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EDITORIAL
Ja actualment i molt és en els anys que s'apropen es presenta un gran repte per la majoria d'empreses que integren la nostra
associació. Per aquesta i altres raons creiem que es important la tasca que es pot portar a terme amb col·lectivitat. El butlletí que
avui estrenem pensem que pot ésser una eina eficaç per aglotinar esforços, inquietuds, projectes, etc.
Aquesta publicació que en principi tindrà periodicitat trimestral està destinada a tots els associats d'A.I.C.O. El contingut volem que
sigui pràctic i interessant. Els temes que tractarà seran bàsicament referents a la nostra problemàtica ja siguin noves normatives
d'instal·lacions, renovacions de carnets o altres documents, assumptes de caire laboral, informació de la gestió de la Junta,
assabentar de nous serveis de que es podrà disposar..., etc.
No dubtem que serà ben acollit per a tots, es per això que comptem amb el vostre recolzament.
Convidem a totes les persones relacionades d'alguna manera amb l'associació que ens facin arribar tot el que creguin que pugui
ésser d'interès, doncs nosaltres de ben segur ho publicarem.
Donem les gràcies a totes les persones i entitats que han dol·laborat en la realització d'aquest nº 1 i esperem que sigui només el
començament d'una llarga història de comunicació de la Junta envers els seus associats.
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ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ D'INSTAL·LADORS D'AIGUA, GAS, I ELECTRICITAT DE LA COMARCA
D'OSONA.
TÍTOL I
Disposicions generals
ARTICLE 1er. D'acord amb el que estableix la Llei 19/77 d'1 d'abril, en la que es regula el Dret d'Associaciò Sindical, es constitueix
l'ASSOCIACIÓ D'INSTAL·LADORS D'AIGUA, GAS I ELECTRICITAT DE LA COMARCA D'OSONA, que podrà utilitzar, com a
distintiu de manera abreujada, les sigles A.I.C.O.
ARTICLE 2on. L'àmbit d'actuació territorial de l'A.I.C.O. serà el de la Comarca d'Osona. L'Associaciò d'Instal·ladors d'Aigua, Gas i
Electricitat de la Comarca d'Osona estarà integrada pels professionals que dediquin la seva activitat empresarial a la instal·lació
d'aigua, gas i electricitat, que vulguin adherir-s'hi.
ARTICLE 3er. L'Associaciò d'Instal·ladors d'Aigua, Gas i Electricitat de la Comarca d'Osona, es constitueix per temps indefinit.
ARTICLE 4art. L'Associaciò d'Instal·ladors d'Aigua, Gas i Electricitat de la Comarca d'Osona, tindrà personalitat jurídica pròpia i
plena capacitat d'obrar pel compliment dels seus fins.
ARTICLE 5è. L'Associaciò d'Instal·ladors d'Aigua, Gas i Electricitat de la Comarca d'Osona, tindrà el seu domicili a Vic, Rambla de
l'Hospital, número 7, sense perjudici que la Junta Directiva pugui en qualsevol moment acordar canviar-lo per un altre lloc, dins
l'àmbit territorial pròpi de l'A.I.C.O. així com crear o establir delegacions i representacions on consideri convenient.
ARTICLE 6è. Per millor acompliment de qualsevol dels seus fins i quan així ho acordi la seva Assemblea General, l'A.I.C.O. podrà
afiliar-se amb altres Associacions, Federacions i Confederacions d'àmbit nacional, autonòmic o internacional.
Les Associacions, Agrupacions, etc, d'un àmbit menor que vulguin formar part de l'A.I.C.O. hauran de sol·licitar-ho al President,
acompanyant a la seva sol·licitud els seus Estatuts, així com el Reglament, si el tinguessin, juntament amb una relació de Socis. La
Junta Directiva decidirà sobre la sol·licitud d'admissió que haurà d'ésser ratificada la seva resolució per la Junta General en la
primera reunió que es celebri.
ARTICLE 7è. Constitueixen els principis inspiradors de l'Associació d'Instal·ladors d'Aigua, Gas i Electricitat de la Comarca d'Osona.
a) La representació i defensa així com la promoció dels interessos econòmics, socials i professionals dels seus afiliats, juntament
amb la promoció de tot alló que constitueix el foment i prestigi de la professió, el companyerisme entre els afiliats, la promoció d'un
sistema de seguretat que els protegeixi al màxim davant de les contingències.
b) La representació i la defensa dels interessos dels afiliats davant de tot tipus de persones Entitats de l'Administració Pública
