Veure correu al navegador

El Gremi INFORMA

11 de febrer de 2019

ESMORZAR-COMISSIÓ RiMe - 14/02 - EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Us recordem que el proper dijous 14 de febrer, a partir de les 9 h i fins les 11 h, tindrà lloc al
Gremi el primer Esmorzar de la RiMe de l'any, al qual comptarem amb la participació d'experts en
eficiència energètica: Alexandre Ramon, CEO de l’empresa GEENI (Gestor Eficàcia Eficiència i
Normalització de la Innovació, SL); Jordi Guivernau, del departament Tècnic i de
Desenvolupament de Rockwool; i Elena Fortes, membre de la Plataforma Espanyola Passivhaus
i de l’Associació Internacional Passivhaus.
Així mateix part de la comissió la dedicarem a assumptes d'actualitat: nou Conveni
Col.lectiu, expectatives any electoral (subvencions, projectes municipals), Construmat i novetats
legislatives. Inscripcions. Més informació.

L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA VOL REFORMAR 10.000 PISOS
L'Àrea Metropolitana de Barcelona inicia un projecte per valor de 100 milions d'euros per millorar
habitatges de més de 40 anys. Es pretén actuar en 10.000 habitatges d'uns deu barris encara per
definir, repartits per tota la metròpoli barcelonina. Us informarem quan surti més informació sobre
el Pla. De moment podeu saber més en aquest article del diari La Vanguardia.

ENTRADES AL 50% PEL EUROPEAN BIM SUMMIT - 11/04 i 12/04
Us recordem de què disposem de d'entrades al 50% per assistir a l'European BIM Summit
(EBS19). En cas d'estar interessats en assistir-hi, feu-nos-ho saber i proveirem del descompte als
primers agremiats que ens ho demanin (entrades limitades), seguint l'odre de demanda. El BIM
Summit d'enguany es celebrarà els dies 11 i 12 d'abril a l'Auditori AXA, a l'Illa Diagonal de
Barcelona.

CONVOCATÒRIES DE VAGUES GENERALS - 21/02 I 08/03
Tal

com

us

informàvem
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dimecres

mitjançant

un

correu

individual,

el

sindicat Intersindical-CSC va desconvocar la vaga general del dia 7 per posposar-la pel proper
dijous 21 de febrer. Us informarem puntualment de qualsevol canvi que es pugui produir.
Així mateix, us informem que el sidicat Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) ha convocat
una vaga general pel dia 8 de març, de la qual us informarem conforme tinguem novetats.

RENOVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB BANC SABADELL

Darrerament hem renovat el conveni de col.laboració amb el Banc de Sabadell, mitjançant el qual
podeu accedir a avantatges exclusius en la contractació de productes financers per la vostra
empresa així com per empleats i familiars de primer grau. Us recomanem que consulteu els
diferents avantatges que us pot suposar el conveni a la web del Gremi.
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