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> 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

Editorial

Obres públiques
i eleccions
La Cambra Oficial de Contractistes de Catalunya (CCOC) acaba de fer públic l’informe de licitació
oficial d’obres de Catalunya del primer trimestre del 2018, que ha incrementat un 34% respecte
el mateix període del 2017, assolint 400 milions d’euros, gràcies sobretot a l’impuls de l’Administració Local i, en menor mesura, de la Generalitat de Catalunya.
Aquest import és inferior a la mitjana trimestral de l’any passat, 422 milions, i encara molt
inferior a la mitjana històrica dels darrers vint anys, 938 milions trimestrals o 3.750 milions anuals a preus constants. L’Administració Local, que ha augmentat el volum en un 32% respecte el
primer trimestre del 2017, és el nivell administratiu més actiu, amb un 63% sobre el total licitat,
havent publicat anuncis de sol·licitud d’ofertes per un import de 251 milions d’euros, lleugerament
inferior a la mitjana trimestral de l’any passat i un 20% inferior a la mitjana històrica.
El fet que l’any 2019 se celebraran eleccions municipals ha estat determinant per al dinamisme dels ens local. En aquest sentit, des del Gremi de la Construcció del Baix Camp coincidim
plenament en la necessitat que les infraestructures es planifiquin a mig-llarg termini (10-15 anys),
independentment dels períodes electorals, en funció de la seva demanda, i que siguin prèviament
avaluades segons criteris de cost benefici que n’assegurin la seva rendibilitat econòmica, social
i ambiental.
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A CT UA LIT A T S E CTOR

La licitació oficial d’obres a Catalunya és encara
molt inferior a la mitjana històrica

El baix volum de licitació agreuja el crònic dèficit
d’inversió en infraestructures, doncs “la licitació
d’avui és la producció/inversió de demà”

La licitació oficial d’obres a Catalunya ha
augmentat el primer trimestre del 2018 un
34% respecte el mateix període del 2017, assolint 400 milions d’euros, gràcies sobretot
a l’impuls de l’Administració Local i, en menor mesura, de la Generalitat de Catalunya.
Aquest import és inferior a la mitjana
trimestral de l’any passat, 422 milions, i
encara molt inferior a la mitjana històrica dels darrers vint anys, 938 milions trimestrals o 3.750 milions anuals a preus
constants. Per això, el baix volum de licitació agreuja el crònic dèficit d’inversió en
infraestructures, doncs “la licitació d’avui
és la producció/inversió de demà”, segons un informe realitzat per la Cambra
de Contractistes d’Obra Pública de Catalunya (CCOC).
L’Administració Local, que ha augmentat el volum en un 32% respecte el primer
trimestre del 2017, és el nivell administra-
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tiu més actiu, amb un 63% sobre el total
licitat, havent publicat anuncis de sol·licitud d’ofertes per un import de 251 milions
d’euros, lleugerament inferior a la mitjana
trimestral de l’any passat i un 20% inferior a la mitjana històrica. El fet que l’any
2019 se celebraran eleccions municipals
ha estat determinant per al dinamisme
dels ens local.

Pel que fa a la Generalitat, la licitació
ha augmentat un 18% respecte el mateix
període de l’any passat, essent el total
publicat de 106 milions d’euros, import
que se situa dins la mitjana de l’any passat, però és només el 28% de la mitjana
història. En aquest trimestre la licitació
de la Generalitat constitueix el 27% del
total.

La Cambra de Contractistes d’Obra de Catalunya
reitera la necessitat que les infraestructures
es planifiquin a mig-llarg termini (10-15 anys),
independentment dels períodes electorals, en
funció de la seva demanda, i que siguin prèviament
avaluades segons criteris de cost benefici

La licitació de serveis que són d’interès de les
empreses constructores i els seus grups ha assolit,
el primer trimestre del 2018, un import total de
245 milions d’euros, que representa un increment
substancial respecte l’any passat

Finalment, l’Administració General
de l’Estat (AGE) ha augmentat la licitació
un 118% respecte el primer trimestre del
2017, que va ser anormalment molt baix.
L’import ha estat de 42 milions d’euros, el
10% del total licitat, incloent-hi organismes amb ingressos d’explotació propis,
en gran part sufragats pel pagament dels
usuaris, com per exemple, AENA-ENAIRE,
ADIF, Autoritats Portuàries de Barcelona
i Tarragona, Renfe o Correus. Aquest resultat es situa per sota de la mitjana trimestral del 2017 i només és el 16% de la
mitjana històrica.

Per altra banda, la licitació de serveis
que són d’interès de les empreses constructores i els seus grups ha assolit, el
primer trimestre del 2018, un import total
de 245 milions d’euros, que representa
un increment substancial respecte l’any
passat.
La CCOC reitera la necessitat que
les infraestructures es planifiquin a
mig-llarg termini (10-15 anys), independentment dels períodes electorals,
en funció de la seva demanda, i que siguin prèviament avaluades segons criteris de cost benefici que n’assegurin

