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EDITORIAL
Som a punt d'acabar un altre any, del qual aquests últims mesos ens en constaten una certa millora econòmica la qual cosa sempre
és d'agrair, doncs ens ajudarà a passar les festes que s'apropen amb un xic més d'alegria i esperança cap el futur.
Pel que fa a la nostra associació, crec que cal destacar alguns fets, dels quals el principal és l'obertura del nou local, cosa que es del
coneixement de tots o, almenys, hauria de ser-ho, malgrat que no es fes evident el dia de la inauguració. De totes maneres, espero
que tots en podrem gaudir, i fer-ne un bon ús i alhora serveixi perquè sigui més assequible al públic en general. Arrel d'aquest fet
hem iniciat contactes amb l'Ajuntament de vic que desitgem que puguin fructificar en properes reunions a fi de desembocar en
proporcionar feina a empreses de la ciutat i la comarca.
Gràcies a les noves instal·lacions de què disposem, podrem organitzar més cursets i reunions informatives amb més periodicitats. I
des d'aquí, volem convidar a distribuidors i fabricants que desitgin donar formació als professionals, no dubtin a contactar amb
nosaltres.
Una altra novetat important que voldria destacar és l'obertura, a la nostra comarca, dels anomenats "Punts de Servei" de Fecsa, els
quals funcionen des del dia 1 de desembre. s'ha comentat molt que això pot ser motiu de polèmica entre empreses instal·ladores i
per evitar-ho, cal que tots ens esmercem al màxim per donar un bon servei als nostres clients i que, pel sol fet d'adreçar-se a un
"Punt de Servei", el client no decideixi canviar el seu instal·lador habitual.
A l'interior d'aquest butlletí trobareu l'escrit que la Direcció General de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, ha enviat
a totes les associacions, i que fa referència a instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Us recomano la seva lectura amb molta
atenció i la posterior conscienciació, sobretot per a aquells instal·ladors que no aostumen a ser gaire disciplinats en el compliment
de la normativa, doncs sembla ser que es proposen extremar les sancions que es podrien portar a terme.
Vull acabar aquestes ratlles en un to optimista i retrobar una mica allò que deia al començament, amb la recuperació econòmica i la
il·lusió de començar un nou any desitjo, en nom meu i el de tots els companys de junta, que tots els bons propòsits es facin
realitat.
Molt Bones Festes a tothom.
Pere Castells
President d'AICO

INAUGURACIÓ DEL NOU LOCAL D'A.I.C.O.
A.I.C.O., ja disposa d'un nou local, que es troba situat al carrer Andreu Febrer, número 9, de Vic. La inauguració d'aquest nou local
era una fita que s'havia marcat ja fa molt de temps l'actual junta.
Es va buscar un local que estigués ben comunicat, que fos prou gran, i que, si era possible, hi hagués una sala per poder portar a
terme els cursets i conferències que s'organitzin.
Es pretenia, també, que aquest local pogués tenir uns despatxos on el tècnic de l'associació i el senyor Canadell, de l'ICIT,
poguessin atendre molt més bé als associats. Un altre punt bàsic era intentar trobar un lloc on hi hagués facilitat d'aparcament a les
rodalies i que el preu del lloguer no fos gaire elevat.
Amb aquestes premisses vam visitar diferents locals fins que, finalment, se'ns va oferir el que hem escollit, ja que reunia la majoria
de condicions necessàries. Un cop acordat el trasllat, vam començar a treballar tot encarregant un projecte de distribució a na
oficina d'interiorisme. Després es van realitzar les obres oportunes de condicionament del local.
El fet de tenir un local amb unes característiques més idònies que l'anterior ens permet gaudir de més espai per portar a terme els
objectius de l'associació i, alhora, permet una major accessbilitat i comoditat pels nostres associats. L'amplitud de les noves
dependències del carrer Andreu Febrer, número 9, facilitaran, de mica en mica, poder augmentar les prestacions que es
concedeixen a tots els instal·ladors associats de la comarca d'Osona.
Creiem, doncs, que la inauguració d'aquestes instal·lacions és un gran pas en la consolidació de l'associació.
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Moment de l'acte d'inauguració.
L'alcalde de Vic, Pere Girbau, el diputat al Parlament, Enric Castellnou, i el regidor de governació, Xavier Cervera,
van ser algunes de les autoritats presents a l'acte d'inauguració.