Estatal, Autonòmica i Local, Organismes Autònoms, Tribunals Ordinaris i Especials de qualsevol grau i jurisdicció, altres Estaments,
Organitzacions, Associacions, Col·legis, Càmares de qualsevol naturalesa, persones físiques i jurídiques.
Així doncs serà competència de l'Associació l'exercici de qualsevol classe d'accions, recursos, sempre que aquesta activitat
respongui a criteris de defensa dels professionals asociats.
c) Fomentar la solidaritat entre els afiliats, promoure i crear serveis comuns a la naturalesa asistencial, informant als afiliats de
quantes novetats siguint d'interès per la professió en matèria legislativa, tècnica, econòmica, financera o qualsevol altra per mitjà
dels medis de difusió que tingui al seu abast.
d) El foment de la unió i armonia entre els afiliats i d'aquestos amb els seus proveïdors i clients.
e) La col·laboració amb les Administracions Públiques per a l'elaboració d'estadístiques i estudis referents a l'activitat.
f) La intervenció en nom dels afiliats, en l'estudi i debat de quantes mesures de tipus econòmic i social que afectin a l'activitat com
les ordenacions del mercat, preus, plans de desenvolupament, comerç exterior i altres de semblants.
g) La represió, per tots els mitjans legals al seu abast, de les pràctiques, d'intrussisme professional en qualsevol de les seves
formes.
h) La incoació d'expedients sancionadors contra aquells afiliats que infringeixin les disposicions tècniques o administratives que
regulen l'exercici de la professió, o que sobrepassin els límits permesos per l'honest exercici de l'activitat, vulnerant la legislació
civil, mercantil o social de forma manifesta i greu o que, de qualsevol manera la seva conducta atenti el prestigi de la professió i
qualsevol disposició legal vigent i la disposició sancionadora que en aquest cas pogués recaure, no serà obstacle perquè els
mateixos fets puguin ser vistos davant de qualsevol Jurisdicció.
i) L'implantació d'un ventall de seguretat col·lectiva que cobreixi a l'afiliat del màxim de contingències, tant derivades de l'exercici
de la seva professió com de qualsevol tipus d'accident, enfermetat, etc.
j) L'elevació del nivell professional, tècnic, intel·lectual i moral dels afiliats mitjançant la promoció de conferències, cursets,
divulgacions, etc.
k) La creació d'uns serveis de peritacions i arbitratge de Dret Privat per a la resolució amistosa extra judicial per qualsevol conflicte
que pogués sorgir entre els afiliats o entre aquests i els seus proveïdors o clients.
l) En general qualsevol altres que en l'àmbit de la competència de l'A.I.C.O., responguin directament a la més eficaç defensa dels
interessos col·lectius.
m) L'establiment dels serveis necessaris pel compliment d'allò especificat en els apartats anteriors, així com qualsevol altres que es
creguin d'interès.
TÍTOL II
Dels membres de l'Associació
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ARTICLE 8è. Podran afiliar-se a l'Associació d'Instal·ladors d'Aigua, Gas i Electricitat de la Comarca d'Osona, tots aquells
professionals que estiguin en possessió del carnet d'instal·lador legalitzat pel Departament d'Indústria de la Generalitat de
Catalunya d'alguna de les activitats que aplegui l'A.I.C.O., i que exerceixin la seva activitat dins l'àmbit d'actuació territorial de
l'Associació.
ARTICLE 9è. L'ingrés a l'Associació d'instal·ladors d'Aigua, Gas i Electricitat de la Comarca d'Osona serà voluntària i es farà per
sol·licitud escrita dirigida a la Junta Directiva de l'A.I.C.O. i fent constar l'acceptació de les normes Estatuàries vigents.
Es podrà causar baixa de l'A.I.C.O. en qualsevol moment, per decisió de l'interessat, notificant-ho per escrit a la Junta Directiva,
deu dies abans de la data de baixa. De les altes i baixes que es produeixin s'en portarà un Registre en un llibre per aquest afer.
ARTICLE 10è. L'afiliació de l'Associació d'instal·ladors d'Aigua, Gas i Electricitat de la Comarca d'Osona porta inherent el pagament
de la quota que es fixi per l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, de conformitat amb els presents Estatuts.
ARTICLE 11è. La Junta Directiva d'instal·ladors d'Aigua, Gas i Electricitat de la Comarca d'Osona, podrà acordar l'expulsió d'algun
dels seus membres, per alguna de les causes següents:
