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NOVETATS TRACTADES A LA DARRERA REUNIÓ DE CONSTA
Des de la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, la qual
aplega al Gremi i a la Cambra oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya i que impulsa els
certificats Consta i Recons, vam convocar el passat 4 de juny a les empreses amb Consta a una
sessió extraordinària on es va informar i debatre sobre tots dos certificats.
Així mateix, també es van presentar dos nous mitjans promocionals, per tal de visibilitzar el
certificat de cara a ciutadania i sector, i amb els qual les empreses poden informar de la
pertinença del certificat: una lona i un cartell per penjar a les obres i visibilitzar la pertinença del
segell. Llegir més

TANCAMENT CONVOCATÒRIA D'AJUTS AL CONSORCI PER REHABILITACIÓ
D'ELEMENTS COMUNS
Us informem de què el passat dimarts 4 de juliol es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya el tancament de la convocatòria d'elements comuns 2019, fent-se efectiu ja des del dia
següent de la seva publicació. Anunci al DOGC.

FESTA PATRONAL DEN SANT ANTONI DE PÀDUA - 13/06 I 14/06
Us recordem que, seguint la tradició de centenars d'anys,
aquest dijous 13 de juny a les 11 h, a l'església de Sant Agustí
(carrer Hospital) es celebrarà l'eucaristia en honor de Sant Antoni de
Pàdua, patró del Gremi des del 1851.
A l'endemà, divendres dia 14 a les 19 h, es celebrarà al mateix
temple una eucaristia recordant els socis i devots del sant difunts
durant l'any. El Gremi i la Unió de Sant Antoni, germandat del
Gremi, us agrairíem la vostra assistència.

SMART TECHNOLOGY FORUM - 19 I 20 DE JUNY
El proper 19 i 20 de juny, es celebra el II Smart Technology Forum, congrés
que Domotys organitza conjuntament amb l’Associació KNX. La primera edició d’aquest
esdeveniment, que es va organitzar el 2017 a Palma de Mallorca i va comptar amb més de 150
assistents, va anar dirigit al sector hoteler. Aquest segona edició, que se celebrarà els dies 19 i
20 de juny, en canvi, va dirigida a promotors i agents vinculats a la construcció. Més informació.

PER QUAN LA POLÍTICA? ARTICLE A EL PAÍS
D'aquest interessant article a El País de Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball
Nacional, compartim la proposta d’un ampli pacte social destinat a millorar la qualitat de vida dels
ciutadans, millorar la modernització de les institucions públiques i de les empreses. És necessari
concretar i implementar mesures per cada un dels sectors industrials i àmbits sectorials per evitar
que aquesta iniciativa esdevingui una simple declaració d’intencions. Des del Gremi treballarem
en propostes i iniciatives pel nostre sector.
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