Autoritats presents a l'acte amb el President d'AICO, Pere Castells.
L'alcalde de Vic, Pere Girbau, va inaugurar oficialment el passat dissabte dia 26 de novembre, els nous locals d'AICO, al carrer
Andreu Febrer, número 9, de Vic. L'acte va ser presentat pel president de l'Associació, Pere Castells, qui va destacar les "234
empreses que hi són associades i les més de 2.000 persones que depenen directament o indirectament d'aquestes empreses".
Inicis i finalitats de l'Associació.
Els inicis de l'Associació d'Instal·ladors de la Comarca d'Osona es remunten a l'any 72 i la seva finalitat, llavors i en l'actualitat, és
recollir totes les queixes i consultes així com els litigis dels seus associats.
Les noves oficines, a peu de carrer, serviran també per fer les tramitacions de documentació a Indústria, així com per fer cursets o
obtenir diversos carnets d'instal·ladors, entre altres coses. La nova seu social disposa d'una àmplia aula per fer les classes de
formació i de dos petits despatxos per a consultes tècniques de l'ICIT. Les activitats d'AICO, tal com va declarar el seu president,
Pere Castells, "també inclouen les convencions de més alt nivell i les presentacions de nous productes dels rams que toquem, que
són aigua, gas, electricitat i calefacció". Finalment Castells va cloure la seva intervenció afirmant que "AICO pretén també ajuntar
els esforços individuals i col·lectius de tots els associats per suplir mancances a les empreses petites, intensificar les relacions amb
les diverses administracions i aconseguir, amb aquesta unió, poder desenvolupar projectes que, fins ara, fan empreses de fora de la
nostra comarca".
Intervenció de Pere Girbau.
Seguidament va intervenir l'alcalde de vic, Pere Girbau, qui va destacar els esforços de l'Associació per "tirar endavant aquesta
iniciativa i complir les normes mitjançant cursets informatius, com a intencions prioritàries". Per Girbau "seguir la legalitat, tot i el
cost econòmic, és rentable ja que d'aquesta manera no s'arriba a responsabilitats penals en casos d'accidents, negligència, etc.".
L'alcalde de Vic va afegir que en aquests moments "l'economia es reactiva amb la instal·lació d'una vintena d'empreses al nou
polígon i amb l'arribada de Gas Natural al març del 96". D'aquesta primícia el responsable municipal va concretar que "és un
combustible barat, ecològic, econòmic i que pot ajudar a implantar-se a moltes empreses". Girbau va felicitar la iniciativa i va donar
per inaugurat el nou local després del seu parlament.

Vista exterior del nou local d'AICO.
A l'acte van ser presents, també, el diputat al Parlament, Enric Castellnou, i el regidor de governació de Vic, Xavier Cervera. Durant
tot el matí del dissabte els associats van poder visitar les noves instal·lacions i degustar un piscolabis.
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El local està situat al número 9 del carrer Andreu Febrer, a Vic.
Ajut de les cases comercials i magatzems per l'arranjament de les
noves instal·lacions de l'Associació.
Per arranjar el nou local, ens vam posar en contacte amb algunes cases
comercials i magatzems amb l'objectiu d'explicar-los el nostre projecte. La
resposta, en general, va ser positiva. Així, cal destacar les col·laboracions de
les següents firmes.
ELECTRIC SERVEI
LAMP
SICOSA
QUINTELA
SUTER
ROCA AIRE CONDICIONAT
ELECTRO PLA
SOLER PALAU
ELECTRE SUBMINISTRES VIC
HAGER
PLANA FABREGA