a) incompliment de les obligacions o dels fins establerts als Estatuts.
b) Incompliment dels acords adoptats per l'Assemblea General o la Junta Directiva en l'àmbit de les seves respectives
competències.
c) Incompliment de les obligacions econòmiques pel sosteniment de l'A.I.C.O. que s'haguin establert Estatuàriament.
ARTICLE 12è. Independentment de les causes de baixes previstes en l'article anterior es sancionarà la inobservància o les
infraccions dels Estatuts, especialment en les següents matèries:
a) Inexactitud o deficiència maliciosa o reiterada en les informacions o documents que han de formular els socis.
b) Dificultar els interessos de l'A.I.C.O. i el normal desenvolupament de les seves funcions.
c) La determinació de les faltes, de la seva gravetat, de les sancions i del procediment serà funció de la Junta de Govern.
d) Les decissions de la Junta de Govern, en aquesta matèria, podran ser recorregudes davant l'Assamblea General, que decidirà el
cas.
TÍTOL III
Dels òrgans de Govern
ARTICLE 13è. El Govern de l'A.I.C.O. d'instal·ladors de la Comarca d'Osona, estarà a càrrec de l'Assemblea General i de la Junta
Directiva. Les persones que regiran l'A.I.C.O., seran elegides en tots els seus graus per mitjà de sufragi lliure, directe i secret.
ARTICLE 14è. L'Assemblea General està constituïda per tots els afiliats que hagin satisfet les quotes establertes
reglamentàriament.
ARTICLE 15è. L'Assemblea General, vàlidament constituïda, és l'òrgan sobirà d'A.I.C.O., i els seus acords, adoptats d'acord amb
els Estatuts, sónobligatoris per a tots els afiliats.
ARTICLE 16è. Les Assemblees Generals podran ser ordinàries i Extraordinàries.
L'Assemblea General Ordinària es celebrarà un cop cada any, i l'Extraordinària quan ho sol·licitin un deu per cent dels afiliats o per
acord de la Junta Directiva.
ARTICLE 17è. Les Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries es convocaran per comunicat del President
d'A.I.C.O. mitjançant notificació personal i escrita a tots els seus afiliats quinze dies naturals abans de la data assenyalada per la
reunió, expressant, si fa al cas, la data i hora en que es farà la reunió en segona convocatòria.
La comunicació de la convocatòria consignarà el lloc, local, data i hora en que es celebrarà l'Assemblea i els assumptes que s'hi han
de tractar, segons l'Ordre del Dia acordat per la Junta Directiva.
La Junta Directiva, en l'apartat de Precs i Preguntes, recollirà totes les propostes que formulin els afiliats, amb petició escrita, tres
dies abans de la data de reunió.
Així mateix, per raons d'urgència, es podran debatre qüestions plantejades al decurs de la reunió, si així ho decideix un mínim de
dues terceres parts dels assistents a la mateixa.
ARTICLE 18è. L'Assemblea General quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan s'hi trobin representats la
meitat més un dels membres, i, en segona, sigui quin sigui el nombre dels assistents.
ARTICLE 19è. La Presidència de totes les Assemblees Generals correspon al President de l'A.I.C.O. i en absència d'aquest, al
Vice-president.
La mesa de l'Assemblea quedarà integrada pel President de l'A.I.C.O. i dos vocals, designats per la Junta Directiva en torn rotatiu, i
actuarà com a Secretari i el de la pròpia Junta Directiva.
Els acords que adopti l'Assemblea General ho seran per votació i per majoria simple, fora d'aquells casos que els Estatuts exigeixin
majoria qualificada. La modalitat de les votacions quedarà a criteri de la pròpia Assemblea. Cada associat que estigui al corrent del
pagament de les seves quotes, té dret a un vot, podent assistir personalment a les Assemblees i actes que es convoquin, o delegar
per escrit, en un altre Soci, el qual tindrà plens drets. Cada associat podrà representar només una delegació de vot, a més de
participar-hi a títol personal.
ARTICLE 20è. Són funcions i competències de l'Assemblea General:
a) Adoptar els acords relatius a la representació, gestió i defensa dels interessos de l'A.I.C.O. i dels seus afiliats.
b) Aprovar els programes i plans d'actuació.
c) Elegir i revocar el nomenament dels membres de la Junta Directiva i del President de l'A.I.C.O..
d) Conèixer la gestió de la Junta Directiva.
http://www.aico.cat/eina/eina_1.htm