la seva rendibilitat econòmica, social i
ambiental.
La CCOC també insisteix en recordar
que la licitació mínima regular i recurrent
de totes les administracions que requereix Catalunya per satisfer les seves necessitats en infraestructures econòmiques i socials, presents i futures, hauria
de ser aproximadament del 2,2% del PIB
(5.000 milions anuals), estimació molt
conservadora si es té en compte que la
inversió pública mitjana dels 28 països
de la UE en el període 2002-2015 va ser
del 3,2% del PIB.
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La xarxa ferroviària s’enduu gairebé dues
terceres parts del pressupost estatal a
Tarragona
El govern espanyol destina a 271 MEUR, una xifra
superior a la del passat 2017, però lluny dels 357
MEUR de 2016
Els projectes relacionats amb la xarxa
ferroviària –per un valor total de 170,56
milions d’euros, sumant les partides d’Adif
i Renfe- s’enduran pràcticament dues terceres parts de la xifra que el projecte de
Pressupostos Generals de l’Estat (PGE)
preveu destinar aquest 2018 a la província
de Tarragona. En total, el govern espanyol
calcula invertir enguany a la demarcació
271,29 milions d’euros, una xifra sensiblement superior als 226,66 milions del
passat 2017, però encara molt lluny dels
357 milions de 2016, que ja van suposar
un descens respecte l’exercici anterior. Al
marge de les infraestructures ferroviàries,
els comptes estatals preveuen destinar,
com a partides més destacades, 33,77
milions al port de Tarragona així com
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28,59 milions d’euros a la finalització del
procés de descontaminació química del
pantà de Flix. Per contra, les infraestructures viàries pendents, com l’A-7 i l’A-27,
continuen sent les grans sacrificades amb
inversions força modestes.
En matèria ferroviària, el pressupost
d’Adif imputa a la demarcació de Tarragona –dins de projectes que afecten diverses províncies- un total de 27,89 milions
d’euros per a Rodalies i 11,51 per al Corredor Mediterrani. Com a entitat separada
de l’anterior, Adif-Alta Velocitat té previst
destinar 34,95 milions d’euros al tram entre Tarragona i Vandellòs, encara pendent
de finalitzar després de gairebé 20 anys
d’obres, així com 72.625 en el cas de Vandellòs-València. Per la seva banda, l’ope-

radora Renfe, dins dels seus projectes i
plans d’actuació en diverses províncies,
imputa a Tarragona una inversió de 12,05
milions, principalment en els capítols de
“seguretat en la circulació” i “grans reparacions”.
La resta de capítols i partides se situen a una distància considerable. En
aquest sentit, les grans infraestructures
viàries pendents a la demarcació continuen rebent quantitats principalment simbòliques. Així, l’obra del Ministeri de Foment
amb major dotació pressupostària per
aquest 2018 és, novament, un tram de 7,3
quilòmetres de la variant de Valls-Montblanc amb una consignació de 6,47 milions d’euros. A l’A-7, el tram entre la Mora
(Tarragona) i la Pobla de Montornès, té assignats 5 milions. En canvi, la connexió de
l’A-27 amb l’AP-2 a Montblanc es queda
amb 500.000 euros, la mateixa xifra que la
millora de la seguretat viària al tram urbà
de l’A-7 a Tarragona o el projecte d’autovia
entre la Jana i el Perelló.
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T E RRITOR I

Acord territorial per impulsar les infraestructures
estratègiques
El signen els alcaldes de Tarragona, Reus, Cambrils, Salou i Vila-seca i el secretari
de Mobilitat de la Generalitat
minuts. Els Intercity Tarragona-Barcelona
passaran de 2 a 5 freqüències/dia i hi haurà dos trens més del servei convencional.
També hi haurà 5 Intercity Reus-Barcelona,
amb un temps de trajecte d’1.13 hores, 38
minuts menys que la connexió actual.
També es crearà una nova línia R17
que connectarà l’estació de Salou/Port
Aventura i Barcelona amb quatre freqüències al dia. Aquesta nova línia exigirà una
actuació d’ampliació i millora de l’estació
de Salou/Port Aventura. Les rodalies territorials es reforçaran.
Millora de l’accessibilitat a l’aeroport de
Reus
La nova connexió Vila-seca – Perafort
amb la línia d’alta velocitat i l’execució
immediata de les obres ja contractades
de l’Estació Intermodal permetran implementar nous serveis per arribar més
ràpidament a Barcelona. Els trens regionals provinents de les Terres de l’Ebre i de
Els alcaldes de Cambrils, Vila-seca, Tarragona, Reus i Salou i el secretari de Mobilitat de la Generalitat
Tarragona utilitzaran la línia d’alta velocitat. Així, es podrà arribar en 50 minuts de
Tarragona a Barcelona i en poc més d’1 hora des de Reus. A més,
Els alcaldes de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; Reus, Carles
aquesta estació haurà de ser la porta d’entrada a l’aeroport de
Pellicer; l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; i els batlles de
Reus, ja que permetrà arribar a Barcelona amb un temps a l’entorn
Salou, Pere Granados, i Vila-seca, Josep Poblet, juntament amb
dels 40 minuts. D’aquesta manera la instal·lació aeroportuària
el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, han presenpodrà assumir el paper de complementària respecte l’aeroport
tat el pacte territorial per impulsar les infraestructures estratègide Barcelona, d’acord amb els estudis realitzats en el marc del
ques del Camp de Tarragona. Aquest 2018 està previst que entri
Pla Estratègic de l’Aviació a Catalunya.
en servei la doble via entre Vandellòs i Tarragona, fet que ha de
Els cinc ajuntaments i la Generalitat també estan d’acord en
permetre millorar els serveis ferroviaris actuals i impulsar noves
impulsar una nova connexió ferroviària al nord de Tarragona, que
infraestructures que dotin el territori de millor connectivitat amb
aprofiti l’alta velocitat i que permeti connectar aquest àmbit amb
els principals pols d’activitat econòmica.
Barcelona en 40 minuts. Per assolir aquest objectiu caldrà consL’acord inclou la remodelació dels trens regionals, amb mitruir un nou corredor de connexió entre la línia convencional i la
llors freqüències, més ràpides i amb millors cadències. Hi haurà
línia d’alta velocitat al nord de la ciutat.
4 trens diaris de l’R16 que circularan per la línia d’alta velocitat
de manera que es podrà arribar de Cambrils a Barcelona en 52
Desmantellament de les vies i implantació del tren-tramvia
Un altre element clau, llargament reivindicat pel territori, serà la
implementació d’un tren-tramvia des de Cambrils i Salou fins a
Tarragona i Reus, que enllaci amb una nova connexió amb el VenL’acord de les administracions locals
drell i el Baix Penedès. El document aposta pel desmantellament i
que han traslladat a Madrid inclou la
integració urbana de les vies entre Cambrils i Salou/Port Aventura,
que ha d’executar Adif en compliment de la Declaració d’Impacte
remodelació dels trens regionals, amb
Ambiental, i la implantació posterior d’aquest tren-tram, que tindrà
millors freqüències, més ràpides i amb una demanda total estimada de 2,5 milions de passatgers l’any.