NOUS CATÀLEGS DE SOLER&PALAU
Soler&Palau, empresa líder en el mercat europeu de la ventilació, acacba d'editar dos nous catàlegs:
- Catàleg Industrial 94/95
- Catàleg Hàbitat 94/95
En aquests catàlegs es troba tota la informació que necessita un industrial per escollir l'aparell més adequat en cada cas.
Cada sèrie és descrita detalladament amb les seves corresponents aplicacions, dimensions, corbes caracteristíques i accessoris de
muntatge.
En el Catàleg Industrial trobem:
Extractors Axials, Murals i tubulars
Extractors Centrífugs de Baixa i Mitja Pressió
Extractors de Teulada, Axials i Centrífugs
Extractors de Xemeneia
Ventiladors Portàtils
Extractors per a Granges
Extractors Antideflagrans
Ventiladors Frigorífics
Extractors "en línia"
Reguladors de Velocitat
Persianes de Sobrepressió
Defenses d'Aspiració
En el Catàleg Hàbitat trobem:
Extractors
Extractors
Extractors
Extractors

Helicoidals Murals
Helicoidals Automàtics, de finestra
de Cuina
de Bany
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Extractors Helicocentrífugs "en Línia"
Eixugamans Elèctrics
Assecadors Murals pel Cabell

Catàleg Hàbitat i Catàleg Industrial de Soler & Palau
A les seves pàgines apareixen les últimes novetats de la firma S&P, tant pel que fa a la divisió industrial com en la divisió d'hàbitat:
Novetats a la Divisió Industrial
Gamma CENTRIBOX: Ventiladors centrífugs de baixa pressió amb motor tancat incorporat, disposats en caixes confeccionades amb
xapa galvanitzada amb aïllament interior, que possibiliten una instal·lació fàcil i atenuen el seu, ja de per si, baix nivell sonor.
Gamma MAX-TEMP: extractors centrífugs de teulada, de disponibilitat vertical i horitzontal en la descàrrega, capacitats per vehicular
aire calent a 120º C de manera contínua i homologats per una laboratori oficial (CTCIM), per treballar a 400º C durant 2 hores en
instal·lacions de protecció contra el foc.
Ampliació de la gamma TD-Mixvent amb els nous models TC-1.300 i TD-2.000.
La gamma TD-Mixvent de ventiladors helicocentrífugs per conducte "en línies", i ofereix grans rendiments pel que fa a cabal i
pressió, facilitat de muntatge, baix nivell sonor, i requereixen una mínima necessitat d'espai.
Amb els nous models s'arriben a cobrir necessitats de cabal de 2.0000 m3/h i a superar pressions de 1.000 m.m.c.d.a..
Ampliació de la gamma Direct-Air (ILT'S-ILB'S): ventiladors centrífugs "en línia" per a conductes rectangulars, amb 23 models que
cobreixen cabals des de 1.100 fins a 10.235 m3/h i pressions de fins 75 m.m.c.d.a.
Novetats en la Divisió Hàbitat
Extractors per a campanes de cuina CK-60F. Moderns i potents extractors centrífugs de disseny elegant i amb les millors
prestacions actuals del mercat: 625 m3/h.
Ampliació de la gamma de banys amb els models EDM-100 H i EDM-100 CH, els quals incorporen un higrostat electrònic preajustable, el qual permet que l'extractor s'activi en assolir-se una determinada humitat relativa, i així evitar les conseqüències
perjudicials de la condensació.
En el capítol d'accessoris s'ha incrementat substancialment l'oferta amb la finalitat de poder resoldre cadascun dels problemes de la
ventilació. Tots els accessoris han estat dissenyats per ser utilitzats en els productes S&P, tot proporcionant una solució funcional
que, al mateix temps, permeti realçar l'aspecte estètic de les instal·lacions.
Els interessats en rebre aquests catàlegs poden adreçar-se a:
SOLER&PALAU
Carretera Nacional, 152 P.K. 22
08150 - PARETS DEL VALLÈS (BARCELONA)
Telèfon: (93) 571 93 00 - Fax: (93) 571 93 01