3/9

25/9/2017

EINA núm. 1 - Juny 1991

e) Fixar les quotes que hagin de satisfer els afiliats, de conformitat amb les propostes que elabori la Junta Directiva.
f) Aprovar els pressupostos i liquidacions de comptes.
g) Aprovar o reformar els Estatuts.
h) Acordar la disolució de l'A.I.C.O..
i) Conèixer i resoldre les reclamacions i recursos formulats pels associats.
ARTICLE 21è. De les reunions de l'Assemblea General s'en aixecarà Acta que es traslladarà a un llibre d'Actes i que serà firmada
pel President, el Secretari i dos membres designats per l'Assemblea General.
ARTICLE 22è. La Junta Directiva és l'òrgan encarregat de la direcció, govern i administració de l'A.I.C.O., i estarà integrada per
un màxim de 12 i un mínim de 8 afiliats, elegits per l'Assemblea General d'entre els seus membres, mitjançant vot directe, lliure i
secret.
La durada dels càrrecs de la Junta Directiva serà de 4 anys, renovant-se la meitat dels seus membres.
ARTICLE 23è. La Junta Directiva es reunirà, en sessió Ordinària, almenys un cop cada Trimestre. També es reunirà, en sessió
Extraordinària, quan ho sol·liciti almenys la tercera part dels seus components o ho decideixi el President per pròpia iniciativa.
El President de la Junta Directiva, que serà el de l'A.I.C.O., convocarà als seus membres, sempre que sigui possible, vuit dies
naturals abans de la data fixada per la reunió, remetent l'Ordre del dia que comprengui els assumptes a tractar. Per raons
d'urgència es podran tractar assumptes que no hi estiguin compresos.
ARTICLE 24è. La Junta Directiva es considerarà vàlidament constituïda, quan hi hagi a la reunió la meitat més un dels seus
membres, com a mínim i hi siguin presents el President i el Secretari o qui els substitueixi.
Per adoptar acords caldrà el vot favorable de la meitat més un dels membres de la Junta Directiva assistents.
Les discusions i acords de les sessions, tant Ordinàries com Extraordinàries, de la Junta Directiva es faran constar en Acta que,
signada pel President i el Secretari, es traslladarà al corresponent llibre d'Actes.
ARTICLE 25è. La Junta Directiva tindrà les següents facultats i funcions:
a) L'execució i compliment dels acords de l'Assemblea General.
b) Realitzar i dirigir les activitats de l'A.I.C.O., necessàries per l'exercici i desenvolupament dels seus fins.
c) Proposar a l'Assemblea General els programes d'actuació general i específics i realitzar els acords aprovats, donant compte del
seu compliment a l'Assemblea General.
d) Elegir entre els seus components el Secretari, Tresorer i Comptador de l'A.I.C.O., així com els respectius suplents.
e) Presentar a l'Assemblea General els Pressupostos, Balanços, Liquidacions de Comptes i Proposta de la Quota per a la seva
aprovació.
f) Elaborar la memòria anyal d'activitats, somtent-la a l'Assemblea General per a la seva aprovació.
g) Decidir en matèria de cobrament, ordenació de pagaments i expedició de lliuraments.
h) Inspeccionar la comptabilitat, així com la mecànica de cobraments i pagaments, sense perjudici de les facultats de Comptador i
Tresorer.
i) Inspeccionar i vetllar pel normal funcionament dels serveix.
j) Adoptar acords referents a la contractació de bens i serveis, exercici d'accions i atorgament de poders.
k) Realitzar informes i estudis d'interès pels afiliats.
l) En cas d'extrema urgència, adoptar decisions sobre assumptes que siguin de competència de l'Assemblea General, donant-ne
compte a l'Assemblea General, donant-se compte a l'Assemblea a la primera sessió que aquesta es reuneixi.
ARTICLE 26è. El President de l'A.I.C.O. serà elegit i revocat en el seu càrrec per l'Assemblea General mitjançant sufragi lliure i
secret, i presidirà aquesta i la Junta Directiva.
ARTICLE 27è. Són funcions i atribucions del President:
a) Presidir l'Assemblea General i la Junta Directiva.
b) Dirigir els debats i l'ordre de les reunions.
c) Representar a l'A.I.C.O., subscriure contractes i atorgar poders i executar tota classe d'accions, amb la deguda autorització de la
Junta Directiva.
d) Informar anyalment de la seva actuació a l'Assemblea General.
e) Proposar a la Junta Directiva el nomenament dels càrrecs tècnics que calguin per les activitats de l'A.I.C.O..
ARTICLE 28è. El Vice-President de l'A.I.C.O., que serà elegit i revocat per l'Assemblea General, ho serà d'aquesta i de Junta
Directiva.
Substituirà al President en les seves absències, i, si es produís la vacant d'aquest, ocuparà la presidència fins que es faci una nova
elecció.
ARTICLE 29è. El Secretari de l'A.I.C.O. aixecarà Acta de les reunions que celebrin els òrgans de la mateixa i tindrà al seu càrrec
de direcció del personal i serveis.
TÍTOL IV
Règim econòmic
ARTICLE 30è. Els recursos financers de l'A.I.C.O.estaran formats per:
1) Les quotes dels membres de l'A.I.C.O..
2) Les donacions i llegats a favor de la mateixa.
3) Les subvencions que se li puguin concedir.
4) La venda dels seus bens valors.
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5) Els ingressos procedents de la venda de publicacions i de la seva prestació de serveis.
6) Qualsevol recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i preceptes estatuaris.
A cada exercici econòmic, es reformarà el pressupost Ordinari d'ingressos i despeses, subjectant-se a les normes dels presents
Estatuts.
ARTICLE 31è. La Junta Directiva determinarà les normes per l'administració i comptabilitat i el President de l'A.I.C.O. ordenarà
que els pagaments es facin efectius.
El Comptador intervindrà tots els documents de cobrament i pagament i supervisarà la comptabilitat, i el Tresorer tindrà cura de la
conservació de tots els fons en la forma que disposi la Junta Directiva i firmarà tots els documents de cobrament i pagament.
L'Assemblea General arbitrarà les mesures que calguin per què els associats puguin conèixer la situació econòmica de l'A.I.C.O..
TÍTOL V
Disolució de l'Associació
ARTICLE 32è. Els recursos econòmics de l'A.I.C.O., així com el seu patrimoni, es destinaran al compliment dels fins de la
mateixa.
Per altra banda la Junta General arbitrarà els mitjans necessaris perque els afiliats puguin conèixer en tot moment la situació
econòmica de l'A.I.C.O..
ARTICLE 33è. L'A.I.C.O. es disoldrà quan ho acordi l'Assemblea General amb el vot favorable de la meitat dels afiliats.
En l'acord de disolució s'establirà el destí que es donarà als bens, drets, instal·lacions i serveis de l'A.I.C.O. que puguessin quedar
un cop ateses les obligacions pendents.
ARTICLE 34è. Si l'Assemblea General no acorda una altra cosa, actuaran de liquidadors els membres de la Junta Directiva.
TÍTOL VI
Modificació dels estatuts
ARTICLE 35è. Els presents Estatuts es podran modificar en virtud d'un acord de l'Assemblea General, que tingui el vot favorable
de, almenys, el vint-i-cinc per cent dels afiliats.
El projecte de modificació haurà de ser proposat, almenys, per una tercera part dels associats o per la Junta Directiva i serà remès
a tots els membres de l'A.I.C.O. vint dies abans, com a mínim.
Vic, a 13 de març de 1991