millors cadències i més connexions
amb Barcelona
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Noves connexions per a les mercaderies
La importància de l’activitat industrial i del Port de Tarragona en
aquest territori fa necessària la connexió dels principals pols en

ample estàndard europeu (Castelló-Nus de Vila-seca, Nus de Vila-seca-Reus, Nus de Vila-seca-Castellbisbal i Reus-Polígon Nord),
així com la planificació i programació d’una variant interior de mercaderies aprofitant trams de la línia Reus-Roda, juntament amb les
variants de Roda, Reus i Vila-seca, i el nou accés al port.
I per fer arribar les millores dels serveis ferroviaris al conjunt del
territori és imprescindible reforçar els serveis de transport públic
per carretera a través de noves connexions des de Reus, Tarragona
i els nuclis més turístics de la Costa Daurada amb l’estació d’alta
velocitat del Camp de Tarragona i amb l’aeroport de Reus.

El document aposta pel desmantellament i integració urbana de les vies
entre Cambrils i Salou/Port Aventura,
que ha d’executar Adif en compliment
de la Declaració d’Impacte Ambiental

Proposta de serveis regionals

Tel.: 977 360 480 Fax: 977 79 23 61
pique@e-pique.com
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HIPOT EQUE S

El nombre d’hipoteques segueix a l’alça
a Catalunya respecte les dades de l’any passat
Les dades del mes de febrer confirmen un increment superior a l’11% respecte
les dades de l’exercici 2017

453
És la xifra de contractes signats a
Tarragona el mes de febrer

El nombre d’hipoteques per adquirir pis a
Catalunya al febrer es va situar en 4.357
contractes, cosa que suposa un increment de l’11,3% respecte al mateix mes
del 2017, segons dades provisionals fetes públiques aquest dijous per l’Institut
Nacional d’Estadística. En relació al gener
d’aquest any, els préstecs per adquirir habitatge han baixat un 10,4%. La mitjana de
preu per hipoteques signades a Catalunya
s’ha situat al febrer en 142.943 euros. En
el conjunt de l’estat espanyol les hipoteques per adquirir un pis van augmentar al
febrer un 13,8% en relació amb el mateix
mes del 2017 i han baixat un 6,2% en relació amb el gener. La mitjana de preu per
hipoteques signades al conjunt de l’Estat
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espanyol va ser de 119.708, amb un augment anual del 3,1%.
Les 4.357 hipoteques que es van signar a Catalunya al febrer van sumar un
capital per amortitzar de 622,807 milions
d’euros, cosa que va deixar una mitjana
de 142.943 euros per habitatge hipotecat.
Per demarcacions, el nombre d’hipoteques sobre habitatges que es van signar al febrer a la província de Barcelona
es van situar en 3.334 contractes, cosa
que va suposar una reducció del 9,01% en
relació al gener i un increment del 14,22%
en relació amb el mateix mes de l’any
passat. En xifres absolutes, el nombre de
préstecs hipotecaris registrats a Barcelona aquest febrer, 3.334, és la xifra més

alta en aquest mes des del 2011 (5.847).
Les 3.334 hipoteques d’aquest febrer van
acumular un capital de 515,115 milions
d’euros, cosa que va deixar una mitjana de
pis hipotecat de 154.503 euros, el 5,63%
més que el febrer de l’any passat.
A Tarragona, el nombre d’hipoteques
sobre habitatges que es van signar al
febrer es va situar en 453 contractes, el
14,53% menys que el mes anterior i el
24,11% més que el febrer de l’any passat.
El capital pendent d’amortitzar per
aquestes 453 hipoteques signades a Tarragona el febrer va sumar 40,653 milions
d’euros, cosa que va deixar una mitjana
per pis de 89.742 euros, un 0,19% més
que el febrer de l’any passat.

La Façana

11

A CT UA LIT A T S E CTOR

Els arquitectes tècnics confirmen la recuperació
de la construcció a Tarragona
Entre gener i març s’han iniciat un 240% més de nous habitatges d’ús residencial
a les comarques de Tarragona

172
Nombre d’habitatges per a ús residencial s’han visat
els tres primers mesos de l’any

El sector de la construcció confirma la tendència de recuperació
a les comarques de Tarragona. Segons ha informat el Col·legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació (COAATT), durant el primer trimestre d’enguany la construcció d’habitatge residencial nou s’ha incrementat en un 240% respecte el
mateix període del 2017. Entre els mesos de gener i març, s’han
visat 172 nous habitatges d’ús residencial, dels quals un 64%
pertanyen a blocs d’edificis i el 23% a habitatges unifamiliars.