COMISSIÓ D'ELECTRICITAT
Generalitat de Catalunya
Departament d'Indústria i Energia
Direcció General de Seguretat Industrial
Av. Diagonal, 405 bis
08008 Barcelona
Telèfon (93) 484 93 00
Telefax (93) 484 93 20
F.E.R.C.A.
Gremi d'electricitat, Fontaneria i afins de Catalunya
Aragó, 208-210 2on 3a
08011 Barcelona
Assumpte: Instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
http://www.aico.cat/eina/eina_14.htm
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Aquesta Direcció General de Seguretat Industrial, en aplicació de les seves competències en el camp
reglamentari de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió de nova execució, ha engegat una
campanya dirigida als instal·ladors electricistes autoritzats que treballen en aquest sector, per tal de
millorar significativament la qualitat d'aquestes instal·lacions i penalitzar per tant les deficiències
qualificades com a greus.
Com sabeu la inspecció i control de les instal·lacions esmentades es fa, en l'àmbit territorial de
Catalunya, a travès de les EIC concessionàries de les tasques d'inspecció i control reglamentari en
l'àmbit de la seguretat, qualitat i normativa industrial -ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració,
S.A. i ICICT, S.A.-. Aquestes EIC efectuen les tasques de control, en l'esmentat camp, en aplicació del
Protocol de 16.11.1987 de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial, de control
d'instal·lacions i d'Empreses instal·ladores elèctriques per les ENTITATS D'INSPECCIÓ I CONTROL DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
A la vista dels resultats de les actuacions de control que es practiquen, caldrà un compliment més
acurat de les exigències reglamentàries, en l'execució de les instal·lacions, una adaptació més estricta
a les especificacions dels projectes, quan són preceptius i una major celeritat en la presentació dels
certificats de correcció de les deficiències detectades per les EIC en els controls de les instal·lacions.
Aquesta Direcció General posarà especial atenció, en el moment de renovar el preceptiu DQE, a
l'historial de cada empresa, que apareix en el seu informe bianual, amb especial penalització de les
deficiències greus, de la no correcció dins de termini de les deficiències detectades en els controls
reglamentaris i d'altres actuacions incorrectes o negligents. en aquest sentit s'intensificarà la incoació
dels corresponents expedients sancionadors.
Us demano que doneu publicitat a aquest escrit pel coneixement general dels vostres associats, per tal
que no tinguin present en la realització de les referides instal·lacions.
Us demano que doneu publicitat a aquest escrit pel coneixement general dels vostres associats, per tal
que ho tinguin present en la realització de les referides instal·lacions.
Atentament,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURETAT INDUSTRIAL
Albert Sabala i Duran
Barcelona, 20 de setembre de 1994
Carta que hem rebut de Fecsa que ens informa sobre els punts de Servei. A continuació trobareu la relació de Punts de Servei a la
comarca d'Osona.
FECSA
Direcció de Comercial i distribució
Avda. Paral·lel, 51
08004 Barcelona
A.I.C.O.
Rbla. Hospital, 7 ent. 5 desp.
08500 Vic
Barcelona
Pòlissa: 1620700
Barcelona, 25 de novembre de 1994
Distingit/da client/a,
Amb la finalitat d'apropar-nos a vostè, FECSA ha posat en funcionament els Punts de Servei. Es tracta
d'uns establiments d'atenció al públic que s'afegeixen als serveis comercials ja existents, com són el
Telèfon del client i el pagament de rebuts a les oficines d'entitats bancàries, per facilitar als nostres
clients una major comoditat i rapidesa en les gestions relacionades amb el seu subministrament
elèctric.
Un Punt de Servei és una oficina comercial, que té com a unció principal atendre els clients de FECSA
d'una manera personalitzada, amb un servei més a prop seu i un horari més ampli i, per tant, més
còmode. Aquesta oficina és atesa pel personal de les empreses instal·ladores que han establert un
contracte de col·laboració amb FECSA.
A les comarques d'Osona i del Ripollès funcionen ja 7 Punts de Servei, que es relacionen al dors.
Aquests substituiran els serveis que fins ara centralitzava l'oficina comercial del carrer Morgades, 30 de
VIC, que a partir del proper 30 de novembre deixarà d'atendre directament al públic.
Als Punts de Servei FECSA vostè hi pot efectuar totes les gestions comercials més freqüents: altes,
baixes, canvis de contracte, informació sobre campanyes comercials i confort elèctric, peticions de
subministrament i d'altres.
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Recordi que també pot realitzar qualsevol gestió amb FECSA sense moure's de casa, a través del
nostre Telèfon del client, 900 31 31 31, de trucada gratuïta i atenció 24 hores. a través d'aquest
telèfon pot domiciliar també si ho desitja, el pagament dels seus rebuts a qualsevol entitat bancària.
Així mateix, si es quedés sense llum, posem a la seva disposició, el Telèfon d'avaries, 900 23 23 23,
també gratuït i d'atenció permanent.
Amb la voluntat d'oferir-li cada dia més facilitats, el saluda cordialment,
José Luis Mayoral Cenzano
Sots-director General
Director de Comercial i Distribució
FUERZAS ELECTRICAS DE CATALUÑA, S.A. - Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el full núm. 3.522, foli 2, tom 682 de
l'Arxiu, llibre 222 de la secció 2a. de Societats