GAS VIC UN PAS ENDAVANT.
La present publicació del Gremi d'Instal·ladors, adreçada a tots els agremiats, pretén ésser alguna cosa més que una "circular", vol
fer un pas endavant i esdevenir un òrgan intern de comunicació pels associats i col·laboradors del Gremi.
Crec que neix amb l'idea d'apropar a tothom la realitat viva, dinàmica i canviant que es l'Associació i contribuïr amb aquesta
aproximació a aconseguir els objectius socials i empresarials que es necessiten per a continuar prestant un bon servei a la
comunitat i mantenir una posició en un mercat cada cop més competitu.
Només cal felicitar per la nova iniciativa portada a terme i sigui el butlletí una font d'informació oberta i transparent, aportant-hi
opinions i comentaris, així la participació plural ajudarà a aconseguir que aquest butlletí que tenim a les mans, sigui el que tothom
n'espera.
Manuel Clapera i Orriols
Gerent
GAS VIC

SAUR, S.A.
Aprofitem l'oportunitat que ens oferiu, mitjançant la vostra revista, de donar-vos la benvinguda a la nova junta i oferir la nostra
col·laboració a l'Associació d'Instal·ladors de la Comarca d'Osona.
Creiem que amb una mútua col·laboració podem millorar la qualitat d'instal·lacions dels habitatges, lo que es tradueix a una millora
de la qualitat de vida de les persones.
Esperem estar en contacte amb tots vosaltres a través de la vostra associació.
Manlleu, a 10 de juny de 1991.

AIGÜES VIC
Em complau saludar per mitjà d'aquesta publicació a tots els components de l'Associació Empresarial d'Instal·ladors Electricistes i
fontaners d'Osona, i en especial a la nova Junta Directiva, a la que desitjo encert en la seva tasca.
Des del cicle integral del servei de l'abastiment i sanejament de l'aigua, la vostra és una part molt important sense la que no seria
possible la nostre misió.
http://www.aico.cat/eina/eina_1.htm
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Finalment reiterar, una vegada més, la nostra disposició a col·laborar en tots els temes que hem de treballar en comú i que s'han
de traduir en una millora constant del servei.
Atentament,
Rogeli Fletas i Anglada
Gerent d'Aigües de Vic, S.A.

ESTABANELL I PAHISA, S.A.
Senyors:
Rebut el seu escrit de data 3 de Març de 1991, prenem bona nota de la nova constitució de la nova Junta i com sempre ens
manifestem disposats a col·laborar amb vostès en tot el que sigui necessari pel bon servei dels nostres abonats de la comarca
d'Osona.
Ben atentament.

REPSOL BUTANO, S.A.
Repsol Butano, S.A. desitja donar la benvinguda a aquesta publicació que la junta directiva del Gremi d'Instal·ladors de Vic publica
pels seus associats.
Pensant que l'instal·lador ha d'estar informat de tots els tipus d'instal·lacions que es poden realitzar amb gas butà/propà, recollim
l'oferiment que ens ha fet el seu president, per què des d'aquesta tribuna poguem divulgar a partir del pròxim número, unes idees
bàsiques entorn al món dels gasos liquats del petroli.
Oferim el nostre centre d'atenció al client, del carrer bisbe morgades, 31 de Vic al Gremi d'Instal·ladors per a qualsevol consulta
que estimin oportuna.
Actualment, en aquest centre d'atenció al client, s'està realitzant un curs per instal·ladors "IG-I", que finalitzarà el pròxim dia 27 de
juliol, estant previst realitzar-ne un altre pròximament, habitualment es realitzen en aquestes instal·lacions xerrades i conferències
sobre els gasos liquats del petroli, dirigides a associacions de mestresses de casa, consumidors, col·legis, etc.
Sense més, i desitjant una llarga vida, plena de satisfaccions a aquesta revista que neix i molts d'èxits professionals al personal que
va dirigida, quedem a la seva disposició.
Atentament,
Repsol Butano, S.A.