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

www.ferrospoch.com
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Respecte el nombre d’habitatges acabats, el trimestre es tanca
amb un total de 73 habitatges, dotze menys que en el mateix
període de l’any anterior. L’obra nova no residencial creix també
al voltant d’un 36% respecte els valors de 2017. Es tracta principalment d’edificacions d’ús agrícola, magatzems i piscines.
El sector de la rehabilitació, que ha esdevingut de vital importància per al sector de la construcció en l’època més forta de
crisi, conserva els valors de 2017 i la ciutat de Tarragona segueix
liderant el rànquing d’actuacions en aquestes comarques. Reus,
Salou, Cambrils, Vila-seca i Calafell segueixen sent municipis on
també s’aposta per la rehabilitació.
Globalment, l’activitat creix gairebé a tots els sectors. L’activitat que més creix és la inspecció tècnica d’edificis (ITE), ja que
entre 2017 i 2018 s’han multiplicat per cinc, segons el COAATT.
Les taxacions i les coordinacions de seguretat creixen també
molt per sobre de la mitjana.

OB RES

La Generalitat treu a licitació les obres del futur
centre penitenciari obert a Tarragona
El pressupost és de 10 milions d’euros i, segons les previsions inicials, hauria
d’entrar en funcionament l’any vinent
van rebutjar la construcció del
centre obert atesa la proximitat
d’una escola, d’una llar d’infants
i del propi parc. Van arribar a
recollir més de 600 signatures
contràries al projecte.
El Departament de Justícia
s’hi va reunir el setembre del
2016 per traslladar-los tota la
informació del projecte i es va
reafirmar en aquesta ubicació
adduint que la conflictivitat a
l’entorn d’aquest tipus d’equipaments és “nul·la”.
Aleshores, el director general de Serveis Penitenciaris,
Amand Calderó, va defensar
que el Departament és partidari que els centres oberts
s’ubiquin a la trama urbana de
les ciutats perquè els interns
tinguin possibilitat de sortir a
L’exconseller Carles Mundó, al centre, el dia que es va presentar el projecte, abans del seu cessament
treballar durant el dia i només
vagin al centre a dormir.
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ha tret a licitació
Calderó va destacar que el perfil de les persones que acudeil’execució de les obres de construcció del nou centre penitencixen als centres oberts -com el que ara hi ha a les instal·lacions de
ari obert de la ciutat de Tarragona. L’equipament està previst al
l’antiga presó de Tarragona -és el d’individus “que han tingut una
carrer de l’Arquebisbe Pont i Gol, a prop del Parc Francolí. L’edifici
bona evolució conductual i en el tractament, i que s’han guanyat
serà l’únic d’aquestes característiques de tota la demarcació i tinuna confiança i tenen un projecte de futur positiu”. El director de
drà capacitat per 150 interns. Aquesta zona, on s’hi ubiquen les
Serveis Penitenciaris va cridar a la “coresponsabilitat” a l’hora de
dependències de la Guàrdia Urbana i de la Guàrdia Civil, també
treballar a favor de la reinserció i va defensar els centres oberts
està previst que aculli el nou Fòrum Judicial, que continua aturat
com un instrument idoni per culminar aquest procés personal
per manca de finançament. Segons es recull a la Plataforma
dels interns.
de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, el pressupost de licitació del projecte és de 10 milions d’euros -8,26 sense
Capacitat per 150 interns
IVA- i, a més de la construcció d’un nou edifici de cinc plantes,
El centre obert està expressament dissenyat per al tractament
també inclou un arxiu soterrat per a dependències judicials i el
dels interns en règim de tercer grau, que actualment compleixen
seu accés.
condemna a l’antiga presó de la ciutat. Tindrà capacitat per a 150
L’anunci d’aquest projecte, que es va fer el juliol del 2016, va geinterns i serà l’únic de tota la demarcació. Segons es va anunciar
nerar queixes entre els veïns de l’entorn del Parc Francolí, els quals
fa dos anys, les obres han de començar enguany i duraran un any

L’equipament està previst al carrer de
l’Arquebisbe Pont i Gol, a prop del Parc
Francolí. L’edifici serà l’únic d’aquestes
característiques de tota la demarcació
i tindrà capacitat per 150 interns
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i mig. Està previst que el nou centre obert, que tindrà capacitat
per a 150 condemnats, entri en funcionament a finals de 2019.
L’edifici, de cinc plantes, es construirà en un solar al costat de la
comandància de la Guàrdia Civil i de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Allà s’hi traslladaran els 95 interns que queden a l’antiga
presó, que es preveu que tanqui les seves portes l’any vinent.
Cal recordar que hi ha un acord entre l’Ajuntament de Tarragona
i el Departament de Justícia per desenvolupar aquest projecte,
com a pas previ a l’esperada implantació del Fòrum Judicial a la
mateixa zona. L’esperat nou Palau de Justícia segueix congelat
per manca de pressupost.

HABIT ATG E

CaixaBank es mostra “preocupada” perquè el mercat
hipotecari s’està tornant “massa competitiu”
El conseller delegat de l’entitat assegura que s’estan utilitzant
“ofertes agressives” per competir
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, s’ha mostrat “preocupat” perquè el mercat hipotecari a Espanya s’està
tornant “massa competitiu”. El conseller delegat de l’entitat va
afirmar en una roda de premsa celebrada a la ciutat de València,
on l’entitat va traslladar la seu fa uns mesos, que algunes entitats
utilitzen “ofertes agressives” per competir en el mercat i que l’entitat està fent grans “esforços” per “convèncer” els seus clients
que si s’endeuten “ho facin a tipus fix” per tal d’evitar “problemes”
quan pugen els tipus d’interès. El conseller delegat de CaixaBank
ha recomanat especialment a aquelles persones que hi “destinen

L’entitat recomana a aquelles persones
que hi “destinen un percentatge
important dels seus ingressos
mensuals i que no tenen patrimoni”
que contractin hipoteques a tipus fix

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank

un percentatge important dels seus ingressos mensuals i que no
tenen patrimoni” que contractin hipoteques a tipus fix. A més,
Gortázar ha assegurat que oferir hipoteques a tipus variable a
aquests clients “no està bé” i que les entitats s’han “d’assegurar”
que aquells que contracten una hipoteca a tipus variable saben
el risc que existeix quan pugen els tipus d’interès.

