
 

 
C/ Diputació, 238 1er 1ª 08007 Barcelona  tel. 934 517 446        cuinescat@cuinescat.es          www.cuinescat.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA D’ACTUACIÓ  

2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEM

 

Amb
come

Amb
lidera

Un li

Per  l
varem
de  le
adap
perso

El Gr
cada
dese

Hem

Hem
treba
de Bo

Aque
finali
legal

 

Crec 
vega
oferim

 

Final
dins 

 

 

Sr

Pr

 

 

MÒRIA D’ACT

b la crisi i el con
ercials dels no

b  aquest  escen
atge i el dinam

ideratge que a

  la nostra part
m traslladar la
es oficines del
ptades  i prepa
ones 

remi de Cuines
a  dia  en  la  ce
nvolupament 

m reforçat la pa

m mantingut i i
allant  per a m
ones Pràctiqu

estes mesures 
itat és que el 
litat i segureta

 que hem pos
ada més, conv
m des del Gre

lment no vold
 de la recupera

r. Jose Luis Ga

resident del G

TUACIÓ 2015| 

nsegüent canv
ostres agremia

nari,  també  l
misme que han

ara s’orienta a 

t, durant el 20
a nostre seu a
l  carrer Munta
arades per al 

s, Banys i Ref
erca  de millor
 de l'entitat, p

articipació i la 

 incrementat le
millorar el pres
es, signat al 2

s estan encam
 client obtingu
at i garanties d

sat els foname
vido als agrem
mi 

dria acomiadar
ació global de 

aspar Montañ

Gremi de Cuin

  

GREMI DE

vi de paradigm
ats, que obliga 

les  funcions  d
n estat els seus

 ajudar les emp

015 vam actu
aprofitant la co
aner. El nou  e
 creixement es

formes de Cata
res,  oportunit
pretén créixer e

 influència als 

es funcions de
stigi i la imatg
014. 

minades a la m
ui  les màxime
 de la empresa 

ents per a  inic
iats a que s’im

r‐me sense do
 l’economia.  

ñés.  

es, Banys i Re

E CUINES BANY

ma de mercat, 
 a les emprese

del  nostre  Gre
s signes d’iden

preses a comp

ualitzar el Grem
ojuntura de la 
  espai,   molt p
sperat de  l'org

alunya celebra
ats  i  estalvi  d
 en els propers 

 òrgans de dec

e representaci
ge del sector i 

millora de la im
es garanties q
 contractada. 

ciar una nova 
mpliquin en la 

nar una pinze

eformes de Ca

YS I REFORME

Com  a 
Cataluny
sector de
més i inf
el decurs
de les ref

El Gremi
interesso
professio
agremiat

 

 aquesta activ
es a apostar pe

emi  s’han  vis
ntitat. 

petir en les mil

mi un cop mé
a baixada dels 
 prop del  centr
ganització  i d

arà el proper a
  dels  seus  ass
 anys. 

cisió d’instituc

ió amb les Adm
 lluitar contra 

matge i la qual
quan encarreg
 

 etapa  i que e
 defensa dels 

ellada optimist

atalunya 

SALU
 

ES DE CATALU

  President  de
ya, que acull i 
e la reforma  in
formar‐vos del
s de l’any 2015
formes. 

i va néixer al 1
os  d’  un  sect
onals  que  inte
ts visibilitat, s

vitat resulta in
er una oferta d

st  obligades  a

llors condicion

és per  tal d’ad
 preus  de llog
re de  la  ciuta
'una  sala d'ac

 any 2016, el 3
sociats,  que  ja

cions com la  C

ministració. E
 l’intrusisme i 

litat del secto
guin una  reform

 ens queda mo
 interessos del

ta al  2016 am

UTACIÓ

NYA  2015 

el  Gremi  de 
   representa a 
ntegral, és un 
l recull de les a
5 i de tot allò q

 1986 fruit de la
tor  molt  espe
ervenen  en  un
erveis i avanta

nsuficient per a
 diferent i augm

a  evolucionar,

ns possibles. 

daptar‐nos als
uer i de que fin
t  comtal,    con
ctes  i  formació

0 aniversari d
a  s'apropen  a

Confederació d

n aquesta líni
 l’economia su

r i a oferir al c
ma a  la seva 

olt camí  i treba
l sector i que a

mb la constatac

Ó DEL 

 

  Cuines,  Bany
 les empreses 
n plaer poder s
 activitats de la
 que va ser rell

 la necessitat d
ecífic  i  que  ag
na  reforma. O
atges i formac

 afrontar  la ca
mentar l’eficiè

  sempre  inte

s  interessos g
nalitzava el co
nsten d'unes 
ó amb capaci

des de la seva f
als  200  i  que,

de Comerç de C

ia, a l’any 201
ubmergida, a t

 client les màx
  llar o al seu 

all per  fer. És
 aprofitin tots e

ció d’una petit

 PRESID

 

ys  i  Reforme
 i professional
 saludar‐vos un
a nostra entita
levant per al s

d’unir i defensa
glutina  a  tot
Oferim  als  no
ció a mida. 

aiguda dels ma
ncia en costos

ntant manten

generals dels s
ontracte de llo
 modernes ofi
itat per més d

 fundació i tre
  segons  el  pl

 Catalunya. 