PUNTS DE SERVEI FECSA A OSONA
Taradell
ferran Vilaró Codina
Pg. Domènech Sert, 43
Telèfon 880 08 61
Torelló
Muntatges Elèctrics Reixach, SL
Cònsol, 12
Telèfon 850 46 88
Viladrau
Josep Portet Musoll
Crta. de Vic, 7 i 17
Telèfon 884 93 56
Vic
Anglada Serveis Elèctrics, SL
Crta. Vic - Olot, s/n
Polígon Industrial Vic - Sector C
Telèfon 889 31 67
Castells Electricitat, SL
Serra i Moret, 15
Telèfon 889 56 13
Sece, SA
Dr. Junyent, 7
Telèfon 889 50 37

COMISSIÓ DE FONTANERIA
Gram-Osona ha enviat a l'Associació aquest escrit per publicar al butlletí, a fi i efecte que tots els associatas en
tinguin coneixement.
Ha començat a la comarca un curs ocupacional de llauneria per a joves d'entre 16 i 25 anys. El curs consta de 540 hores lectives,
repartides de la manera següent: 330 hores de formació teòrico-pràctica i 210 hores de pràctiques reals en empreses de la
comarca. El curs es clourà el juny de 1995.
El curs està organitzat per GRAM-OSONA, centre col·laborador del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i
s'imparteix a Manlleu al carer Pintor Guàrdia s/n, de dilluns a divendres de 9 a 12'30 h.
Creiem que és una bona oportunitat per a les nostres empreses disposades a la contractació, i a la incorporació d'aquests aprenents
a les nostres plantilles, un cop hagin finalitzat la seva formació.
Aquests joves assoliran un nivell òptim de formació en aquest ofici i una preparació cultural de cara al món del treball que els
assegurarà un rendiment satisfactori com a aprenents.
Existeix un avantatge afegit per a la contractació d'aquests joves. Com ja coneixeu, si la modalitat escollida per a la contractació és
el contracte d'aprenentatge. És suficient la presentació del diploma de participació o d'assistència del curs en el moment de la
formalització del contracte (BOE 232, ordre 21170/1994 del 28 de setembre).
En aquest curs també poden assistir els treballadors que ara tenieu contractats com a aprenents amb contracte d'aprenentatge per
rebre la seva formació teòrica obligatòria. La normativa vigent de regulació de la formació pel contracte d'aprenentatge contempla
que, segons el Reial Decret 2317/1993 del 29 de desembre i segons l'ordre 21170/1994 del 19 de setembre, "la formació pel
contracte d'aprenentatge ha de realitzar-se presencialment i només es pot fer a distància quan, en la localitat del centre de treball,
no existeixi cap centre de formació autoritzat que imparteixi la formació teòrica adequada a l'objecte del contracte".
http://www.aico.cat/eina/eina_14.htm
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GRAM-OSONA està disposat a fer un seguiment i un disseny curricular per a aquests treballadors. Si esteu interessats en aquesta
oferta us podeu posar en contacte amb el centre per concretar la formació del vostre treballador.
Per a la realització del mòdul de pràctiques es precisa la col·laboració de les empreses interesades a tenir un alumne del curs fent
pràctiques a l'empresa.
L'objectiu de les pràctiques és poder desenvolupar totes les tècniques adquirides a l'aula. Les pràctiques són un bon mitjà per
comprovar si en un futur us interessa contractar l'alumne a la vostra empresa. Cal que us poseu en contacte amb el centre si voleu
participar en aquest mòdul de pràctiques.
Hem establert amb GRAM-OSONA un acord de col·laboració entenent que el projecte pot ser útil pels associats. Anirem rebent
informació sobre l'evolució del curs i podeu posar-vos en contacte amb les nostres oficines o amb el centre de formació per a
qualsevol aclariment.
A les nostres oficines disposem de més informació sobre el contingut del programa. Esperem que aquesta informació us hagi
semblat profitosa. si desitgeu posar-vos en contacte amb el centre de formació aquests són l'adreça i el telèfon:
GRAM-OSONA
Coordinador del curs: Manel García
C/ Pintor Guàrdia s/n. Manlleu . Tel. 851 34 52
El programa del curs està estructurat en els següents mòduls formatius:
MÒDULS FORMATIUS
Mòdul
Mòdul
Mòdul
Mòdul
Mòdul
Mòdul
Mòdul
Mòdul
Mòdul

