal
AMERSAM.
La voluntat de col·laboració entre
les dues parts es fa extensiva a la
fase d’execució de les obres. En
aquest sentit, es constituirà una comissió de seguiment, integrada per
dos representants de Metrovacesa,
dos de l’Ajuntament de Reus, i un
de la direcció facultativa.
L’Ajuntament de Reus i Metrovacesa
signaran pròximament un nou conveni per acordar les condicions econòmiques i tècniques amb les quals
el consistori, a través de la societat municipal AMERSAM, gestionarà
l’aparcament. El contracte definirà,
entre altres aspectes, el preu, la durada, les tarifes d’aparcament, els
horaris o les possibles excempcions
o bonificacions per als clients del
centre comercial.

Signatura de l’acord entre l’Ajuntament de Reus i Metrovacesa. A la imatge inferior, estat
actual de les obres del Centre Comercial Metrovacesa

1800 places d’aparcament
La transferència de la gestió i l’explotació de l’aparcament del centre
comercial a la societat municipal
permetrà que l’ajuntament pugui
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ACTUALITAT MUNICIPAL
gestionar de forma integral les
1.800 places d’aparcament de l’eix
de l’avinguda de Sant Jordi. Així,
s’evitaran situacions complexes de

competència entre les 900 places
del centre comercial i les 900 de
l’aparcament de la plaça de la Llibertat.

L’inici de les obres de Metrovacesa,
després de les incerteses de tots
aquests anys, s’espera que sigui
immediat.

Quinze empreses per acabar el centre comercial
L’empresa Metrovacesa contractarà una quinzena d’empreses per
acabar el gran centre comercial a
mig fer a Reus. La constructora,
que està complint amb els terminis de pagament acordats amb
l’Ajuntament, té previst adjudicar
les obres en unes setmanes amb
previsió d’acabar-les al juny del
2015 i inaugurar l’espai al mes de
novembre.
Després de mesos aturat, l’activitat es va reprendre al complex a finals de setembre per rebaixar l’alçada de la façana posterior, arran
les queixes veïnals. S’han acceptat
totes les peticions dels veïns, excepte la retirada de la coberta del

passadís central, una estructura
de dimensions similars a l’ala d’un
avió que s’haurà de mantenir per
motius tècnics, tot i que reduirà el
seu gruix.
Amb una previsió de fins a 1,50
metres d’amplada, aquesta coberta inclinada, en part claraboia, que
farà de sostre del pati interior -a
12 metres d’alçada- i coronarà el
complex s’ha aprimat considerablement fins als 40 centímetres
-mantenint la seva longitud de 25
metres.
Molt semblant a l’ala d’un avió, és
l’únic element que no s’ha pogut
adequar a les peticions dels veïns.
La resta de queixes han quedat re-

collides, com ara els accessos del
futur aparcament de 850 places
que gestionarà Amersam -incrementant el nombre de places a la
ciutat per sobre de les 4.000. Així,
hi haurà dos accessos -cadascun
amb entrada i sortida del complex.
Un estarà ubicat a l’avinguda de
Marià Fortuny, i l’altre a la de Sant
Jordi, les dues principals vies d’accés al recinte que conflueixen a la
transitada rotonda de la plaça de
Pompeu Fabra -que no es tallarà
malgrat es facin les obres. També
es mantindrà oberta les 24 hores
del dia la plaça de l’Univers, un
dels interrogants que romania sobre la taula.

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

Bastides de qualitat al
servei del constructor.

Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.:al977.84.20.24
Bastides de qualitat
Fax: 977.84.12.35
servei del constructor.
Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.: 977.84.20.24
Fax: 977.84.12.35
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BCN World diu que ‘si no es fa
aquí es farà en algun altre lloc’
La major part dels polítics, sindicats i associacions empresarials recolzen al
Parlament el projecte que lidera Veremonte tot i algunes reserves
El president de BCN World, el tarragoní Xavier Adserà, va advertir
al Parlament que si no s’aprova el
marc legal per poder fer el projecte
a Catalunya “es farà dins d’Espanya”, en llocs on la legislació ja ho
preveu.
En el marc del debat sobre la modificació de la llei de centres recreatius turístics al Parlament de
Catalunya, el conseller delegat de
Veremonte va insistir que la companyia manté la previsió de començar
les obres abans de l’estiu. Adserà
va dir que la presència del joc “no
és la més significativa, però és una
part essencial i un element de diferenciació”, i es va mostrar disposat
a acceptar fórmules perquè la Generalitat no perdi ingressos amb la
rebaixa de l’impost del joc del 55
al 10%.
El màxim representant de BCN
World va assegurar que la presència del joc en el projecte “no és la
més significativa, però és essencial”
perquè es convertiria en un element
de diferenciació respecte a “tants
i tants projectes”. “Hem de sortir
dels resorts tradicionals de platja,
i creiem que nosaltres podem oferir aquest element diferencial”, va
afegir.
Alcaldes
Els alcaldes de Tarragona, Reus,
Vila-seca i Salou van comparèixer
davant del Parlament per mostrar el
seu suport incondicional al projecte
de ‘Barcelona World’.
Tot i les reserves en relació amb
el nom del projecte presentat inicialment, sense cap referència al
territori, els alcaldes implicats van
mostrar el seu optimisme sobre el
projecte que obrirà la porta al tu-