15 s’hem conti
través del Pro

ximes garantie
 edifici, en qua

 per això que,
 els avantatges

ta millora sect

DENT 

 

 

3 

 
es  de 
ls del 
n cop 
at en 
ector 

ar els 
ts  els 
ostres 

arges 
s. 

nir  el 

 socis, 
oguer 
icines 
de 30 

eballa 
la  de 

inuat 
tocol 

es. La 
ant a 

, una 
s que 

torial 



MEM

 

 

1
 

El Gr
deco
seus
man
costo

El Gr

Un g
activ

La M

La V
accé

Aque
dispo

El  se
amb
emp

Per a

Al gr

Per a
que d

Al de
 

MÒRIA D’ACT

. EVOLU

remi de Cuine
oració d’interi
 agremiats to
era amb el se
osa incorpora

remi va néixer

grup d’empre
vitats era nece

Missió del Grem

Visió del Grem
s al mercat ca

estes empres
osant dels ma

ector de la re
 una lleuger d
reses de refor

 aquest motiu,

ràfic es pot ve

 aquest motiu,
 de cara a aque

esembre de 20

TUACIÓ 2015| 

UCIÓ DE

es, Banys i Re
ors, amb esp
ots els serveis
eu principal ob
ació dins la sev

r el 2 de juny d

saris dedicats
essària la crea

mi és satisfer 

mi és millorar 
anviant amb a

ses, mitjançan
ateixos serveis

forma va com
 despunt d’ 2’4
rmes,  person

, el nombre d’

eure la evoluci

, des del Grem
est 2016 tene

015,  teníem 1

  

GREMI DE

EL GREM

eformes de Ca
ecialització e
 possibles d’in
bjectiu: dotar
va reduïda inf

 de 1986 en ba

s a  l’equipam
ació d’un grem

 les necessitat

  l’àmbit d’acc
 aliances i estra

nt  aquests  se
s i garanties d

mençar a no   d
4% del sector 
nal i capacitat 

’agremiats a f

ió del numero

mi seguim llu
en ja perspect

171 agremiats

E CUINES BANY

MI 

atalunya  rep
n les cuines i 
nformació, fo
r als agremiat
fraestructura e

ase a les neces

ent de banys
mi. El primer c

ts de l’ agrem

ció dels agrem
atègies. 

erveis  i  reducc
 dels que gaude

   decreixer dur
 a Espanya. Aq
 d’inversió 

 final del 2015 

o d’agremiats 

itant lluitant 
ives de creixe

s.  

YS I REFORME

resenta al co
   els banys i te
ormació i asse
ts  d’una sèrie
 empresarial.  

ssitats d’un se

s  i cuines, va 
 cens el formav

iat. 

miats amb un

cions, aconse
eixen empres

rant el 2015. S
quest petit cr

 es  va increme

 al llarg dels a

 pels nostres a
ement. 

ES DE CATALU

l•lectiu empr
e com a objec
essorament al
e de serveis qu
 

ector  en ràpid

 arribar a  la c
ven 13 establim

a col•laborac

eguiran una  im
ses amb una m

 Segons els res
eixement, es 

entar respect

nys. 

agremiats s q

NYA  2015 

esarial del sec
tiu , (entre al
 més baix cos
ue fins ara les

d i constat cre

onclusió de q
ments. 

ció efectiva, u

mportant mil
major estructu

sultats d’Euro
 tradueix en q

e al de l’any a

ue mantenen

 

ctor de la ref
ltres), posar a
st possible, co
s eren inacces

eixement. 

 que per dirigi

 una associativ

llora del  seu 
ura humana i t

oconstruct, el
que es puguin 

 anterior.  

n la seva activ

 

orma integra
 a la disposició
omplint d’aqu
ssibles o de di

r degudamen

vitat competit

 nivell  compe
 tècnica. 

