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INSTRUCCIONS PER A LA PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS EN LES
ELECCIONS GENERALS DEL PROPER 10/11
Davant la proximitat de les eleccions generals del proper 10 de novembre, cal recordar les
normes que han de regir per a facilitar la participació dels treballadors en les esmentades
eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat. D’aquesta manera, us adjuntem una circular de
Foment del Treball, que indica què cal tenir en compte. Llegir circular.

JORNADA. PLEC DE CLÀUSULES DE SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL
PÚBLIC - 06/11
El proper dimecres 6 de novembre, entre les 9 i les 10:30 h, celebrarem una jornada al Gremi
adreçada a empreses agremiades amb classificació per licitació pública. A la jornada s'informarà
sobre les modificacions plantejades durant l'últim any en els plecs de clàusules de licitacions de
societats mercantils de capital públic.
La jornada estarà limitada a un màxim de 15 assistents i requereix inscripció prèvia, per la qual
es confirmarà disponibilitat de la plaça. Inscripció enviant un correu a recepcio@gremi-obres.org
o trucant al 932 659 430.

MANIFEST DE FOMENT DEL TREBALL. "A FAVOR DEL PROGRÉS DE CATALUNYA"
El passat dimecres 23 d'octubre, Foment del Treball i PIMEC van presentar un manifest on
reclamen conjuntament diàleg als governs per poder recuperar la reputació i la normalitat per
afavorir l'activitat econòmica. Llegir manifest.

PROJECTE DIAGNOSIS
Des del Gremi hem signat darrerament un conveni de col.laboració amb la Universitat Politècnica
de Catalunya per difondre el Projecte Diagnosis, una iniciativa organitzada entre diferents centres
d'estudis europeus, entre ells la UPC, per impulsar la figura d'un perfil professional especialitzat
en la diagnosi dels edificis.
Es tracta d’un expert en avaluació d’edificis, amb capacitat d’informar i guiar als propietaris, de
planificar el manteniment i la rehabilitació en base a un bon coneixement de les característiques i

de l’estat de l’edifici. El Projecte organitza diversos cursos a Espanya, Itàlia i Polònia, treballentse temàtiques complementàries a cadascun d'ells. Podeu trobar més informació sobre el projecte
en els següents enllaços: 1. Presentació Projecte Diagnosis 2. El Perfil Professional 3.
Currículum professional del diagnosticador 4.Resultats del projecte
Si teniu cap consulta sobre el projecte us podeu adreçar directament al Gremi.

FORMACIÓ PER A L'ELABORACIÓ D'ESTUDIS D'IMPACTE ACÚSTIC - 08/11
Des de DEKRA Industrial, especialista en control de les diferents àrees del medi ambient, es
convida als agremiats a assistir a una formació gratuïta per conèixer l'elaboració d'estudis
d'impacte acústic. La formació serà realitzada a les instal·lacions de Dekra el proper dia 8 de
novembre, de 9 a 12 h. Per a realitzar-la es necessari que cada assistent porti el seu propi
ordinador, ja que hi haurà una part de formació pràctica. Les places seran limitades a com a
màxim 2 persones per empresa. Més informació i inscripcions.
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