Xavier Adserà, president de BCN World, durant la seva compareixença al Parlament

risme asiàtic, com fa un anys es va
obrir al rus.
Els representants municipals, del
Port de Tarragona i del Patronat de
Turisme de la Diputació, van demanar encert als diputats en l’elaboració de la llei de centres recreatius
turístics que han de modificar. Una
llei que aquest febrer farà 25 anys
i que tan bon resultat ha tingut per
al territori, van dir.
Alguns grups parlamentaris, com el
PP, van aprofitar per posar sobre

Els alcaldes de Tarragona,
Reus, Vila-seca i Salou
van comparèixer davant
del Parlament per
mostrar el seu suport
incondicional al projecte
de ‘Barcelona World’
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la taula la visió crítica de l’informe
redactat per dos professors de la
Universitat Rovira i Virgili (URV) que
desaconsellen BCN World i alerten
dels efectes negatius que podria
tenir el projecte sobre el territori
tarragoní. L’informe el va fer públic
l’assemblea que s’oposa al complex
aquest dilluns, just el dia abans de
les compareixences al Parlament.
Pellicer
L’alcalde de Reus va demanar als
diputats que en el tema de la fiscalitat de la nova llei s’abordi sense demagògia i sent conscient que
el joc ja es una realitat en aquests
moments a Catalunya i també a la
demarcació de Tarragona. Pellicer
ha recordat que aquesta fiscalitat
sobre el joc “revertirà”’ directament
amb un augment dels ingressos per
al territori que afavorirà la cohesió
social i la qualitat de vida dels ciutadans.
Pellicer va assegurar als diputats

ACTUALITAT
que en Barcelona World s’obre l’etapa del turisme asiàtic, com fa uns
anys es va obrir l’etapa del turisme
rus i avui dia les botigues de Reus
esperen amb “candeletes” l’arribada dels turistes russos a la ciutat,
ha dit. L’alcalde de Reus ha dit que
ja s’han fet viatges a diferents ciutats asiàtiques, principalment de la
Xina, per començar a promocionar
el territori, la ciutat i l’oferta de
Gaudí.
Empresaris
El sector empresarial tarragoní va
defensar amb fermesa el projecte
de BCN World. Els titulars de Pimec
i les Cambres de Tarragona i Reus
veuen el futur macrocomplex d’oci
com una “oportunitat” per al territori. “És com si ens hagués tocat
la loteria”, va afirmar el president
de la Cambra de Tarragona, Albert
Abelló. Amb tot, han marcat, com a
“premisses”, l’equilibri comercial -i
que el complex no esdevingui competència per al comerç tradicional- i
el compliment dels pagaments a les
subcontractes a termini, així com
l’acabament d’infraestructures pendents. Les institucions també veuen
amb bons ulls la rebaixa de l’impost
del joc.
Sindicats
El suport al projecte Barcelona
World dels sindicats és un suport a
contracor perquè es tracta d’un model ‘’especulatiu’’ i està condicionat
a la creació de llocs de treball que
suposa la seva implantació, segons
han explicat davant de la comissió
d’Economia del Parlament. Jordi Salvador, secretari general de la UGT
de Tarragona, va resumir l’opinió
dels tres sindicalistes dient que en
un entorn de manca d’ocupació ‘’no

Els alcaldes de Tarragona i Reus, durant la seva intervenció al Parlament

Els titulars de Pimec i les
Cambres de Tarragona
i Reus veuen el futur
macrocomplex d’oci com
una “oportunitat” per al
territori

m’atreveixo a dir que s’ha de frenar
aquest projecte’’. Tot i aquest suport crític, els dirigents sindicals de
Tarragona han criticat els incentius
fiscals i han dubtat sobre si aquest
model ‘’especulatiu’’ de Barcelona
World pot posar en perill el model
d’èxit de turisme familiar de Port
Aventura.

L’opinió contrària de la plataforma
‘Aturem BCN World’
El portaveu de la plataforma ‘Aturem BCN World’, Joan Pons, va dir que
projectes com el que es plantegen “no són viables a Europa a noser
que se’ls redacti una llei a la carta en detriment de la resta del país”.
Amb idees com aquesta, Pons va argumentar la posició contrària de la
plataforma al projecte de complex lúdic, que actualment té la inversió
compromesa per a la construcció d’un hotel amb 1.200 places i un
casino. ‘Aturem BCN World’ també denuncia que el projecte fomenta la
ludopatia, genera llocs de treball de baixa qualificació i trenca amb el
model turístic familiar i cultural “potenciat darrerament a la zona”.