FUERZAS ELECTRICAS DE CATALUÑA, S.A.
Benvolguts senyors:
El passat mes de març vaig rebre la circular de la vostra associació en la qual ens feieu notificació del cessament de la Junta
presidida per el Sr. Josep formantí i Marginet i la constitució de la nova junta presidida pel Sr. Pere Castells i Montaña.
En primer lloc, aprofito l'oportunitat per acomiadar-me del Sr. Josep formentí i de tots els membres de la Junta cessant. Les nostres
relacions sempre han estat d'entesa i col·laboració i només em queda donar les gràcies a tots i dir que sempre tindran en nosaltres
uns amics.
Al mateix temps, vull donar l'enhorabona i la benvinguda al nou President i la nova Junta. Personalment i com a Delegat de
F.E.C.S.A., els ofereixo la meva col·laboració i suport i sempre em trobareu a la vostra disposició per aclarir, comentar i completar
totes les consultes relacionades amb el gremi i la nostra empresa.
Amb molta alegria he rebut la noticia de la publicació d'un butlletí per part de l'Associació, que penso en serà de gran utilitat per la
comunicació, informació, entre els agremiats i tots els que tenim relacions amb el gremi.
Aprofito aquesta avinentesa per testimoniar-vos la meva consideració.
Atentament,
Cap Delegació Osona i Ripollès

GENERALITAT DE CATALUNYA.
Reproduim el contingut dels escrits rebuts de la 'Direcció General de Seguretat Industrial' del 'Departament d'Indústria i Energia' en
relació al CONTROL D'INSTAL·LADORS DE BAIXA TENSIÓ.
Generalitat de Catalunya
Departament d'Indústria i Energia
http://www.aico.cat/eina/eina_1.htm
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Direcció General de Seguretat Industrial
Assumpte: Control d'Instal·ladors de Baixa Tensió.
Per al vostre coneixement i dels membres d'aquixa Entitat us adjuntem còpia de l'ordre tramesa als Serveis corresponents d'aquest
Departament i a les Entitats d'Inspecció i Control.
Aquesta Direcció General té coneixement que instal·ladors amb documentació (que els acredita com a tals) caducada o invalidada,
segueixen estenen butlletins de bt.
Caldrà que extremeu el control sobre les dades dels instal·ladors que figuren en els butlletins que es reben en les vostres
Delegacions i contrastar-les amb les actualitzacions d'instal·ladors acreditats.
Quan la vostra entitat detecti un butlletí estès per una persona no acreditada o documentació invalidada, caldrà que ho poseu en
coneixement dels Serveis Territorials corresponents i mentre no rebeu la seva conformitat us abstingueu de segellar-los.
Atentament,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURETAT INDUSTRIAL

PYSESA
PRODUCCION Y SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, S.A.
Distinguits agremiats:
Després de la renovació de la junta del Gremi i de l'edició d'aquesta nova revista, em complau acceptar l'oferiment que se m'ha fet
de dirigir-me a vosaltres.
Vull felicitar-vos per l'idea d'aquest butlletí que neix amb aquest número i assegurar-vos, de part nostre, l'intent de mantenir el
màxim contacte amb tots vosaltres a través d'ell.
Aprofito l'avinentesa per a desitjar-vos un gran èxit en la nova etapa del Gremi que ara comença. Reiterant-me a la vostra
disposició, em complau saludar-vos molt cordialment.

ENERGIA ELECTRICA DEL TER, S.A.
És un motiu de satisfacció per a mi l'ocasió que s'em brinda de poder dirigir-me a tots els que formen aquest ampli col·lectiu
professional d'instal·ladors, que avui enceten una nova etapa de la que n'és fidel exponent el butlletí que ara tenim a les mans.
De sempre ha cregut en la necessitat d'una estreta col·laboració entre l'Associació i les empreses encarregades dels Serveis Públics
i crec que així ho hem practicat de sempre a casa nostra però és ara en els temps que vivim que aquesta col·laboració esdevé
totalment imprescindible per assolir els nivells de qualitat que l'usuari justament ens exigirà.
Espero que la nova etapa que ara comença serveixi per avançar en aquesta línia de millora de la nostra professionalitat en la nostra
respectiva tasca diària.
JOSEP NOGUER i AROLA
Director d'Energia Elèctrica del Ter, S.A.