 2015 va fina
 mantenir alg

vitat, tot i la c

 

 

4 

l i de 
ó dels 
uesta 
fícil i 

nt  les 

tiva  i 

etitiu, 

litzar 
unes 

 

risi, i 



MEM

 

 

EVO
 

 

 

Al m
Form

La es

 

MÒRIA D’ACT

OLUCIÓ D’AG

mes de novem
mador, amb la

structura func

d

TUACIÓ 2015| 

REMIATS AL

mbre de 2015
a funció princi

cional del Gre

desembre 201

gene

febre

ma

ab

ma

jun

juli

ago

setembr

octubr

novembr

desembr

  

GREMI DE

L 2015 

  es  va  incorp
pal de dinam

mi al 2015 ha

0

14

er

er

rç

ril

ig

ny

ol

st

re

re

re

re

E CUINES BANY

porar  com  a  c
itzar i fer mes

 estat la segü

50

YS I REFORME

  col.laborador 
s gran el Grem

ent:  

1

ES DE CATALU

 una persona
mi. 

100

NYA  2015 

a per  fer  les  f

150

 

  funcions de A

200

 

 

Agent Comer

 

0

 

 

5 

rcial  i 



MEM

 

 

 

 

2
C

 

 

MÒRIA D’ACT

2. RELAC
CUINES, 

 

TUACIÓ 2015| 

CIÓ DE M
 BANYS 

  

GREMI DE

MEMBRE
 I REFOR

Preside

Sr. José
Frunsom
 

Secreta

Sr. Juan
Estudio 
 

Tresore

Eloi Par
Instalac
 

Vocal 

Pilar Ma
Sanitari
 

Vocal 

Salvado
Cuibany
 

Vocal 

Ramon M
Cuina Co
 

Vocal 

Xavier P
X La Cas
 

Vocal 

David Al
Refer Ho
 

E CUINES BANY

ES DE LA
RMES DE

ent 

é Luis Gaspa
mer, S.L. (M

ari 

n José Lópe
 B-91, S.L. 

er 

ent I Rovira
iones Davel

arzo Barcen
s Aragó, S.L

r Payes Cas
y Integral, S

Mitjans Esp
onfort 

Perez Payar
sa 

lbert Caste
ome 

YS I REFORME

A  JUNT
E CATAL

ar Montañes
Modrego Inte

z Ramon 

a 
lor, S.L. 

as 
L. 

stell 
S.L. 

puny  

rols 

llví 

ES DE CATALU

TA DIREC
LUNYA 

s 
eriors) 

NYA  2015 

CTIVA D
 

 

DEL GREM

 

MI  DE 

 

 

6 



MEM

 

 

 

R

 

Al lla

 

 
 

R

 

3 de 
2015

17 de
Infor
com
 
21 d
com
prev

23 d

càrre

realit

27  d

Gene

com

Prev

27  d
incor

Actu

15 de
l’IVA

 

 

A

MÒRIA D’ACT

elació de 

arg del 2015  s

eunions d

  febrer de  20
5.Local seu de

e març  de 201
rme  altes  i  b
ptes 

’ abril de 2015
ptes  Informe
istes 

de  juny de  20

ec  de  Tresore

tzades i estat de

de  juliol  de  2

eral  del  Grem

ptes a 30 de j

vistes 

d’Octubre  de 
rporació del S

uacions realitz

e desembre d
A pel 2016. Ba

ASSEMBLEA

TUACIÓ 2015| 

 Reunions 

s’han manting

e la Junta

015 Temes  tr
el Gremi Situa

15 Temes trac
baixes.    Resum

5 Temes tract
  de  les  activ

015 Temes  tra

r  Informe  a
e comptes. Visi

015  Temes  t

mi.  Informe  a

 juny de 2015. 

  2015  Teme
 Sr Diego Albad

zades i Actuac

de 2015 Temes
lanç econòmi

A GENERAL

  

GREMI DE

 de Trebal

gut un total de

a Directiva

ractats: Prese
ció de les neg

ctats Canvi lo
m  actuacions

tats: Informe 
vitats  realitzad

actats: Nomen

altes  i  baix
ta a la nova seu

tractats:  Fixar

  altes  i  baixes

 Actuacions r

s  tractats:  P
dalejo com a a

cions Previste

s tractats: S’in
c  i prevission

L ORDINÀR

E CUINES BANY

ll amb mem

e 20 reunions 

a 

entació balanç
gociacions am

cal seu del Gr
s  realitzades 

 altes i baixes
des  i  noves  a

nament  i  forma

xes.    Resum 

u del Gremi 

r  data  per  l’A

s  d’agremiats

  ealitzades  i A

Presentació  d
 agent comerc

s. Informe alt

nforma als ass
ns pel 2016. 