15

gener 2014

ACTUALITAT

Reus sancionarà les entitats
bancàries amb pisos buits
L’Ajuntament de Cambrils també ho va acordar per unanimitat en un ple
Els plenaris dels Ajuntaments de
Reus i de Cambrils van aprovar fa
uns dies una moció per a la sanció
dels immobles desocupats que són
propietat de les entitats financeres
i d’altres grans empreses amb unes
xifres que poden anar dels 3.000 als
900.000 euros. Tots els grups municipals van consensuar el redactat
de l’acord, en les diverses sessions
de treball que han tingut lloc en el
marc de la Comissió Especial de Polítiques d’Habitatge Social de Reus
El text de l’acord a Reus recull les
reivindicacions de la la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAH). El
regidor d’Arquitectura i Urbanisme,
Miquel Domingo, i els representants
dels grups municipals es van reunir

amb representants de la PAH per
presentar-los la moció conjunta.
El consens que va fer possible
l’acord es fonamenta en la moció
sobre les actuacions en l’àmbit local per garantir l’habitatge a la ciutadania amb menys recursos, aprovada amb el vot unànime de tots
els grups municipals en el ple de
l’Ajuntament del passat 5 d’abril.
Moció consensuada
El redactat de la moció consensuada constata que davant la gran
quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de
recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge
buit en mans de les entitats finan-
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ceres. L’article 41 de la Llei 18/2007,
del Dret a l’Habitatge de Catalunya
estableix com a utilització anòmala
d’un habitatge la seva desocupació
permanent i injustificada. El text
també destaca que l’adopció de
mesures destinades a reactivar el
parc d’habitatges buits en mans de
la iniciativa privada i, en especial,
de les entitats financeres, fa necessari que l’Ajuntament garanteixi que
el seu propi parc d’habitatges estigui en un estat d’ocupació òptim,
salvades les reserves necessàries
per a contingències urgents. Per a
aconseguir-ho, l’Ajuntament emprendrà les actuacions necessàries
per al lloguer dels pisos de la seva
propietat actualment desocupats.

COJUNTURA ECONÒMICA

Tarragona tanca el 2013 amb un
atur del 27% i 113.000 desocupats
Segons l’EPA, la demarcació registra 8.200 aturats més que el 2012
El nombre d’aturats a les comarques tarragonines ha sumat 74.117
persones a finals de gener, cosa
que suposa 2.071 persones més
de les que hi havia registrades al
desembre a les llistes del SOC, el
2,87% més, segons ha publicat
aquest dimarts el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. En termes
anuals, l’atur a Tarragona s’ha reduït de 2.562 persones, un 3,34%
menys en relació amb el gener del
2013. Les comarques de Tarragona
acumulen set mesos consecutius de
descensos anuals de l’atur registrat.
L’increment del 2,87% de l’atur a la
demarcació de les comarques tarragonines està per sobre de la mitjana catalana que ha estat de l’1,44%.

Les comarques de Tarragona van
tancar el 2013 amb una taxa d’atur
del 27,03% i un total de 113.000 desocupats, segons l’Enquesta de Població Activa (EPA) del quart trimestre que ha publicat l’INE . Aquesta
xifra representa que, a finals de
2013, les comarques tarragonines
han registrat 8.200 aturats més que
durant l’últim trimestre de l’any anterior, segons l’EPA. A nivell trimestral, la desocupació ha augmentat
en 7.200 persones a Tarragona entre el tercer i el quart trimestre de
2013. A Catalunya, la taxa d’atur ha
quedat fixada en el 22,26%, amb
un total de 820.400 persones aturades al tancament de 2013, el que
equival a 64.700 desocupats menys
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que a finals de l’any anterior.
En el global de Catalunya, al gener,
l’atur ha crescutde 8.999 persones
al gener però acumula set mesos
consecutius de descensos interanuals. El gener és un mes on tradicionalment l’atur s’incrementa. Durant
aquests anys, només el gener del
1998 va registrar una caiguda de
l’atur. Aquest 2014, l’atur ha crescut
el gener de 8.999 persones, cosa
que suposa el menor increment que
s’ha registrat en un gener des de
l’any 2007. En relació amb el gener
de l’any passat, l’atur s’ha reduït de
27.946 persones, el 4,22% menys, i
acumula set mesos consecutius on
es pot observar que en termes interanuals l’atur està disminuint.

ACTUALITAT MUNICIPAL

L’ocupació dels aparcaments
municipals s’incrementa en un 13%
El balanç de la campanya de Nadal amb el nous preus, confirma un augment
del nombre d’usuaris amb més de 104.000 vehicles en un mes
L’Ajuntament de Reus, a través de
l’empresa AMERSAM, va aprovar a
la tardor una rebaixa important de
les tarifes d’aparcament –el màxim diari ha passat de 8 a 4 euros
en els pàrquings subterranis– com
a mesura de dinamització econòmica i coincidint amb els 25 anys
de la creació de l’empresa. Aquesta proposta de preus, plantejada
com una mesura més de dinamització econòmica, té com a objectiu incentivar i bonificar
la utilització dels pàrquings municipals.
Justament, per aquest motiu, les noves tarifes s’apliquen des de l’1 de desembre de 2013, per incidir en la
campanya de Nadal. Així, el balanç d’usuaris a la xarxa
d’aparcaments municipals entre el 6 de desembre i el
6 de gener és de 104.114, dada que es tradueix en un