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

Coneixement de materials i eines específiques (25 h)
Formació tècnica a l'aula (75 h)
Formació pràctica a l'aula (50 h)
Formació instrumental i aplicada (30 h)
Orientació i inserció professional (50 h)
Formació sòcio-laboral (20 h)
Seguretat i higiene en el treball (30 h)
Català/llengua catalana (50 h)
Formació tècnico-pràctica (210 h)

TOTAL 540 h.

DICCIONARI TÈCNIC CATALÀ-CASTELLÀ
Maça
Maça
Magalló
Magnetòfon
Maleta
Maletí
Mall
Mampara
Mànega d'incendís
Màniga
Manta
Mantes
Manual
Manxa
Manxó
Manyà
Maó
Mapa
Màquina d'afaitar
Màquina de cosir
Màquina d'escriure
Màquina de fotografiar
Maquineta d'afaitar
Maragda
Marbre
Marbres
Marbrista
Marc
Màrfega
Martell
Martell de bola
Martell de forja

Maza
Mazo
Escardillo
Magnetófono
Maleta
Maletín
Mazo
Mampara
Manga de incendios
Manga
Manta
Mantas
Manual
Bomba, Fuelle
Aventador
Cerrajero
Tochana
Mapa
Máquina de afeitar
Máquina de coser
máquina de escribir
Máquina de fotografiar
Maquinilla de afeitar
Esmeralda
Mármol
Mármoles
Marmolista
Marco
Colchoneta
Martillo
Martillo de bola
Martillo de forja

