ASSESSORIES

El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques posa a disposició
de tots els seus membres uns serveis d’assessories que permet dirigir-se als
nostres assessors especialitzats i plantejar-los dubtes o problemes que
sorgeixen en l’exercici de l’activitat diària.
Els agremiats poden exposar els seus casos o consultes presencialment a les
oficines del Gremi o bé per telèfon, 93 265 94 30.
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ASSESSORIA DE DRET
LABORAL
Sr. Xavier Puigvert

Presència al Gremi:
De dilluns a divendres de 9’00 a 14’00
i de 14’00 a 19’00 hores

ASSESSORIA DE DRET CIVIL
I MERCANTIL
Sr. Juan Ignacio Gomariz

Dilluns de 16’00 a 18’00 hores

ASSESSORIA TÈCNICA
Sr. Carles Leach

Dimarts de 16’00 a 20’00 hores

ASSESSORIA DE DRET PENAL
Sra. Núria Rosas

Dimecres de 17’00 a 19’00 hores

ASSESSORIA DE DRET FISCAL
Sr. Valentí Pich
Dijous de 17’00 a 19’00 hores
ASSESSORIA
D’INSTAL·LACIONS
Sr. Llorenç Ramos

Divendres de 9’00 a 14’00 hores

ASSESSORIA DE DRET
ADMINISTRATIU
Sra. Carolina Mirapeix

Hores concertades

INFORMACIÓ

CONVENI COL.LECTIU DEL SECTOR

El Gremi participa, amb els seus professionals, en el procés de negociació,
signatura i seguiment dels Convenis del Sector de la Construcció, els quals es
fan arribar en tota la seva extensió a les empreses agremiades.
u GENERAL

u PROVINCIAL

CIRCULARS INFORMATIVES

A través d’aquest vehicle s’ofereix informació sobre temes puntuals, com
l'administració de l'empresa, elements o normes constructives, cursos de
formació, temes económics, novetats legislatives i activitats dutes a terme pel
Gremi de Constructors. Per mitjà d'aquestes, el Gremi el manté informat
permanentment de qualsevol novetat que afecti al nostre sector.
u GENERAL
u LABORAL
u ACTES

GREMIALS

u FORMACIÓ

u SEGURETAT

I HIGIENE

REVISTA “CONSTRUCTORS”

La revista "Constructors", del Gremi de
Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques, té
més de 20 anys de vida. És un instrument de comunicació que serveix a la nostra entitat per informar
als agremiats de totes aquelles activitats que s'organitzen, del convenis i acords subscrits i de les iniciatives que s'emprenen.
Editada a tot color en format DIN A-4, cada número
inclou una entrevista a algun personatge rellevant
del nostre sector, (empresaris, científics, representants de l'Administració,..), informació sobre novetats legislatives, fiscals i laborals, dades econòmiques i estadístiques sobre l'evolució de la
Construcció, reportatges sobre obres singulars, un
recull de premsa, novetats tècniques, informació
sobre les fires i jornades i un seguiment dels temes
d'actualitat que afecten i interessen als petits i mitjans constructors.
Amb una tirada de 5.000 exemplars, la revista
"Constructors" arriba de manera totalment gratuïta
a tots els agremiats i a les principals organitzacions
empresarials, a les administracions públiques i
aquells organismes públics i/o privats, d'arreu del
territori català, relacionats amb el nostre sector. u

ANUARI

• Directori amb la relació de tots els nostres associats, classificats per Gremis, ordre alfabètic i
especialitats.
• Eina imprescindible per a conèixer i contactar amb
les millors empreses del sector.
• Es distribueix entre tots els agremiats i les
Administracions, central, autonòmica i local i als
professionals del sector.
• Banc de dades del sector.
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