increment del 13,5% en relació al
mateix període de l’any anterior.
Els aparcaments on més ha augmentat la demanda són Llibertat
–amb un increment del 19 %–,
Oques –amb un augment del 17%–
i en tercer lloc, el pàrquing Carrilet
–amb un increment del 10% i que,
en moments puntuals, com el dia
de la Cavalcada de Reis, va penjar
el cartell de complert.
El més destacat de les noves tarifes és la reducció del
preu màxim diari, a la primera corona –que integren els
aparcaments de la Llibertat, Oques i Baluard– passa
de 8 a 4 euros i a la segona corona –la resta: Prim,
Pastoreta, Sant Ferran i Carrilet–, de 5 a 4 euros. Això
significa que a partir de la 3a hora d’estada, el preu
ja no pot superar els 4 euros. La regidora de Promoció Econòmica i consellera delegada d’AMERSAM, Alícia
Alegret, considera un encert haver avançat l’entrada en
vigor de les noves tarifes al desembre: «Un increment
superior al 13% durant la campanya de Nadal demostra
que els veïns de Reus i els visitants han fet un major
ús dels pàrquings, afavorint que l’aparcament no fos
un obstacle per passar unes hores de compres i d’oci
a la ciutat».

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

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

www.aisladur.com
Techos continuos o desmontables
Trasdosados - Tabiques pladur
Aislamientos térmicos y acústicos
Protección contra el fuego
Estanterías
Aislamientos antihumedad
Todo tipo de decoraciones
Lamas de aluminio y PVC
Trabajos de yeso
Fachadas ventiladas

646 511 780
info@aisladur.com
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Opinió

Doble sí a BCN World
Marc Arza. Regidor d’Innovació, Empresa i Ocupació a l’Ajuntament de Reus

L’aposta del projecte BCN World per la Costa Daura- equilibri valuós que combina indústria i turisme. La peda compensa els dèficits principals d’aquell Eurovegas troquímica a tocar de les platges i un teixit dens de
que havia d’aixecar-se al Baix Llobregat. Un projecte PIME competitives que des de Reus s’estira fins a Valls
més petit, més allunyat de Barcelona i menys centrat i Montblanc.
en el joc. BCN World és un projecte ambiciós i de gran Un equilibri que cal mantenir i que BCN World no trencarà.
abast que vol convertir un dels principals nodes turís- Hi ha interrogants i dificultats però res que justifiqui
tics d’Europa en una referència global. Contribuint a oposar-se al projecte com pretenen alguns grups del
equilibrar el país i desestacionalitzant l’oferta turística. Parlament. Com faria qualsevol gran inversor els imUn projecte d’impacte que crearà milers de llocs de pulsors busquen avantatges fiscals i ajustos normatius.
treball adreçats, en molts casos, a aquell perfil d’aturat Sembla lògic que portant nous ingressos al país juguin
amb aquesta fortalesa i demanin una reducció del tipus
que ara engreixa l’atur estructural.
Una oportunitat de dinamització econòmica valuosa i impositiu. Hi ha marge per negociar. Potser el senyor
gairebé indispensable. Catalunya viu una autèntica si- Bañuelos no és un angelet però els grans projectes
tuació d’alarma social. Amb l’atur per sobre el 22% i financers no estan fets pels angelets. Sense Javier de
sabent que quatre de cada deu joves no aconsegueixen la Rosa probablement no existiria Port Aventura. Que
trobar feina sorprèn la facilitat amb què alguns arrufen es pugui jugar a crèdit, com demanen els impulsors
el nas i juguen al morro fi. Per molta gent del Camp esperant canviar la llei, no fa massa goig i els experts
de Tarragona la tria no és entre treballar de crupier o coincideixen a veure-ho com un factor de risc de ludopatia. Però la Generalitat té el deure
d’enginyer sinó entre fer de crupier
o continuar a casa amb les mans a «Si renunciar a acollir BCN de protegir els catalans i no pas els
xinesos, russos o àrabs que vinguin
la butxaca. Potser seria millor que
World hagués d’ajudar
a jugar. N’hi hauria prou de vetar
aquesta gran inversió fos de perfil
a impulsar l’economia
l’endeutament als residents a Cataindustrial i tecnològic però no ho
lunya per desbloquejar la negociaés. Si renunciar a acollir BCN World
del coneixement potser
ció. Hi ha marge per travar un acord
hagués d’ajudar a impulsar l’econotancant tots els hotels
i cap absolut no hauria d’impedir
mia del coneixement potser tancant
que les obres engeguin abans de
tots els hotels l’endemà seríem Sil’endemà seríem Silicon
l’estiu.
licon Valley.
Valley»
Per necessitat i per potencial, doble
La cosa no va ben bé així. El teisí a BCN World.
xit econòmic del Camp, com el del
conjunt del país, s’aixeca sobre un
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ACTUALITAT

Finalitzen els treballs de restauració
del mausoleu del general Prim
El Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat s’ha encarregat
dels treballs previs a la construcció del mausoleu al cementeri de Reus
El Centre de Restauració de Béns
Mobles de la Generalitat ha enllestit
els treballs de millora i recuperació
del mausoleu del general Joan Prim,
obra de l’escultor Plácido Zuloaga
i datat entre 1873 i 1875. L’alcalde,
Carles Pellicer, va anunciar en la visita realitzada fa uns dies al Centre
de Restauració ubicat a Valldoreix
que es preveu que en unes setmanes comencin les obres d’adequació
de l’espai del Cementiri de Reus on
s’ubicarà definitivament el mausoleu. La voluntat del consistori reusenc és que aquestes obres, que
ara mateix estan en procés de licitació, s’enllesteixin abans del mes
de maig.
La visita a les instal·lacions del Centre de Restauració de Béns Mobles
va servir per constatar la pràctica finalització de les accions de recuperació del mausoleu. Les tasques realitzades al mausoleu s’han allargat
més de nou mesos. Es preveu que
les obres que es faran al cementiri
per reubicar-lo tinguin una durada
de dos mesos, després dels quals
es deixarà l’espai adequat com a
punt obert al públic.
En la visita insitucional a Sant Cugat també es va poder comprovar
la culminació de la restauració del
bust reliquiari de Sant Pere, que
també es va traslladar a Valldoreix
el passat mes de juny i en un ter-