RIA 

YS I REFORME

mbres de 

 de treball set

ç econòmic 2
mb les Instituc

remi  
  i  estat  de 

s.  Estat de 
  actuacions 

alització del 

actuacions 

Assemblea 

s  Estat  de 

Actuacions 

e  la  nova 
cial. 

tes i baixes. P

sistents de les

 

27 d’octubr

S’aprova:  l
i estat de c

ES DE CATALU

 la Junta D

tmanals o quiz

2014.Informe 
ions del Proto

reparació de l

s reunions i ac

re de 2015 

  l’ Informe de S
omptes de l’e

NYA  2015 

Directiva. 

zenals. 

  altes  i baixes
ocol de Bones 

  ’Assemblea 2

ctivitats realit

 Secretaria de 
exercici 2014 i 

 

 

s d’agremiats
s Pràctiques.  

 2015 

tzades. Propo

 l’any 2014, e
  el Pressupos

 

s  .   Prevision
 

osta de Pro‐rat

l Balanç econ
st del 2015. 

 

 

7 

s pel 

ta de 

òmic 



MEM

 

 

 

 3.
 

 

Dura
han t

Entre

 

G

El di
valor
 

El di
reun
treba

 

 

MÒRIA D’ACT

. ACTIV

ant l’any 2015
 tractat aspect

e els actes ins

GENERALIT

a 21 de gene
rar i estudiar e

a 7 d’abril de
ió de treball, j
all amb  el dir

TUACIÓ 2015| 

VITATS I

, representan
tes relacionat

stitucionals en

TAT DE CAT

er de 2015,  la
 els contractes

e 2015 el Sr. G
 juntament am
rector de l’Ag

  

GREMI DE

NSTITUC

nts del Gremi 
ts amb el sect

n els que van p

TALUNYA 

a directora, sr
s de Formació

 Gaspar, presid
mb el Sr Migu
gència Catalan

E CUINES BANY

CIONAL

 han participa
or. 

 participar, hi d

 

ra Torrents es
ó. 

dent del Grem
el Angel Fraile
na del Consum

YS I REFORME

 

LS 

t en diversos 

 destaquem el

s va reunir am

mi  i la Sra Ma
e, secretari de
m, Alfons Con

ES DE CATALU

 fòrums, actes

s següents: 

mb el Departa

aribel Torrent
e la  Confeder
nesa per cons

del    Proto
condiciona

El 20 de m
reuneix am
Lluc  Aria
Comunicac
comunicac
protocol 
Ajuntamen
Comarcals

El 20 de  j
reuneix am
Lluc  Aria
Comunicac
comunicac
ajuntamen
difussió a t

NYA  2015 

s, jornades i c

ament d’ense

ts com a Direc
ració de Come
ensuar la difu
ocol  bones  p
ament dels ha

maig  ,  la  sra 
mb  l’Agència c
s  i  Arias, 
ció,  i  Gemm
ció. Acorden q
de  bones  p
nts  a  través
s. 

uliol  ,  la Sra 
mb  l’Agència c
s  i  Arias, 
ció,  i  Gemm
ció  per  ac
nts  i  consell
 través de les x

 

 comissions de

enyament de 

ctora del Gre
erç de Catalun
ussió del el m
pràctiques  en
abitatges. 

 Maribel Torr
 catalana de C
Cap  del  Se

ma  Salas,  Se
 que publiicara
practiques  i 
s  de  les  of

 Maribel Torr
 catalana de C
Cap  del  Se

ma  Salas,  Se
conseguir   
ls  comarcals
 xarxes socials

 

e treball en les

  la Generalita

mi, assiteixen
nya, a la reun
odel d’assebe
n  la  reforma 

ents, directo
 Consum: Sr. J
ervei  d'Estud
erveis  d’estud
an a la seva w
  el  difondran
ficines  i  Con

rents, directo
 Consum: Sr. J
ervei  d'Estud
erveis  d’estud
  l’adhesió 
.  L’Agència 
. 

 

 

8 

 

s que 

t per 

n a la 
ió de 
entat 
  i  el 

ra es 
  osep 
dis  i 
dis  i 

web el 
n  als 
nsells 

ra es 
  osep 
dis  i 
dis  i 
dels 

  farà 



MEM

 

 

. 

C

Repr
el Sr
les jo

El Gr

El 11
va  re
func

Amb
dem
90.0

 

Els d
assit

El di
Migu
func

 

 

MÒRIA D’ACT

onfederac

resentants de
r. Miguel Ange
ornades es co

remi ha partic

1 de juny de 2
esultar escolli
ions des del t

b  aquestes  ele
arcacions de 
00 comercian

dies  20 de jun
teix a la reunió

a 9 de juliol d
uel Angel Frai
ionament de 

TUACIÓ 2015| 

ció de Com

el Gremi assist
el Farile, secr
mparteix el d

cipat activam

 2015 la Confed
ida M. Rosa E
  raspàs de Per

eccions,  tam
 Catalunya i 1
nts. 