Especial sector pintura, reformes
i construcció

La Façana
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A CT UA LIT A T SE CTOR

Creix l’atur en 400 persones a Tarragona
el primer trimestre del 2018
Tot i aquest increment, l’ocupació a les comarques tarragonines, construcció inclòs,
creix a tots els sectors menys a la indústria

2.100
És el nombre de persones que troben
feina al sector de la construcció
en el primer trimestre

El nombre de persones sense feina a les
comarques de Tarragona el primer trimestre es va situar en 62.700 persones, cosa
que suposa 400 desocupats més que el
trimestre anterior, segons les xifres de
l’Enquesta de Població Activa (EPA). En
termes anuals, l’atur a Tarragona cau de
13.100 persones, el 17,28% menys. La
taxa d’atur en aquesta demarcació del
sud del Principat es va situar en el 15,84%,
la més alta de Catalunya, i 0,08 punts
menys que el quart trimestre (15,92%)
i 4,14 punts menys que la taxa registrada en el mateix període de l’any passat
(19,98%). L’ocupació a Tarragona es va situar en 333.200 persones, 4.200 més que
el trimestre anterior, l’1,28% més, i 29.500
ocupats més que fa un any, el 9,71% més.
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Per sectors, a Tarragona l’ocupació creix
en termes trimestrals a tots els sectors
menys a la indústria.
A la indústria, l’ocupació cau el primer trimestre de 1.600 persones en relació amb el trimestre precedent, el 2,61%
menys. Per contra, en el sector serveis
l’ocupació augmenta de 3.100 persones
en relació amb al desembre, l’1,37% més,
de 2.100 persones a la construcció, el
7,87% més, i a l’agricultura de 700 persones , el 4,61% més.
En el global de Catalunya, el nombre
de persones a l’atur a Catalunya el primer
trimestre es va situar en 458.700 desocupats, 20.600 actius menys que el trimestre anterior, el 4,29% menys, segons l’EPA.
A l’estat espanyol , només quatre territoris

registren descensos de l’atur i Catalunya
és la demarcació on retrocedeix més la
desocupació a tot l’Estat. La taxa de l’atur
ha baixat fins el 12,19%, poc més de quatre dècimes menys que el quart trimestre
(12,63%). Mentre que a Catalunya la taxa
d’atur cau, a l’estat espanyol puja fins
a situar-se en el 16,74%, gairebé dues
dècimes més que al desembre passat
(16,55%). El descens de l’atur de 20.600
persones en els tres primers mesos de
l’any és la disminució més gran en un primer trimestre des del 2005 (-51.400). Catalunya és l’autonomia de l’Estat on més
baixa l’atur tant en termes trimestrals,
20.600 persones menys, el 4,29% menys,
com en termes anuals 118.000 desocupats menys, el 20,46% menys.

SUBVE NC I ON S

Subvencions per a obres d’arranjament d’interiors
per a persones grans
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dimarts 31 de juliol de 2018
Ja es troba oberta la convocatòria per a la
concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per a
obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per l’any 2018.
Aquests ajuts, promoguts per l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya, tenen com a
objectiu fomentar la conservació, la rehabilitació i la gran rehabilitació del patrimoni
residencial, una prioritat de la Generalitat
de Catalunya i els diversos ens locals, a fi
de garantir el dret a un habitatge digne i
adequat.
El termini de presentació de sol·licituds
finalitza el dimarts 31 de juliol de 2018.
Requisits de les persones sol·licitants
> L’habitatge objecte de les actuacions ha de
constituir el domicili habitual i permanent.
> La persona de 65 anys o més que viu
a l’habitatge ha de complir alguna de les
següents condicions:

· No tenir prou autonomia per realitzar
les activitats d’higiene, alimentació,
mobilitat o altres similars.
· Tenir un grau de discapacitat igual
o superior al 33%, o tenir reconeguda
una pensió d’incapacitat permanent,
en el grau total, absoluta o gran invalidesa o ser pensionista de classes
passives que tingui reconeguda una
pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent.
> Els ingressos de la unitat de convivència
no poden superar 2 vegades l’Indicador de
Renda de Suficiència de Catalunya ponderat (IRSC) depenent del nombre de membres que formen la unitat de convivència i
la zona geogràfica on es troba l’habitatge.
Requisits dels habitatges
> Haver obtingut de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o de les oficines locals

d’habitatge col·laboradores, prèvia autorització per realitzar la inspecció, un informe intern d’idoneïtat tècnica de l’habitatge, que inclogui la valoració de les obres.
> Les actuacions subvencionables d’arranjament de l’interior de l’habitatge s’han
d’ajustar a les tipologies d’obres descrites
a les bases de la convocatòria:
· Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior.
· Adequar a la normativa vigent les
instal·lacions d’aigua, gas, , calefacció,
electricitat i sanejament.
· Adaptar l’interior de l’habitatge per a
la millora de l’accessibilitat.
> El pressupost de les obres presentat no
pot superar l’import màxim de 5.000 €.
Més informació:
http://governacio.gencat.cat
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Nova línia de préstecs per finançar la construcció
de mil pisos nous
Els habitatges finançast per l’ICF i l’Agència de l’Habitatge tindran una mitjana de 70
metres quadrats i un preu de lloguer màxim de 450 euros mensuals