Les autoritats, durant la visita a les instal·lacions del Centre de Restauració de Béns
Mobles a Sant Cugat del Vallès on s’ha restaurat el mausoleu del General Prim.

s’han pogut visitar aquest dimarts
han estat possibles gràcies al suport de la Diputació de Tarragona
i del Departament de Cultura de la
Generalitat. El cost total ha estat de
80.000 euros.
El mausoleu
Es tracta d’una de les obres cabdals
de l’artista Plàcido Zuluaga, datada
entre 1874–1875, seguint les tendències neoclàssiques i renaixentistes.
Inicialment, el mausoleu té tres
parts: el sarcòfag o caixa on reposa
el taüt amb les restes, que se sosté
per quatre potes i està cobert per la

mini breu podrà tornar a la seva
ubicació, a l’església prioral de Sant
Pere de Reus.
Les tasques de restauració dels elements patrimonials reusencs que

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

&

Manuel Espinosa
& 636 209 104

-CLIMATITZACIÓ
MANTENIMENTS

Francesc Oller
& 620 792 990

servi.ma.f@hotmail.com

-CALEFACCIÓ
-ENERGIA SOLAR
-BUTLLETINS

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

A la part superior, dos detalls del procés
de restauració del sarcòfag en el qual hi
havia el cos del General Prim. A la part
inferior, un escut totalment restaurat pels
tècnics a Sant Cugat.

El mausoleu té tres parts:
el sarcòfag o caixa on
reposa el taüt amb les
restes, que se sosté per
quatre potes i està cobert
per la figura jacent del
general
figura jacent del general. Té una decoració central de plafons de bronze i plata repussada, amb escenes
de guerres: “Batalla de Castillejos”
i “Entrada del General a Madrid”;
quatre plafons amb retrats de militars romans; l’escut, esmaltat, i
el nom, orlat i damasquinat. En la
part inferior, hi ha quatre aplics de
bronze, pintats i platejats, amb el
rellotge i la calavera. En la resta del
sarcòfag, el ferro té una preparació
amb ratlles fetes mitjançant una
ganiveta molt afilada, que va ser
invenció de l’artista, per col·locar
els fils d’or i plata més ràpidament
i donar més qualitat al treball, al

qual s’acabarà donant una capa de
pavó negre al ferro. Amb la mateixa
tècnica del damasquinatge, el mausoleu portava un baldaquí sostingut
per quatre columnes amb florons i
una creu al centre superior. Actualment, es creu desaparegut.
La restauració
L’estat de conservació del mausoleu
és força estable, en general, però
deficient en la part decorativa del
sarcòfag. El ferro oxidat a causa de
les humitats que ha patit el mausoleu és la causa principal del deteriorament. La intervenció de restauració ha consistit a fer una neteja
mecànica dràstica del greix, sobre-

A
arnigreen

G

& 619 244 720

ATT

ATT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Paisatgisme & Jardineria

arnigreen.cat@gmail.com

tot en les zones internes; les parts
decoratives externes s’han netejat
mecànicament i químicament en superfície, així com internament en
les zones amb aixecaments.
El muntatge de tot aquest trencaclosques en l’emplaçament de Reus
serà laboriós, però ja en la seva
fase de desmuntatge es van numerar cadascuna de les peces, tant
en l’embolcall com en el croquis, i
aquesta numeració resta avui escrita en una etiqueta i lligada a cada
peça. També s’ha constatat que
cada peça, des d’un origen, porta
una numeració, lletra o marca —incisa o pintada— per facilitar-ne el
muntatge. Aquest procés s’ha fet
tres vegades: l’any 1875, amb la inauguració a Madrid; l’any 1970, al
Cementiri General de Reus, i l’any
2014, amb el bicentenari del naixement de Joan Prim i Prats.

www.andamiostejeda.com

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

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

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.
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MEDI AMBIENT