ny, 30 de julio
ó de la Comiss

 de 2015  Reun
ile, de la Conf
 la plataforma

  

GREMI DE

merç de Ca

teixen periòd
retari exposa e
iagnòstic de l

ment en totes 

deració de Co
 Eritja Casade
re Llorens.   

bé  s’ha  renov
18 membres d

ol, 19 de sete
sió de Serveis

nió de treball 
federació de C
a web d’obten

E CUINES BANY

atalunya 

icament a les
 els temes, ini
  es empreses i

 les juntes dir

omerç de Cata
lla com a nov

vat  la  Junta 
de gremis sect

 

 

 

embre, 22 d’o
s de la Confed

 de la Comiss
 Comerç  i el S
nció de l’Acred

YS I REFORME

s reunions del
ciatives i prob
i negocis pim

rectives de  la 
que r

Al lla

El di
Gasp
de  l
Cata

El  di
grem
celeb
Barc
Felip
de Sa

alunya (CCC) v
va presidenta

 Directiva,  la 
torials, que e

octubre i 10 d
deració de Com

sió del Protoc
 Sr. Gaspar i la
ditació del Pro

ES DE CATALU

ls socis de la C
blemàtiques d
es catalanes. 

 patronal, en 
 representa. 

arg del 2015 la

es 22 de gen
par, president
a  Junta  Dire
lunya.  

ia  2  de  juny 
mi  al  funeral 
brar  una  m
elona, Xavier
p Puig, en rec
anta Maria de

va celebrar la 
a de  l’entitat, 

  qual  està  con
n el seu conju

 de desembre
merç de Catal

ol de Bones P
 Directora de
otocol de Bon

NYA  2015 

Confederació 
 de les pimes d
 

 les que aport

a Directora ha

ner,  i 7   de m
t del Gremi,   
ectiva  de  la 

  la  Directora 
  del  Sr  Lloren
issa  funeral 
r Trias,  i el co
ord del presid
el Mar. 

 seva assemb
 en substituc

nstituïda  per 
unt represente

e de2015 la Sr
unya: Serveis

Pràctiques am
l Gremi, per t
es pràctiques

 

 de Comerç d
 davant la con

ta veu  i opinió

a assistit a 17 r

maig, 11 deju
   assisteix a  la 
  Confederació

  assiteix  en 
nç  President 
  presidida 
onseller d’Em
dent, Pere Llo

 

blea general el
ció de Manel 

  18  represent
en més de 35

ra. Maribel To
s Plus.  

mb, el Sr. Jaum
 tal de fixar te
s. 

 

 de Catalunya, 
juntura actua

ó vers al col.l

 reunions a la C

uny de 2015 e
 Reunió Ordin
ó  de  Comer

  representació
  de  la  CCC.  E
per  l’alcalde
presa  i Ocup
orens, a la ba

lectoral, en la
 Vila, presiden

tants  de  tote
50 organitzaci

orrents, Direc

me Anguerri, e
rminis i explic

 

 

9 

 a on 
al. En 

ectiu 

 CCC. 

el Sr. 
nària 
ç  de 

ó  del 
Es  va 
e  de 
ació, 
sílica 

 qual 
nt en 

es  les 
ons i 

tora, 

 el Sr. 
car el 



MEM

 

 

El 2 
Inter
d’Em
lliura
Els  g

 

El 22
de T
en  c
Miqu
gene
Cons
direc
Cata
Eritja
gene

El  9
assit

El 26

L’act
acom
la  co
l’Imm
Dipu
Ferra

 

 

A

El di
DUM

El 24
l'Aju
expli
als se

MÒRIA D’ACT

 de  juny de 2
rior que otorg
mpresa i Ocup
ar els Premis N
guanyadors  d

2 de juliol, la D
reball d’“El co
català  en  el 
uel Donnay, p
eral  de  la  C
sum  i Mercats
ctor  general 
alunya. Pel qu
a, presidenta 
eral de Comer

9  d’octubre 
teix a la reunió

6 d’octubre es

te  inaugural h
mpanyat per l
ommemoraci
migració,  Jos
utació de Barc
an Mascarell. 

Ajuntamen

a 16 de d’abr
M. 