BERETTA A L'ESTAT ESPANYOL
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Beretta S.P.A., primer fabricant italià de calderes murals a gas, distribueix directament els seus productes a través de la seva
societat, Domotermia S.L., amb seu social a Barcelona.
En conseqüencia, Beretta vol posicionar-se dins el mercat espanyol amb una orientació diferent i més àgil, mitjanaçant la seva nova
organització a Espanya.
Els productes fabricats i distribuïts per Beretta són calderes murals a gas, escalfadors a gas i calderes de peu a gas.
Com a principals novetats del 94, pel que fa a la línea de calderes murals, Beretta ha llançat al mercat els nous models "Idra
Exclusive". els anteriors de la sèrie "Idra" es caracteritzaven per les seves prestacions i servei: un any de garantia total, inclosa la
mà d'obra i desplaçaments, funcionament de l'aigua calenta sanitària a baixa pressió (0'3 bars), estètica, accessibilitat interior,
regulació independent de calefacció i aigua calenta sanitària en tots els models i components de marques acreditades, entre altres.
La nova sèrie "Idra Exclusive" aporta, a més a més, els següents avantatges que cal remarcar: dimensions més reduïdes
(adaptables als mobles de cuina), modulació contínua en tots els models, menys pressió de funcionament amb aigua calenta
sanitària (0'15 bars), indicador d'averies (diàleg amb l'usuari en els models electrònics) i intercanviador de plaques anticalcari.
En l'assortida gama d'escalfadors Beretta podem destacar l'escalfador de 10 litres "MEL", modulador eletrònic, pioner sense flamapilot (altres escalfadors de característiques semblants encenen el cremador a través de la flamapilot, apagant-se una vegada han
complert la seva missió) i control de flama ionitzat, amb economitzador de gas. Aquest sistema, propi de les calderes murals a gas,
incorporat a l'escalfador, a part de reduir-ne el consum, aporta una major seguretat, ja que està pilotat per una vàlvula de gas de
doble obturador talment una caldera mural. L'energia pel seu funcionament és de la xarxa elèctrica.
BERETTA i SICOSA

ASSOCIATS AICO
ALTES
Casa Santa Ana SA - Vic - Gas
Soivisió SL - Torelló - Electricitat i Gas
BAIXA
Fime Gurb SL - Gurb - Electricitat
CANVI DE RAÓ SOCIAL
Bullo, instal·lacions i muntatges elèctrics SL - abans - Francesc Bullo Salobral
Antoni Deseures Masjoan - abans - Elèctric Font SCP
Calefaccions Unió SL - abans - Calefaccions Unió CB

INFORMACIONS GENERALS
CALENDARI LABORAL 1995
Segons publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, seran festes de caràcter
retribuït i no recuperable a Catalunya, durant l'any 1995, les següents:
6 de gener (Reis)
14 d'abril (Divendres Sant)
17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
15 d'agost (l'Assumpció)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (la Immaculada)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)
També serà festa, però de caràcter recuperable, la següent:
24 de juny (Sant Joan)
Festes locals
Alpens, 7 de març i 27 de setembre.
Balneyà, 21 de gener i 21 d'agost.
Brull, el, 25 de juliol i 11 de novembre.
Calldetenes, 13 d'abril i 25 de setembre.
Centelles, 5 de juny i 1 de setembre.
Collsuspina, 7 i 8 d'agost.
Espinelves, 23 de gener i 25 de juliol.
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Folgueroles, 17 de maig i 12 de setembre.
Gurb, 5 de juny i 30 de novembre.
Lluçà, 21 de novembre i 7 de desembre.
Malla, 23 de gener i 5 de juny.
Manlleu, 13 d'abril i 5 de juny.
Masies de Roda, les, 13 d'abril i 22 de setembre.
Masies de Voltrgà, les, 8 de setembre.
Gleva, la, 4 i 8 de setembre.
Vinyoles d'Orís, 10 de juliol i 8 de setembre.
Montesquiu, 5 de juny i 13 d'octubre.
Muntanyola, 16 de juny i 3 d'agost.
Olost, 16 i 17 d'agost.
Santa Creu de Jotglar, 14 i 15 de setembre.
Orís, 15 de maig i 18 de setembre.
Oristà, 20 de gener i 30 de novembre.
Raval de Sant Feliu, el, 1 d'agost i 12 de setembre.
Torre d'Oristà, la, 17 de gener i 8 de setembre.
Perafita, 2 de febrer i 29 de juny.
Prats de Lluçanès, 23 de gener i 26 de juny.
Roda de Ter, 22 i 23 de setembre.
Rupit i Pruit, 29 de setembre i 30 de novembre.
Sant Agustí de Lluçanès, 25 d'agost i 28 de setembre.
Sant Bartomeu del Grau, 5 de juny i 24 d'agost.
Sant Boi de Lluçanès, 20 de maig i 28 de setembre.
Sant Hipòlit de Voltregà, 4 i 8 de setembre.
Sant Julià de Vilatorta, 5 de juny i 18 de setembre.
Sant Martí d'Albars, 11 i 13 de novembre.
Sant Martí de Centelles, 5 de juny i 25 de juliol.
Sant Pere de Torelló, 4 i 18 de setembre.
Santa Cecília de Voltregà,
Santa Eugènia de Berga, 5 de juny i 4 de setembre.
Santa Eulàlia de Riuprimer, 4 de setembre i 7 de desembre.
Santa Maria de Besora, 5 de juny i 13 d'abril.
Santa Maria de Corcó, 13 d'abril i 5 de juny.
Sant Martí Sescorts, 13 d'abril i 5 de juny.
Seva, 5 de juny i 25 de juliol.
Sobremunt, 15 de maig i 13 de desembre.
Sora, 15 de maig i 29 de juny.
Taradell, 20 de gener i 25 d'agost.
Tavèrnoles, 15 de maig i 3 d'agost.
Tavertet, 28 d'agost i 10 de juliol.
Tona, 5 de juny i 30 de novembre.
Torelló, 1 d'agost i 18 de setembre.
Vic, 5 de juny i 5 de juliol.
Vidrà, 13 de gener i 25 de setembre.
Viladrau, 8 de setembre i 11 de novembre.
Vilanova de Sau, 13 d'abril i 5 de juny.