525.299
Milions d’euros

És la dotació d’aquesta línia
de préstecs

L’Institut Català de Finances i l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya han activat
una línia de préstecs amb condicions
preferents per promoure i finançar la
construcció d’habitatges de lloguer social.
Segons ha informat aquest dilluns
l’ICF, els préstecs serviran per finançar la
construcció de mil pisos nous, que tindran una mitjana de 70 metres quadrats
i un preu de lloguer màxim de 450 euros
mensuals. Els préstecs tindran un tipus
d’interès fix sobre el qual s’aplicarà una
bonificació parcial per part de l’Agència
de l’Habitatge.
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Els destinataris d’aquesta línia de
préstecs, dotada amb 90 milions d’euros, són promotors amb seu operativa a
Catalunya. Aquest conveni s’emmarca en
el Pla per al dret a l’habitatge i beneficiarà
els promotors que construeixin en algun
dels 152 municipis amb forta demanda
acreditada, segons el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge.
D’acord amb l’ordre d’ajuts que s’ha
publicat al DOGC, l’ICF aportarà els recursos, analitzarà i gestionarà els préstecs
i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
emetrà un informe d’elegibilitat. Els préstecs tindran un tipus d’interès fix sobre

el qual s’aplicarà una bonificació parcial,
que anirà a càrrec de l’Agència de l’Habitatge.
El termini d’amortització d’aquests
préstecs serà d’un màxim de 25 anys,
amb possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a dos
anys. L’import de cada préstec no podrà
superar els 100.000 euros per habitatge.
L’ICF ha subratllat que el conveni vol
afavorir que els promotors tinguin una
línia de finançament per a la construcció
d’habitatge de lloguer a preu assequible,
que ens els darrers anys havia quedat
pràcticament aturada.

EMPRESE S

El nombre d’empreses constituïdes al febrer cau
l’11,5% en relació amb el mateix mes de l’any passat
Catalunya encadena nou mesos de descensos en creació de societats mercantils

1.578
Són les societats mercantils constituïdes
al febrer a Catalunya

El nombre d’empreses constituïdes al febrer a Catalunya se situa
en 1.578 societats mercantils, cosa que suposa una caiguda de
l’11,5% en relació amb el mateix mes de l’any passat, segons
dades publicades recentment per l’institut d’estadística espanyol.
Catalunya encadena nou mesos de descensos en la creació de
societat mercantils, des del juny de l’any passat. Tot i aquesta
caiguda, Catalunya és el segon territori de l’estat espanyol amb

el major nombre d’empreses creades, després de la Comunitat
de Madrid, amb 2.092 societats, amb un increment del 17,5% en
relació amb al febrer del 2017. En el conjunt de l’estat espanyol,
s’han creat 8.747 empreses al febrer, amb una caiguda de l’1,1%.
L’Institut Nacional d’Estadística (INE) informa que el 18,8%
de les empreses creades tenen la seva activitat en el sector del
comerç, el 15,2% en la construcció, el 12,6% són immobiliàries,
financeres o asseguradores i l’11,9% es dediquen a l’hostaleria.
L’INE també explica que ens els últims cinc anys, el mes de
febrer ha estat un període temporal que ha registrat descensos
en la constitució d’empreses a l’estat espanyol. Per contra, a Catalunya en els últims cinc anys només s’han registrat caigudes
en la creació d’empreses en els últims dos anys.

Tot i aquesta caiguda, Catalunya és el
segon territori de l’estat espanyol amb
el major nombre d’empreses creades,
després de la Comunitat de Madrid,
amb 2.092 societats
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La reforma de la plaça Picasso
apropa el tanatori a la ciutat
Ha consistit en reordenar l’espai per fer-lo més útil i
còmode per als usuaris de l’equipament, i fer l’edifici més
visible i accessible des de l’avinguda del President Macià

L’Ajuntament de Reus ha finalitzat les
obres de reforma de l’entorn del Tanatori
Municipal de Reus. L’actuació ha consistit en reordenar l’espai per fer-lo més útil i
còmode per als usuaris de l’equipament,
i fer l’edifici més visible i accessible des
de l’avinguda del President Macià. Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, divisió
de l’empresa municipal Reus Serveis Municipals, SA, va adjudicat a l’empresa Infraestructuras Trade SL el contracte per
a la realització de les obres. L’actuació ha
tingut un cost de 156.000 euros.
La reforma afavoreix la proximitat del
tanatori al centre de la ciutat, per tal que
els usuaris s’hi desplacin a peu. El tanatori
municipal de Reus està a menys de 700
metres de la plaça del Mercadal.
L’accés al tanatori des de la zona nord
oest es fa a través de la plaça de Pau Picasso. La configuració d’aquesta plaça no