4 d’abril es re
ntament de B
icatiu del prot
eus assabenta

TUACIÓ 2015| 

 2015  la Sra. M
ga el Minister
pació de la Ge
 Nacionals de 
de  l’edició  d’e

 Directora assi
omerç t’acull”
  sector  del  c
 president del 
CC;  Miquel 
s de  l’Ajuntam
  per  a  la  Im
ue  fa a  la cloe
 de  la CCC,  i 
rç de la Gener

de  2015  la 
ó d’Assessors 

s va celebrar a

 ha estat pres
  a presidenta d
ó  del  25è  an
ep M.  Recas
celona, Isaac A
  

t de Barce

ril de 2015 el 

euneix el Sr G
 Barcelona, Sr 
tocol de Bone
ats la identific

  

GREMI DE

Maribel Torre
ri d’Economia
neralitat, Feli
 Comerç 2014
enguany  han 

iteix a la quart
”, sota el títol “
omerç”  Van 
 CG; Miquel À
  Ortega,  com
ment de Barc
mmigració  d
enda, hi van 
 Montserrat G
ralitat de Cata

  Sra.  Maribel
 i Secretaris T

a Foment del 

sidit pel  secre
 de la Fepime,
niversari  hi  h
ens,  Ester  Fr
 Albert. L’acte

elona 

 Gremis assite

Gaspar,  la Sra
 Antoni Vives
es Pràctiques
cació del cons

E CUINES BANY

nts, Directora
a  i Competivit
ip Puig, i l’alca
4 en les seves 
  estat  el  con

ta edició de la
 “Emprendre i
  inaugurar  la
 Àngel Fraile, 
missionat  de 
celona,  i Xavie
de  la  Genera
 participar Ma
 Gallardo, subd
alunya. 

  Torrents,  D
Tècnics CCC. 

 Treball Nacio

etari general 
 M. Helena de

han  participat
ranquesa  i  X
e de clausura 

eix a la reunió

 Maribel Torr
s,  i el Sr Anto
 i se lis dema
structor i el re

YS I REFORME

a, assiteix a  la
tat  . El secret
alde en funcio
 modalitats d’
nsistori  de Mà

respe

Els  P
integ
l’Esta
la  ta
muni
les as

 

a Jornada 
   treballar 
a  jornada 
  secretari 
  Comerç, 
er Bosch, 
alitat  de 
aria Rosa 
directora 

Directora, 
 

onal la X Conv

 del Departam
e Felipe, i per
t  els  director
avier  Bosch, 
 de la Conven

ó del departam

rents  i el Sr F
oni Sorolla, Ge
ana que l’Ajun
presentant le

ES DE CATALU

  a 17a edició d
tari d’Estat d
ons de Barcel
’Ajuntaments
àlaga,  Amics 
ectivament. 

Premis  Nacio
gral de suport 
at espanyol,  i 
asca  dels  aju
cipis i l’impul
ssociacions de

venció del Com

ment d’Empre
r la presidenta
rs  generals  d
  respectivam
ció ha anat a

ment de Mob

arile amb el r
erent adjunt d
ntament de Ba
gal de la Com

NYA  2015 

 d’entrega dels
e Comerç, Ja
ona, Xavier T
s, Centres Com
  del  Passeig 

onals  de  Com
 a la competit
 reconeixen  la
untaments  e
s a la dinamit
e comerciants

merç de Catalu

esa  i Ocupaci
a de la CCC, M
de  Comerç,  d
ent,  així  com
 càrrec del co

ilitat a on s’ex

 regidor  i Tine
 d'Habitatge. S
arcelona s’ad

munitat. Ho co

 

s Premis Nac
aime García‐L
Trias, van ser e
mercials Ober
  de  Gràcia  i  V

merç  s’emma
tivitat del com
a  innovació e
en  la  revitali
tzació dels ei
s. 

unya. 

ió, Xavier Gib
M. Rosa Eritja.
de  Política  L
m  el  diputat 
onseller de Cu

xplica la nova

ent d’alcalde d
Se  lis fa entre
hereixi al pro
onsideren mol

 

cionals de Com
Legaz, el cons
 els encarregat
rts i Petit Com
  Viena  Capella

arquen  en  el
merç minorist
n el petit com
ització  dels 
xos comercia

bert, que ha e
 D’altra band
ingüística  i  p
  de  Comerç  d
ultura en func

a app per les à

 d’Hàbitat Urb
ega del docum
otocol i introd
lt bona iniciat

 

 

10 

merç 
seller 
ts de 
merç. 
anes, 

l  Pla 
ta de 
merç, 
  seus 
ls de 

 estat 
a, en 
per  a 
de  la 
ions, 

 àrees 

bà de 
ment 
ueixi 
tiva. 



MEM

 

 

 El 1
direc
proto
repre
mun

El 29
Barc
expo

 

 

C

 

Sa

 

Amb
Build
l’Hab
‐ RiM
de B

El di
Beyo
el Co

MÒRIA D’ACT

9 de maig   e
ctor de coord
ocol  i  la  seva
esentant  lega
icipals, cal es

9 d’octubre e
elona, Mique
osició del prot

ol.legi d’A

alón Beyo

b dates anteri
ding Barcelon
bitatge ‐ Ajun
ME ‐ Asociació
arcelona. 

a 22 de maig
ond Building B
ol.legi d’Apare

TUACIÓ 2015| 

el Sr Jose Luis
inació de Llic
a  aplicació.  E
al de  la  comu
perar al nou c

es reuneix  la D
l Ortega en la
tocol de Bone

Administra

nd Buildin

iors a  la  inau
na  – Construm
tament de Ba
ón Española d

g es fa  la pon
Barcelona – C
elladors. 

