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CALENDARI DE FESTES LOCALS A CATALUNYA PER L'ANY 2020

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el 20 de desembre l’Ordre amb
el calendari de festes locals a Catalunya per al 2020. Amb aquest calendari, el de les festes
autonòmiques, i dues festes locals, les empreses ja poden confeccionar el calendari laboral per a
l’any que ve. Trobareu la informació completa en la circular adjunta de BNFIX PICH, assessoria
del Gremi.

GUIA PER PIMES SOBRE OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

El Consell General d'Economistes d'Espanya, la Xarxa Espanyola de el Pacte Mundial i la
Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME) han publicat recentment la
Guia per a pimes davant els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

En línia amb l'Agenda 2030 sobre Desenvolupament Sostenible de l'ONU, aprovada el 2015, la
guia és un manual pràctic que vol orientar a les pimes en l'adopció de principis de sostenibilitat i
mostrar les oportunitats de negoci que això els pot reportar, per exemple , quant a reducció de
costos, beneficis fiscals o millor accés a finançament de projectes de desenvolupament
sostenible, un camp a què la Unió Europea destinarà una important partida pressupostària en els
propers anys. Llegir Guia per Pimes sobre Objectius de Desenvolupament Sostenible.

AVÍS DE NOVES CIRCULARS DE LA CNC

Hem afegit nous comunicat a l'apartat de circulars de la CNC (password: con5tructors) de la web
del Gremi: 

30/12/2019 Guía práctica de la contratación pública para la Pyme del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

30/12/2019 Modificación en los plazos que puedan considerarse en la experiencia de las
empresas para su clasificación

30/12/2019 Criterio social de valoración sobre la contratación indefinida de trabajadores antes de
la licitación

NOU POST: ENTREVISTA A AGUSTÍ SERRA MONTÉ, SECRETARI D'HÀBITAT URBÀ I
TERRITORI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
 
Al darrer número de la revista Constructors vam tenir l'oportunitat d'entrevistar a Agustí Serra,
secretari d’Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat de Catalunya. Li vam preguntar sobre
objectius, polítiques d’infraestructures i habitatges, i altres qüestions de gran interès pel nostre
sector. Si encara no has llegit l'entrevista ja la pots trobar al Blog del Gremi. 

CONVOCATÒRIA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE
BARCELONA
 
Ja s’ha publicat la convocatòria general de subvencions 2020 de l’Ajuntament de Barcelona. El
termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 30 de gener de 2020.  A la pàgina de
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona ja hi podeu trobar les bases generals, la convocatòria
amb tota la informació sobre l'edició d'enguany i el calendari de sessions informatives. Només es
poden presentar telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de
Barcelona.  Així mateix, com cada any, l’Ajuntament de Barcelona realitzarà diferents sessions
informatives sobre aquesta convocatòria de subvencions, tant per àmbits com per districtes. Des
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de la Gerència d'Ecologia Urbana s’estan organitzant les següents:
 
Dimarts 14 de gener a les 18 h
Sala Barcelona d’Ecologia Urbana. Av. Diagonal, 240 2ª planta. Sala Barcelona.
Tipus de sessió: informativa i treball en grups en funció del programa
Inscripcions: https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/316119
 
Dimarts 21 de gener a les 10 h
Sala Barcelona d’Ecologia Urbana. Av. Diagonal, 240 2ª planta. Sala Barcelona.
Tipus de sessió: informativa i treball en grups en funció del programa
Inscripcions: https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/316119

Adjuntem també l’anunci al Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB) publicat en data
16 de desembre de 2019, de Convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per a dur
a terme projectes, activitats i serveis de ciutat i de districte per a l'any 2020, així com la Guia per
a la tramitació telemàtica de sol.licituds i la Presentació de la sessió informativa.
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