Reus assoleix el consum domèstic
d’aigua considerat ‘responsable’
El consum domèstic d’aigua a la ciutat s’ha situat en 100 litres per habitant
i dia, la mitjana més baixa des que hi ha dades estadístiques
El consum domèstic d’aigua a Reus
s’ha situat en 100 litres per habitant
i dia, la mitjana més baixa des que
hi ha dades estadístiques i considerat «el consum estàndard responsable en una societat desenvolupada», segons l’Organització Mundial
de la Salut. Les dades corresponen a l’estadística interanual, amb
consums registrats i recollits entre
setembre de 2012 i setembre de
2013. Aquest és el primer cop que
Reus assoleix aquest estàndard de
consum, al qual s’ha anat apropant
paulatinament al llarg dels últims
deu anys.
Aigües de Reus celebra aquesta
fita, perseguida des de fa molts
anys en una ciutat on l’escassetat
d’aigua ha estat una constant històrica. El descens del consum domèstic a la ciutat està relacionat
amb l’actual crisi econòmica, però
l’estadística també evidencia que,
igualment, hi tenen molt a veure els
hàbits de consum responsable que,

progressivament, ha anat assumint
la ciutadania.
100 litres per habitant
Aquests 100 litres per habitant i
dia representen un descens de
4 litres en relació a la mitjana de
consum de 2012 (gener-desembre).
En aquests moments, la mitjana de
consum a Catalunya, segons l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya es situa al voltant dels 127
litres, per sobre de la xifra reusenca. Les xifres de consum en d’altres
ciutats de l’Estat, segons l’Institut

Nacional d’Estadística, són les següents: Madrid (131 litres), València
(113), Barcelona (110) i Bilbao (109).
La mitjana espanyola de consum va
ser de 144 litres per habitant i dia
l’any 2011, segons l’INE.
L’estadística d’Aigües de Reus constata que el consum domèstic d’aigua a la ciutat, entre els anys 2000
i 2004, era força estable, al voltant
dels 120 litres/habitant i dia, amb
un pic màxim de 122,68 litres (any
2004).
És precisament a partir del 2004 (en
plena bonança econòmica) quan la
mitjana de consum comença a reduir-se sensiblement i ho fa coincidint
amb dos fets: El llançament de campanyes de sensibilització i conscienciació sobre el consum d’aigua
de manera responsable i l’activació
d’una alerta generalitzada davant la
profunda sequera que afectava Catalunya i el primer Decret de Sequera per part de l’Agencia Catalana de
l’Aigua.

DESDE 1939

Instalaciones Frigoríficas

ANGUERA
Sdad. Ltda.
Oficinas, Talleres y Exposición:
C/ Tetuán, 1 (Esq. Av. Carrilet) - 434205 REUS
e-mail: ifa@ifa.cat
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ACTUALITAT GREMI

L’Ajuntament aparca la futura
biblioteca municipal Pere Anguera
Reus necessita 900.000 euros per acabar-la, la mateixa xifra que destina
en diverses accions, com l’adequació del palauet del carrer de Sant Joan
L’Ajuntament de Reus ha decidit
aparcar novament l’obra de la biblioteca Pere Anguera per no haver de
sacrificar tot un paquet d’inversions
“prioritàries” a la ciutat, pressupostades en prop de 900.000 euros, just
la mateixa xifra que costaria acabar
l’equipament. Amb tot, el consistori
manté la voluntat d’obrir-lo entre el
2014 o 2015, explorant diverses vies
de finançament i confiant en el romanent del 2013. De fet, així és com
el consistori ha pogut incrementar
el capítol d’inversions per enguany
fins als 899.000 euros, quan inicialment era de 300.000. Es destinaran
més de 150.000 a adequar el palauet modernista del carrer de Sant

Joan com a futura seu de l’Agència
de Promoció de la Ciutat.
Aquest palauet, situat davant l’antic
hospital i adquirit per l’Ajuntament
l’any 2012, sempre ha anat mantenint l’activitat. Ara l’objectiu és fer-li
un rentat de cara perquè pugui acollir tant l’antic patronat de turisme
-ara agència de promoció-, com un
punt d’informació. Si bé al palauet
s’hi destinen 152.000 euros, el gruix
més important de la inversió es concentra en obres de millora de la via
pública -amb 190.000 euros previstos-, mentre zones verdes i jardins
suposen uns 56.000 euros. També
destaca l’adequació als plans de seguretat del Parc de la Festa, on s’hi

celebren els concerts de barraques
durant la festa major -per gairebé
60.000 euros.
Estalvi
“Fruit de l’estalvi, i de romanents
d’exercicis anteriors, hem pogut
rascar més de 400.000 euros per
a inversions”, va destacar l’alcalde
Carles Pellicer. En qualsevol cas, les
noves inversions anunciades per
l’Ajuntament -bàsicament accions
en matèria d’urbanisme i via pública, patrimoni cultural i instal·lacions
esportives- queden molt lluny de
les xifres que mouran enguany les
societats municipals en la seva política inversora.

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

paviments
revestiments
reforma integral
de cuina i bany

Carretera de Cambrils a Reus, Km. 3
43330 RIUDOMS (Tarragona)
Tel. 977 850 840 Fax 977 768 356
info@gero10.com
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L’advocat respon
Carlos Just. Advocat del Gremi de la Construcció del Baix Camp