 

  

GREMI DE

s Gaspar, Pre
cències  i Disc
Es  demana  vi
unitat   mitjan
 consistori. 

 Directora del 
a qual van inte
s Pràctiques e

adors de F

Els 
amb
Llei
pres

ng Barcelo

guració del s
mat, del  trac
arcelona – Ha
 del Mantenim

nència de pres
Construmat, a

E CUINES BANY

sident  i  la Sra
iplina Urbaní
abilitat  d’inco
nçant  el prog

 gremi amb e
ercanviar opin
 en el sector de

Finques de

 dies 22 de m
b el Sr. Loren
da per  estab
sentació als co

na - Const

aló,  la Direct
k de  rehabilit
bitat Urbà ‐ C
iento – ANER

sentació del p
l track de reh

YS I REFORME

a Maribel Tor
ística  i el Sr. J
orporar  als  a
ramari  inform

 el nou comiss
nions sobre di
e la reforma. 

e Barcelon

març  i 20 de  ju
zo Viñas, ger
lir  els proced
ol.lectiu dels A

trumat 

ora del Grem
tació. Entitat
Col•legi Arqui
RR ‐ Gremi de

 protocol de B
habilitació jun

ES DE CATALU

rrents, directo
 Joan Llort, ge
assebentats:   
màtic de  l’Aju

sionat de Com
versos temes
 

a-Lleida 

uliol  la Direct
ent del Col.le
diments de  l’A
 Administrado

mi assiteix a  le
ts  convocades
tectes de Cat
 Cuines, Bany

Bones Pràctiq
tament amb 

NYA  2015 

ora es reuneix
erent adjunt d
    el  nom  del  c
untament. Da

merç, Consum
s de comerç de

tora del Grem
egi  Administr
Addenda  al P
ors de Finques

 

es Reunions d
s:  ‐ Generalit
alunya ‐ Col•
ys i reformes d

ues en el sect
 el Col.legi d’A

 

xen   amb el S
 d’Urbanisme 
  contractista 
avant  la prox

m  i Mercats de
e la ciutat com

mi, Maribel To
radors de Finq
Protocol Bone
s. 

de  reparació 
tat de Catalu
legi Administ
 de Catalunya 

tor de  la refo
Administració

 

 

Sr. Miquel Ga
 d’HU. S’expli
  i  l’acreditació
imitat d’elecc

e  l’Ajuntamen
mtal i se li va f

orrents, es reu
ques de Barce
es Pràctiques 

 del Salón Bey
nya  – Agènci
tradors de Fin
 ‐ CAATEEB  ‐

orma al saló S
ó de Finques i 

 

 

11 

arcia, 
ca el 
ó  i  el 
cions 

nt de 
 fer la 

uneix 
elona 
    i  la 

yond 
ia de 
ques 
‐ Fira 

Salón 
   amb 



MEM

 

 

Aque
urba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÒRIA D’ACT

est protocol, 
nístiques i les

 

 

 

TUACIÓ 2015| 

  recull   entre 
s comunicacio

  

GREMI DE

 d’altres,  la  re
ons de la refor

E CUINES BANY

ecomanació a
rma de la llar, 

YS I REFORME

 als ajuntamen
 la identificac

raó so
Impos

El  Pr
acred
de  la
pràcti
la rea

La fin
encar
legalit

ES DE CATALU

nts perquè  in
ció dels agents
ocial del const
st d’Activitats

rotocol  s’aco
itar que  la pe
  reforma  de
ques, comple
lització de les

alitat es que 
regui una  ref
tat, seguretat

NYA  2015 

corporin en  l
s que interven
tructor i la cor
s Econòmique

mpanya  d’un
ersona o emp
e  la  llar,  d’a
eix els requisit
 mateixes. 

 el client   ting
forma  a  la  se
t i garanties de

 

  les  sol•licitud
nen en l’obra,
rresponent alt
es. 

n  model  de
presa  respons
acord  amb  e
ts  i  les obliga

gui  les màxim
eva  llar o  edif
e l'empresa c

 

ds de  les  llicèn
 i, especialme
ta en el padró

e  certificació 
sable de  les o
el  codi  de  b
acions  legals p

es garanties q
fici,  en quant
ontractada. 