CONVENI COLECTIU LABORAL 1991
PREU HORA FACTURACIÓ-SORTIDES TALLER.
Van ser asignades les noves taules del conveni Colectiu Laboral Siderometal·lúrgic per a la província de Barcelona (branca
indústria). Els valors van començar a ser vàlids a partir del primer gener i fins al desembre de 1991.
D'acord amb les dades rebudes, així com els valors salarials i annexes, s'ha sol·licitat l'actualització de "PREUS HORA" i "SORTIDES
TALLER", amb l'ànim de que una vegada informats i acceptats oficialment, tinguin la consideració de correctes i recomanables.
Els valors comprenen costos directes o indirectes, així com incentius, despeses generals o d'estructura, beneficis, etc. Com és lògic
no incluen despeses de dietes, increments per hores extres, transports de materials i d'altres.
VALORS PREU-HORA FACTURACIÓ
· Empreses individuals de tipus familiar dedicades principalment a portar a terme reparacions i petites instal·lacions. 1.820 ptes.
· Empreses de tipus petit o mitjà que és dedican a reparacions i instal·lacions de naturalesa diversa. 2.075 ptes.
· Instal·lacions i adequacions de les activitats professionals del nostre àmbit, amb volum de treball superior a 3 jornals i que
normalment es porten a terme amb pressupost previ. 2.240 ptes.
· Empreses de volum superior dedicades a instal·lacions de tipus variat i montatges:
Oficial de 1ª 2.360 ptes.
http://www.aico.cat/eina/eina_1.htm

7/9

25/9/2017

EINA núm. 1 - Juny 1991

Ajudant 1.820 ptes.
Cal que és tingui en compte que degut a la peculiaritat de les nostres activitats, aquests preus es refereixen a qualsevol de les
branques de la nostra associació. (Aigua, Gas i Electricitat), sense oblidar que aquestes activitats s'han de portar a terme d'acord
amb els epígrafs de les llicències fiscals que tributem tots obligatòriament.
SORTIDES DE TALLER
· Sortides fins a 300 metres del taller 290 ptes.
· Sortides fins a 500 metres del taller 440 ptes.
· Sortides a més de 500 metres del taller de 680 a 1.100 ptes.

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA.
Des de fa més de cent anys, la Cambra de Comerç de Barcelona exerceix la seva doble funció d'Entitat consultiva de l'Administració
i la corporació per la representació i el foment dels interessos generals del comerç, la indústria, la navegació i altres serveis.
La defensa d'aquests interessos generals està garantida per la estructura democràtica de la institució. Tots els contribuents al
Tresor Públic que es dedican al comerç, la indústria i la navegació són electors i elegibles per a constituir el Ple de la Cambra, òrgan
suprem de govern, format per seixanta les resolucions dels quals esdevenen així autèntiques opinions de síntesi pel que fa a les
aspiracions i necessitats de tots els sectors econòmics.
Altrament la Cambra posa a l'abast dels seus electors i del públic en general un conjunt molt diferenciat de serveis amb la finalitat
d'informar, divulgar, formar i promoure. És a l'entorn d'aquests quatre eixos i juntament amb la seva primordial funció consultiva,
que es desenrotlla l'activitat de la Cambra de Comerç de Barcelona i el seu diàleg amb la vida econòmica del país.
La Cambra de Comerç de barcelona és punt de trobada i enllaç pels qui desitgen millorar la seva formació, i posa al seu abast
cursos, seminaris i activitats.
Així mateix, la Cambra esdevé centre de tot tipus d'iniciatives i gràcies a ser un fons de consulta permanent, fons documental i
divulgatiu i autèntic banc de dades, pot respondre a les necessitats informatives més diverses que plantegen les empreses i les
institucions.
També la Cambra en la defensa dels interessos generals que la corporació representa, crea, directament o conjuntament, és
representada, o participa en altres organismes i entitats catalanes, també d'àmbit estatal i àdhuc internacional. Aquesta
diversificada presència institucional garanteix una influència, un ressò i un prestigi que li cal a la Corporació en la seva tasca de
servei.
La Cambra, en efecte, ha estat i és un agent vitalitzador de l'activitat econòmica, donant suport al creixement empresarial i a la
creació de noves empreses. Fomenta també la relació de noves empreses. Fomenta també la relació entre empreses i sectors de
l'economia, i obre vies de contacte amb altres experiències, moltes d'aquestes en l'exterior, perquè la Cambra és també un vehicle
permanent de promoció del pais en l'economia internacional.
Des de fa més d'un segle, la Cambra Oficial de Comarç, Indústria i Navegació de Barcelona assumeix d'una manera molt decidida la
funció que la llei li atorga com a òrgan de representació i foment dels interessos econòmics generals.
Josep Herrera i Fontanals
Membre del Ple