La reforma afavoreix la
proximitat del tanatori
al centre de la ciutat,
per tal que els usuaris
s’hi desplacin a peu. El
tanatori municipal de
Reus està a menys de
700 metres de la plaça
del Mercadal
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tenia gaire en compte el flux de circulacions des del centre de la ciutat fins a l’edifici. El fet que la zona estigui delimitada
per jardineres altes amb una vegetació
abundant, feia que l’edifici quedés pràcticament imperceptible des d’aquesta zona
de la ciutat. El projecte de reforma ha resolt aquestes incomoditats.
En la reforma s’ha tingut en compte la
importància de l’accés a través del pas de
vianants de l’avinguda del President Macià
amb el carrer de Cambrils. Des d’aquest
punt es té una visió directe amb el vestíbul del tanatori. Per això s’ha construït una
rampa molt suau que porta fins a un petita
plaça, com a vestíbul exterior de l’edifici.
Des d’aquesta rampa fins a les jardineres que separen amb l’avinguda de
Bellissens es forma una nova franja verda
amb gespa o amb heura de fulla petita. Un
altre accés important al tanatori és des
de l’avinguda del President Macià amb el
Carrer Sol i Ortega. Aquí es torna a repetir
la mateixa solució.
Aquestes intervencions tenen com a
objecte que l’apropament a l’edifici, salvant
el desnivell, es faci de manera casi imperceptible.
Com a fons d’aquest espai exterior
i com a nexe amb el vestíbul interior, es
construeix un espai cobert de 6,6 metres
d’amplària i 4,20 metres de llargària.
L’altre intervenció important ha consistit en l’enderroc dels murs de contenció de
les jardineres en la confluència de l’avinguda del President Macià amb l’avinguda
de Bellissens.

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

INFRA E ST RUCTUR E S

Creix un 5,4% el tràfic del Port de Tarragona
el primer trimestre d’aquest 2018
Els cereals i les seves farines experimenten un creixement pròxim al 160% respecte
el mateix període de l’any passat
El moviment de mercaderies al port de Tarragona ha arribat als
8,5 milions de tones aquest primer trimestre de 2018, una xifra
que suposa un creixement del 5,4% respecte el mateix període
de l’any anterior.
Bona part d’aquest increment és degut al moviment de
cereals i les seves farines, que ha arribat a pujar un 158,8%
respecte el mateix període de l’any passat. De fet, els sòlids a
lloure, on s’inclouen aquests productes a més de pinsos, han
experimentat un augment del 20,7% -2,7 milions de tones- en
l’acumulat dels tres primers mesos. Només al mes de març,
aquesta mercaderia ha pujat un 101,3%.
La càrrega general, de fet, s’ha incrementat en un 21,6%
aquest trimestre, amb 525.299 tones. Per contra, els líquids a
doll han baixat un 2,6%, malgrat el creixement del petroli cru del
6,6% -2,4 milions de tones-. Es tracta d’unes xifres positives per
al Port, a només dues setmanes de la celebració de l’Agrifood
Internativonal Congress, el major esdeveniment de productes
agroalimentaris en l’àmbit internacional que acull.
Altres productes, com els químics (+13%) i la sal comuna
(+122,7%), així com l’asfalt (+3,3%) i el ciment (+39,1%) també
han experimentat increments. També la pasta de paper, amb
un 93,5%, puja significativament. Pel que fa als animals vius, el
tràfic s’ha incrementat en un 13,3%, amb 31.762 caps de bestiar
boví i oví des de gener a març.

525.299
Tones

És la carrega general del primer trimestre del 2018

Perspectiva general del Port de Tarragona

+39%
És la xifra d’increment del ciment al Port de Tarragona
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L’Ajuntament de Reus aprova definitivament
el pressupost pel 2018
Per a l’aprovació dels comptes, l’alcalde es va sotmetre a una qüestió de confiança
davant el bloqueig institucional causat pel “no” dels grups municipals
Els pressupostos municipals de 2018 han quedat definitivament
aprovats aquest dimarts 3 d’abril, una vegada ha finalitzat el termini d’exposició pública dels comptes sense que la proposta del
Govern de Reus hagi rebut cap al·legació en contra. La vigència
dels comptes serà efectiva una vegada l’aprovació definitiva es
publiqui als diaris oficials.
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, afirma que “l’aprovació dels
pressupostos ha suposat un esforç, fins i tot personal, però entre les
demandes de més i millors serveis de la ciutadania, i la inacció de
l’oposició, el Govern de Reus sempre es posa al costat de la gent, i
actua amb responsabilitat per aprovar els millors comptes possibles
que la ciutat necessita: una aposta clara per l’atenció a les persones,
la projecció de la ciutat i la reducció de l’endeutament.”
Per a l’aprovació dels comptes, l’alcalde es va sotmetre a una
qüestió de confiança davant el bloqueig institucional causat pel “no”
dels grups municipals a la proposta de comptes del Govern de Reus.
Aquest pressupost preveu inversions per un total de 3,4 milions d’euros: 3 milions finançats a través d’operacions de crèdit,
200.000 a través del Pla de Barris; i la resta amb els ingressos
extraordinaris d’aquest 2018.

22

La Façana

Els Pressupostos 2018 es resumeixen
amb aquestes dades:
Pressupost Ajuntament
110.219.587,03 euros (-0,43%)
Pressupost Organismes autònoms
7.111.180,10 euros (-2,86%)
Pressupost Empreses municipals
211.146.492,00 (-1,41%)
Pressupost Consolidat
319.836.518,64 euros (-1%)