Cal construir sempre bé
Cal construir sempre bé. No podem fer la feina sabent L’alternativa per salvar la responsabilitat pot semblar
que aquesta donarà uns resultats no volguts o defec- que passa per fer l’oportuna anotació en el llibre d’ordres. No està de més, comunicar-ho també a la propituosos.
Els constructors certament ho saben, però sovint les etat.
pressions de la direcció facultativa o del mateix promo- Però tampoc aquesta solució la podem considerar abtor, fan que els mestres d’obra executin la construcció soluta. El llibre d’ordres és un document que pràcticade forma diferent a allò que creuen que cal fer, i es ment sempre es troba absent en un procés judicial. Ninvegin finalment implicats en un procés judicial de recla- gú el troba, ningú el té, però tothom diu que existeix i
que l’ha de tenir el contrari. A més d’un no l’interessa
mació de vicis o defectes de construcció.
La resposta que em donen els constructors, quan ar- aportar-lo. Per tant, no podem arriscar la nostra resriben al meus despatx, sempre és la mateixa: “jo ja ponsabilitat al fet que un llibre aparegui o no dins d’un
ho sabia i ja els hi vaig dir …”. Però les paraules se procés judicial. Està bé fer l’anotació, però amb això no
les emporta el vent i en un procés judicial la memòria n’hi ha prou. Cal ser més actiu.
dels veritables “culpables” falla. O potser falla delibe- La solució que proposo, per tractar de salvar la responradament la veritat. El resultat acostuma ser el mateix: sabilitat, quan un constructor es veu “obligat” a executar allò que sap que serà defectuós,
es fan corresponsables del defecte,
passa per deixar constància escrita
tant el constructor com l’aparellade la discrepància tècnica, comunidor i/o l’arquitecte.
La solució que proposo,
cant aquesta circumstància, mitjanFins aquí el problema. Però cal
çant buró fax amb acús de rebut,
cercar una solució: què cal fer si
per tractar de salvar la
a l’arquitecte superior, sparellador i
algú ens vol obligar a executar una
responsabilitat, quan
també al propi promotor.
obra o part de la mateixa, sabent
No és fàcil enviar un buró fax, quan
el constructor que el resultat serà
un constructor es veu
existeix una relació de comunicació
defectuós ?
“obligat” a executar
fluïda entre persones. Però cal ferEn primer lloc, no fer-ho, per tal de
allò que sap que serà
ho. En cas contrari, ens quedarem
no fer-nos coautors d’una malifeamb el simple argument de que “jo
ta. Però no sempre és fàcil dir no,
defectuós, passa per
ja ho vaig dir”, motiu aquest insufiquan paral·lelament, esperes cobrar
deixar constància escrita cient per a alliberar-nos de responaltres partides del mateix promotor.
La pressió de cobrar existeix.
de la discrepància tècnica sabilitat.

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

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

C/ ENERGIA, 4B - POL. IND LA DRECERA (LA SELVA DEL CAMP) T. 977 84 59 05 / 699 93 76 52 KPCM@KPCM.ES www.KPCM.es
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MACROECONOMIA

L’economia submergida se situa
prop del 25% del PIB català
Un estudi dels tècnics d’Hisenda assegura que entre el 2009 i el 2012
l’activitat irregular ha crescut en més de 4.600 milions d’euros
La crisi econòmica i especialment
el període de recessió del 2009 ha
disparat el pes de l’economia submergida en el conjunt de l’Estat i
també a Catalunya, segons una de
les principals conclusions de l’informe ‘L’economia submergida passa
factura. Avançament del frau a Espanya durant la crisi’ que han presentat els tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha). L’estudi, dirigit per
Jordi Sardà, professor de la URV,
afirma que les últimes dades corresponents al 2012, indiquen que
l’economia submergida absorbia
el 24,6% del PIB català, amagant
47.360 milions. El 2009 el pes de
l’activitat irregular era del 22,3%,
cosa que suposa que entre el 2009
i el 2012 s’han amagat uns 4.600
milions.
Les xifres de l’estudi indiquen que el
2012 la taxa d’economia submergida catalana s’ha igualat amb la taxa
del conjunt de l’estat espanyol que
també se situa en el 24,6%. Aquest
24,6% d’activitat amagada suposa
l’ocultació al fisc de 47.360 milions
d’euros en la demarcació de Catalunya i de 253.000 milions en el cas
del conjunt de l’Estat espanyol. Per
demarcacions, la circumscripció de
Girona és la que recull la taxa més
elevada fins els 25,6%, Barcelona la
segueix amb un 24,6%, Lleida va en
tercer lloc amb el 24,2% i finalment
Tarragona amb el 23,4%.
Girona i Tarragona, on creix més
L’estudi indica l’evolució de l’economia submergida aquests últims
anys, un període marcat per la crisi i
en concret en el període del 2008 al
2012. Doncs bé, en aquest període,
la demarcació de Girona ha passat
de tenir una economia submergida
del 16,9% al 25,6%, amb un creixe-

Els bitllets de 500 eruos son els més utilitzats en l’economia submergida

ment de gairebé nou punts percentuals, el segon increment més alt de
les quatre demarcacions catalanes,
únicament superat per Tarragona
que creix 9,5 punts percentuals al
passar del 13,9% el 2009 al 23,4%
el 2012.
Els tècnic d’Hisenda expliquen
aquest increment espectacular del
pes de l’economia submergida es
justifica bàsicament pel sector del
totxo, molt donat a operacions especulatives i amb tradició de diner
negre, i també pel fort creixement
de la taxa d’atur que es va triplicar