NOTICIARI DE LA JUNTA DE L'A.I.C.O.
La junta gestora va ésser promocionada el passat dia 8 de febrer al no presentar-se cap més candidatura a la reunió celebrada al
CLUB TENNIS VIC.
Tot seguit ens vàrem posar a treballar redactant els Estatus que esperem que ja hagueu pogut llegir. Varen ésser aprovats en la
Reunió Extraordinària celebrada a "CAL U" el dia 13 de març, on vàrem poder conèixer el Sr. JOSEP HERRERA FONTANALS,
candidat del grup d'instal·ladors al ple i el Sr. ANTONIO NEGRE, candidat a la presidència de la Cambra Oficial de Comarç, Indústria
i Navegació de Barcelona, escollits posteriorment.
Mentrestant, ja teniem encarregat a varis Agents d'Assegurances un projecte per una pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Civil
d'Explotació, Patronal i Productes Acabats. Estudiats els diferents projectes que ens varen oferir i per acord de la junta, es va
decidir continuar amb la mateixa companyia MAPFRE, doncs és la que ens ofereix la millor relació preu-prestacions. Des d'aquí
demanen que si sorgeix cap problema amb sinistre ens ho faci saber a l'ASSOCIACIÓ.
Un altre tema que ens preocupava, era tenir un enginyer tècnic a disposició dels associats per aclarir els dubtes que puguin sorgir
en qualsevol instal·lació d'aigua, gas o electricitat. També s'encarregarà de fer el contracte als que tenen el carnet IG2 de GAS. La
persona escollida és el Sr. SANTI ALTIMIRAS.
El dia 21 de juny es va fer una reunió dels instal·ladors de gas amb l'empresa GAS VIC per presentar uns nous tubs flexibles per
l'instal·lació d'aparells mòbils, comentar noves normes i mantenir un canvi d'impressions.
Fins el proper número.
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LA JUNTA

INFORMACIONS GENERALS
El Sr. Santi Altimiras estarà a la vostra disposició tots els dimarts de 4 a 5 de la tarda al despatx de l'associació per atendre
gratuitament les consultes. Si voleu que us faci cap tràmit o projecte es farà segons tarifa.
Hem canviat l'emplaçament del despatx per vàries raons: la primera, perquè els propietàris ens ho vàren demanar; la segona,
per disposar de més espai i poder-vos atendre millor. l'horari és de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda, havent-lo ampliat una
hora més. Us atendrà com sempre la Núria.
El Sr. President serà al despatx tots els divendres de 3 a 4 de la tarda per atendre qualsevol problema.
Tot associat o entitat relacionada amb l'associació que tingui algun escrit per publicar a la revista, agrairíem que ho fes arribar i
sens dubte serà atès, fent constar clarament nom, adreça i D.N.I., encara que es publiqui amb sudònim.
Un altre apartat que obrirem en el proper número serà la QUOTA DE L'ASSOCIAT per publicar els vostres escrits OFERTES i
DEMANDES per comprar, vendre o canviar.

ASSUMPTE: DETECTORS EN CO EN APARCAMENTS.
La 'Instrucció interpretativa de la MI BT 027, capítol 9, relativa a estacions de servei, garatges i tallers de reparació de vehicles a
motor', aprovada per Resolució d'11 de novembre de 1988 de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial (BOE 30.12.88),
estableix en el seu punt 3 "ventilació", l'obligació d'instal·lar aparells detectors de CO adequadament distribuïts en els aparcaments
públics de més de 1000 m2 de superfície i en els "no públics" de més de 2500 m2 de superfície (inclosos els passadissos i les
rampes).
D'altra banda, els detectors de CO que s'instal·lin han d'ésser homologats d'acord amb les especificacions tècniques que fixa el reial
Decret 2368/1985 de 20 de novembre (BOE de 23.12.85).
Aquesta Direcció General té coneixement de la carència de detectors de CO en aparcaments que obligatòriament han de disposarne, d'acord amb la instrucció citada, o bé d'aparcaments que en disposen però de tipus no homologats.
Caldrà doncs, que en nous projectes d'aparcaments que els hi siguin presentats, d'acord amb el Reglament de Baixa Tensió, o bé
en les Revisions Periòdiques que han d'ésser sotmesos els aparcaments esmentats, s'extremi per part dels inspectors la
comprovació de l'existència de detectors de CO de model homologat.
Albert Sabal i Duran
Director General

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D'ENLLUMENAT PÚBLIC.
En relació amb el seu escrit relatiu a l'assumpte de referència, em plau informar-li que en compliment de l'apartat 3.3 de la
instrucció Complementària MIBT009 del vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, cal que cada lluminària estigui dotada
de dispositius contra cortacircuits.
Per la qual cosa, conforme la Instrucció Complementària MIBT020, 1.1 del citat Reglament, excepte els conductors de protecció,
tots els conductors que formen part d'un circuit incluint el conductor neutre, disposaran de l'esmentada protecció de conformitat
amb la Instrucció Complementària MINT017, 2.6. caldrà que permeti connectar i desconnectar en carga amb tall omnipolar.
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