El tècnic Sr. ALTIMIRAS, està a disposició de tots els associats els dijous de 12 a 14 h.
Per fer qualsevol consulta cal trucar abans per confirmar la visita.

L'assessor fiscal està a disposició de tots els associats. Per les consultes dirigiru-vos al
despatx de l'A.I.C.O. indicant el tema a tractar i es fixarà dia i hora.

ICICT El Sr. CANADELL, cap de l'oficina de l'ICICT de Ripoll, ens atendrà al nostre
despatx els dimarts i dijous per recollir totes les arpets i altres docments que s'hagin de
presentar, i també per fer-li les consultes necessàries. Per agilitzar els tràmits cal
telefonar al despatx amb temps, per poder-vos donar hora i evitar les esperes. Seria
convenient que les carpetes blaves les portéssiu el dia abans per repassar que no hi falti
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cap paper.
EL SR. CANADELL NO ESTÀ NOMÉS A DISPOSICIÓ DELS ASSOCIATS, SINÓ DE TOTHOM
QUI HAGI DE LLIURAR ALGUN DOCUMENT O REALITZAR UNA CONSULTA.

INFORMACIÓ PER LAS INSTAL·LADORS DE GAS:
Està a disposició de tots els associats la modificació de la nova normativa de les
instal·lacions de gas.
Els interessats poden passar a recollir-la i, en cas que necessitin algun aclariment, es
poden adreçar al tècnic de l'associació en hores de visita, tant si es refereix a la nova
normativa com a la confecció de butlletins.

Els preus acordats en la darrera assemblea per als butlletins de les diferents classes són
en concepte de treball efectuat, inspecció ocular, proves d'aïllament, mesura de terra,
etc., segons el que s'escaigui. Aquests són els barems que ha de reflectir la "factura", tot
descartant l'ús del rètol "butlletins".

LLIBRES QUE ESTAN A DISPOSICIÓ DELS ASSOCIATS

Títol: "Instalaciones de
protección contra
incendios". Llibre a la venda
al despatx de l'AICO

Títol: "Instal·lacions
elèctriques de baixa tensió".
Llibre ofert per gentilesa de
Gas Vic. Gratuït per a tots
els associats amb el carnet
d'instal·lador de gas.

Títol: "Instal·lacions de
Calefacció, climetització i
aigua calenta sanitària".

Títol: "Reglamento de
instalaciones de gas en
locales destinados a usos
domesticos, colectivos o

http://www.aico.cat/eina/eina_14.htm

10/11

25/9/2017

EINA núm. 14 - desembre 1994.

Llibre a la venda al despatx
de l'AICO.
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comerciales.". Llibre a la
venda al despatx de l'AICO.
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