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SESSIÓ ESPECIAL DE LA RiMe - 12/12
El proper dimecres 12 de desembre celebrarem una Comissió RiMe especial a partir de les
12:30 h, finalitzant amb un dinar entre els membres de la Comissió. Aquesta sessió especial de
la RiMe servirà per revisar els temes tractats durant el 2018, així com per informar i debatre sobre
els propers reptes i formats de la Comissió, la qual es pretén millorar atenent als interessos i
peticions dels participants. Demanem si us plau que us inscriviu el més aviat possible i que
confirmeu si voldreu assistir al dinar (necessitem saber-ho per reservar). L'assistència a la
jornada i al dinar és limitada a 2 persones per cada empresa que sigui membre de la RiMe.
Inscripció.

AVÍS DE NOVES CIRCULARS DE LA CNC
Hem afegit nous comunicats a l'apartat de circulars de la CNC (password: con5tructors) de la web
del Gremi:
13/11/2018 Lugar de presentación de las proposiciones
13/11/2018 Riesgo electrónico único y facturación electrónica
13/11/2018 Acto público en procedimiento abierto simplificado
13/11/2018 Cuestiones relativas a la revisión de precios

L'EXPERIÈNCIA DE 2008 JA NO ES PODRÀ UTILITZAR A PARTIR DEL 2019
Recordem a tots els contractistes classificats en OBRES que des del primer dia de l'any vinent,
ja no podrà ser presa en consideració l'experiència de les obres executades en 2008, ja que
quedarà fora del decenni. Així mateix, per serveis, el termini és de l'experiència de 2008 ja no es
podrà utilitzar a partir del pròxim 1 de gener. També s'ha de tenir en compte que els expedients
presentats ja en 2019 han d'incloure les dades de lloguers i experiència (especialment el quadre
B) tancats al 2018. Des de la CNC ens recorden que sempre podeu revisar la vostra classificació
d'empresa a través de la Oficina Auxiliar de la CNC.

PROPERES JORNADES AL GREMI:
21/11/2018 Solució per protegir la continuïtat de l'empresa en cas d'accidents greus
El proper dimecres 21 de novembre, de 9:15 a 10 h del matí, realitzarem al Gremi una jornada
gratuïta per donar a conèixer als agremiats, especialment a aquells amb menys de 40 empleats,
les prestacions de la solució innovadora en exclusiva per protegir la continuïtat de l'empresa en
cas d'accidents greus o molt greus dels seus empleats, el seu abast i les condicions de
contractació. Programa. Inscripció.
17/12/2018 Eines per evitar que la teva empresa familiar desaparegui
El proper dilluns 17 de desembre , de 17:30 a 19 h, la seu del Gremi acollirà una jornada
gratuïta per ajudar a les empreses familiars a garantir la continuïtat del negoci al llarg del temps i
de les generacions. Professionalització del negoci, millora de la comunicació i preparació de
l’empresa pels reptes del futur. Programa. Inscripció.

ENQUESTA SOBRE GRAU DE DIGITALITZACIÓ DEL SECTOR
La Plataforma Tecnològica Espanyola de la Construcció (PTEC) està col·laborant amb l'Institut
d'Empresa (IE) per elaborar un full de ruta que serveixi d'impuls a la digitalització del sector de la
construcció a Espanya, en particular en l'àmbit de l'obra civil. En aquest context s'està realitzant
una anàlisi del grau de maduresa digital del sector, i per tal de conèixer l'opinió de les empreses
s'ha preparat un qüestionari breu, anònim, i que no registra dades personals en cap moment. Si
teniu un moment podeu respondre-ho clicant AQUÍ.

JORNADA TÈCNICA D'INTERVENCIÓ DEL PATRIMONI - 23/11
Aquest divendres al matí es celebrarà una jornada a càrrec de l'empresa agremiada Chroma a
la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú sobre intervencions de patrimoni. La
jornada és adreçada a tècnics especialitzats i inclourà temàtiques com les pintures minerals, les
diferents tipus de calç o els requisits documentals d'una intervenció. Més informació
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