A CT UA LIT A T R E US

Inicien les obres de rehabilitació
de Mas Sabater a Reus
L’actuació té per objecte assegurar el correcte manteniment de l’immoble
L’Ajuntament de Reus ha iniciat les obres de rehabilitació de les
cobertes del Mas Sabater, l’edifici de titularitat municipal cedit a
la Fundació d’Esclerosi Múliple com a seu de l’hospital de dia.
L’actuació té per objecte assegurar el correcte manteniment de
l’immoble, i contribueix a l’aposta municipal per la conservació i
utilització dels masos antics amb valor patrimonial i històric. Les
obres tenen un pressupost d’adjudicació de 33.954,60 euros i les
realitza l’empresa Constructora Samerval S.L.
De cara a assegurar el manteniment del conjunt de l’edifici,
l’actuació que es porta a terme millorarà del sistema de cobertes,
incidint en els següents aspectes: Dotació d’un acabat de protecció al conjunt de cobertes planes (al terrat superior, al terrat sobre
la cuina, la coberta de la bugaderia i les cobertes de l’àmbit de
l’ascensor); la reparació del bimbell actual de rajola ceràmica al
terrat de la façana sud; i la reparació de les claraboies.
L’Ajuntament va encarregar la memòria valorada per la rehabilitació de les cobertes als arquitectes Joan Carles Gavaldà i
Jordi Juan Romera.
Edifici catalogat
L’edifici del Mas Sabater està catalogat en el Pla especial de protecció del Patrimoni Arquitectònic històric, artístic i natural de

Imatge actual del Mas Sabater a Reus

Reus. L’any 2001 va obrir les portes com a hospital de dia Mas
Sabater de la Fundació Esclerosi Múltiple. Des d’aleshores, Mas
Sabater s’ha convertit en centre neurorehabilitador de referència
del Camp de Tarragona.
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SET MANA SA N TA

El pas de Nostre Pare Jesús a la Columna torna
al carrer per Setmana Santa
Luís Soto Vera va ser l’encarregat de portar l’estàndard de la Germandat de Sant
Andoni de Pàdua en la tradicional processó de Divendres Sant de Reus
El passat Divendres Sant, la jornada central de la celebració de la Setmana Santa
a Reus, la Confraria de Nostre Pare Jesús
a la Columna va tenir l’honor de treure
el pas al carrer amb la companyia com
a portador de l’estàndard del Luis Soto
Vera, encarregat de la empresa Construccions Miquel Vilella acompanyat per
Josepa Salvadó Bigorra i Miquel Vilella
Suazo. Així mateix el Guió infantil va ser
portat per Anna Graset Vilella, acompanyada pels nens Bernat Graset Vilella, Valentina Vilella Llorens, Pol Besora Cabré i
Gal·la Besora Cabré. Aquests portadors
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són tots ells néts de membres de la nostra Confraria.
Com a president, m’agradaria un cop
més agrair la col·laboració de tots els
membres de la Confraria i familiars. La
seva presència va fer que tot anés a la perfecció. En especial cal agrair la col·laboració de tots aquells que van fer un esforç
important a pesar d’estar delicats de salut.
Us encoratjo a participar a les activitats que realitzem des de la Confraria per
retrobar-nos l’any vinent a la Setmana
Santa. Per altra banda des de la Germandat ja estem preparant els actes de la fes-

ta patronal. Ja queda poc per Sant Antoni,
festivitat que aprofitarem de nou per retre
homenatge als jubilats. Enguany, a més
a més, és any de Concurs Intercomarcal
de Paletes que tindrà lloc el dia 9 de Juny
al Parc de Sant Jordi i de la missa amb
repartiment de clavells el dia del patró, el
dia 13 de juny, com sempre a la Prioral de
Sant Pere.
Lluís Salvat Barceló
President de la Germandat de Sant Antoni
de Pàdua i de la Confraria de Nostre Pare
Jesús a la Columna

Diversos moments dels actes de la Setmana Santa, als carrers de Reus

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

Butlleta d’afiliació

Germandat / Quota anual 25 €

Confraria / Quota anual 26 €

Dades de l’empresa o particular
Nom

Còdi Postal

Domicili

Telèfon

Població

Data afiliació

Dades bancàries
Banc / IBAN

Signatura
Oficina

Dig. Control

Compte corrent
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Reobre al públic el Museu i Forn del Vidre
de Vimbodí i Poblet
S’ha instal·lat un nou forn elèctric de fusió que millora la seguretat i l’estalvi
i un nou espai de demostracions del mestre vidrier
El Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet, a la Conca de
Barberà, ha reobert les seves portes recentment amb un nou espai de demostracions en directe de vidre bufat i una botiga més
gran. La instal·lació estava tancada per obres des del desembre
per fer-hi una remodelació que ha canviat la recepció, la botiga i
l’espai de demostracions on treballa el mestre vidrier, epicentre
del Museu. Així, s’hi ha instal·lat un nou forn elèctric de fusió que
substitueix l’anterior de gas, un canvi que permet guanyar en
seguretat i suposa un estalvi econòmic del 40%. També s’han
col·locat dos nous forns de refredament i s’ha reordenat la zona
per ampliar l’espai per al públic. D’altra banda, s’ha estructurat
un nou espai de treball tancat al públic que combina les funcions
de magatzem amb les tasques de preparació de les peces per a
la seva venda. Amb el nou taller, més modern i preparat, s’obre
la possibilitat d’acollir vidriers externs, que podran llogar el taller
per dur a terme les seves obres i convertir-lo així en un referent
del sector.
Aquesta és la primera gran actuació de l’espai des de la seva
obertura fa 25 anys i ha representat una inversió de 90.000 euros,
el 60% dels quals han estat finançats per la Diputació de Tarra-
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gona. L’alcalde de Vimbodí i Poblet, Joan Güell, creu que aquesta
actuació és “un pas de gegant” per fer que la instal·lació acabi
convertint-se “en un equipament cultural i turístic de referència a
Catalunya per la seva singularitat i atractiu per al visitant”.

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

PERI TATGES

ASSE S SO RIA J U RÍ DI CA

ASSESSOR I A L A BOR A L

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
La La
Façana
Façana 27 27

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

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