La crisi econòmica es la
causa principal d’aquest
augment de l’economia
submergida, segons un
estudi dirigit per Jordi
Sardà, professor de la
Universitat Rovira i Virgili
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entre el 2008 i el 2012 passant d’un
valor del 7,6% al 23,94%. L’informe
afirma que ‘’els increments d’impostos no van venir acompanyats
per un eficient control tributari’’
mentre és ‘’multiplicaven’’ els casos
de corrupció política i empresarial.
Bitllets de 500 euros
Una dada rellevant de l’informe fa
referència a l’ús massiu dels bitllets
de 500, malgrat el control que tenen aquests bitllets per part de les
finestretes bancàries.
Els tècnics d’Hisenda asseguren que
el 73,7% del valor de l’efectiu que
hi ha en circulació a l’estat espanyol
es fa utilitzant bitllets de 500 euros,
mentre que el pes d’aquest bitllet
en el conjunt del valor circulant entre els països de la zona euro és
només del 14%. Gestha afirma que
aquests bitllets de 500 euros ‘’són
l’instrument preferit’’ per part dels
defraudadors per saldar les operacions que volen amagar al fisc.

CULTURA

Exposició retrospectiva sobre
Josep Tapiró al Museu de Reus
Es poden veure 64 obres de tota la trajectòria de l’artista, moltes de les
quals pertanyents a col·leccions privades i d’institucions museístiques
anys 1863 i 1876 van ser
El Museu de Reus (Raval
apreciades per l’estil virtuós
Santa Anna, 59) presenta
i acurat. L’aspecte pintoresc
del 23 de gener al 31 de
i la convincent versemblanmaig de 2014 l’exposició
ça dels seus tipus populars
‘Tapiró (Reus, 1836–Tànger,
li van portar l’èxit comerci1913)’. La mostra es dividirà
al. Més endavant, el 1877,
en dos cicles temporals, un
esdevingué el primer pinprimer bloc del 23 de getor peninsular que establí
ner al 5 d’abril amb obres
la residència a la ciutat de
representatives de tota la
Tànger.
seva trajectòria, i un seDes d’aquest indret féu un
gon cicle expositiu, del 9
acostament a la societat
d’abril al 31 de maig, que
magribina, que en la pinrepassarà sobretot l’etapa
tura es traduí en un rigor
romana de Tapiró. Aquesta
realista, el qual de vegades
exposició és la primera gran
convertí les seves creacions
activitat del Museu de Reus
en veritables documents
pel 2014, en què també hi
testimonials.
haurà una mostra dedicada
Tot i rebre importants recoal general Joan Prim i Prats i
neixements internacionals i
una altra sobre la Guerra de
ser considerat un dels pinSuccessió.
tors orientalistes cabdals en
La mostra és comissariada
l’àmbit internacional, des
pel professor d’Història de
de la seva mort, i per raons
l’Art de la URV, Jordi Àngel
diverses, ha sofert un oblit
Carbonell i es distribuïrà
en tres àmbits: l’etapa de ‘Gnawi’, una de les obres de Josep Tapiró que es pot veure immerescut: a Tànger, a
causa de la pèrdua del seu
formació, l’estada a Roma i al Museu de Reus
passat recent; a Catalunya,
l’època de Tànger.
En total, es presentaran 64 obres La mostra és comissariada per l’allunyament del pintor durant gairebé quaranta anys i pel fet
de l’artista, moltes de les quals
pertanyents a col·leccions privades pel professor d’Història de que una part important dels seus
i algunes d’institucions museísti- l’Art de la URV, Jordi Àngel treballs es comercialitzaren al mercat anglosaxó, amb la consegüent
ques, com les tres peces dels fons
Carbonell i es distribueix
dispersió per mig món. Justament,
de l’Institut Municipal de Museus
aquesta mostra retrospectiva, que
de Reus («Núvia», «Gnawi» i «Nens en tres àmbits: l’etapa de
es porta a terme quan ja fa un segle
sota la porxada»). A més, el Museu formació, l’estada a Roma
del seu traspàs, vol vindicar la gran
Nacional d’Art de Catalunya ha cedit
vàlua de la seva obra, per tal que
l’obra «Núvia berber», i el Museu i l’època de Tànger
ocupi el lloc distingit que li corresd’Art Modern de la Diputació de Tarpon als annals de l’Art.
ragona l’aquarel·la «Noia italiana».
Josep Tapiró i Baró va néixer a Reus
L’artista
l’any 1836 i va morir i fou enterrat
Josep Tapiró i Baró ha estat un dels
a Tànger l’any 1913, però les seves
artistes més significatius i reconerestes van ser traslladades al ceguts del nostre art vuitcentista. Les
mentiri de Reus l’any 1947.
aquarel·les fetes a Roma entre els

26

gener 2014

Prades
La Febró

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:

Capafonts
La Mussara
Vilaplana
l’Albiol
l’Aleixar
Alforja

PERITATGES

La Selva del Camp
Maspujols
Riudecols
Almoster
Les Borges del Camp
Castellvell

ASSESSORIA JURIDICA

Duesaigües
Reus
l’Argentera
Botarell
Riudoms
Riudecanyes

ASSESSORIA LABORAL

Vilanova d’Escornalbou
Montbrió del Camp
Vinyols i els Arcs
Colldejou
Montroig del Camp
Cambrils

ASSESSORIA FISCAL

Pratdip
Vandellòs
l’Hospitalet de l’Infant
Arbolí

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