 

 

12 

ncies 
ent la 
ó de l’ 

  per 
obres 
ones 
 per a 

 quan 
t  a  la 



MEM

 

 

4
 

 

Des 
nece
fa a l

És pe

Amb
espe

 

 

P

 

Utilit
curta

Són 

Aque
form
gratu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÒRIA D’ACT

4. ACC

 del Gremi im
essari per opti
 la formació. 

er això que af

b convenis fet
ecífics per qua

INDOLES F

tzem el conce
a durada ja és

 sessions de cu

estes  xerrade
macions  comp
uïtes per a tot

TUACIÓ 2015| 

IONS FO

pulsem la for
imitzar el pot

firmem la nece

ts amb divers
alsevol empre

FORMATIV

epte de píndo
s suficient per 

urta durada so

es  tenen un  c
primides on é
ts els associat

  

GREMI DE

ORMATIV

rmació de tre
encial d’una e

essitat de ma

ses entitats, d
sa i profession

VES 

ola, per una  f
 adquirir uns c

obre temes d’

caràcter  emin
és donen  conc
ts, a on els agr

E CUINES BANY

VES AL 

balladors i em
 empresa, així 

ntenir una for

des del Gremi
nal del sector

  formació com
 coneixements

’actualitat o d

nentment prà
ceptes  clars  s
remiats tenen

YS I REFORME

GREMI D

mpresaris amb
 com per evit

rmació contin

i volem organ
r. 

mprimida  i es
s genèrics nec

 d’interès gene

ctic, desenvo
  sobre un  tem
n assistència p

ES DE CATALU

DE CUIN

b el convenci
ar les possible

nuada. 

nitzar cursos 

pecífica  relac
cessaris. 

eral gratuïtes 

olupades per 
ma  concret. T
 preferent. 

NYA  2015 

NES BAN

ment i l’evidè
es fallides i le

 presencials so

cionada amb 

 pels agremiat

 un  especialis
enen una dur

 

NYS I RE

ència de que e
es seves conse

obre coneixem

 el nostre sec

ts. 

sta  en  la mat
rada màxima

 

FORMES

 el coneixeme
eqüències, pe

ments essenc

tor, que amb

tèria. Es  tract
a de 2 hores 

 

 

13 

S 

nt és 
l que 

cials  i 

b una 

ta de 
  i  són 



MEM

 

 

El Di

22

Jorna
a l’ac

Quin

És ob

Si un

Què 

És ap

Quin
prev
treba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÒRIA D’ACT

mecres 22 d’a

2 ABRIL 

PÍNDOLA

ada molt inte
compliment d

nes empreses 

bligada la form

n treballador t

 passa si els tr

plicable la Lle

nes obligacion
entiva?Un  tre
allador autòn

 

TUACIÓ 2015| 

abril es va rea

A FORMAT

eressant a on 
 de PRL:  

 han de comp

mació en prev

 té un accident

reballadors no

i de prevenció

ns de prevenc
eballador  aut
om en una ob

  

GREMI DE

alitzar la prim

TIVA: TOT 

D

 els agremiats

plir amb la nor

venció de risco

t i no ha rebut

o utilitzen els 

ó de riscos lab

ció de  riscos 
tònom  ha  de
bra de constru

E CUINES BANY

era Píndola Fo

 EL QUE C
LA

Dimecres 22 d

s van aprofond

rmativa de la L

os laborals? Q

t la formació, 

 EPIS (equips 

borals als treb

  laborals ha d
e  realitzar  la 
ucció? 

YS I REFORME

ormativa: 

CAL SABER 
ABORALS (P

 d’abril 2015 de

 

dir en els doc

 LLei 31/1995 d

 Quan s'ha de r

 té alguna res

 de protecció 

balladors autò

de  tenir un  tr
  declaració  d

ES DE CATALU

 RESPECTE
PRL) 

e 13.00h a 15.0

uments nece

 de Prevenció 

 realitzar?  

ponsabilitat l’

 individual) fac

ònoms?  

eballador aut
'obertura  d'u

NYA  2015 

E A LA PRE

00h 

ssaris segons 

 de Riscos Lab

  ’empresari?  

cilitats per l'em

tònom? Ha de
n  centre  de 

 

EVENCIÓ D

 el tipus de fe

borals?  

 

mpresa?  

e  tenir  l'autò
  treball?  Pot 

 

DE RISCOS 

eina a fer en q

nom organitz
  subcontracta

 

 

14 

 

quant 

zació 
ar  un 



MEM

 

 

El Di

15

P

Pr

 

Els a
disse

 

MÒRIA D’ACT

mecres 15 de

5 JULIOL 

ÍNDOLA FO

resentació de 

agremiats van
eny. 

TUACIÓ 2015| 

e juliol es va fe

ORMATIVA

 software pro

n  conèixer de

  

GREMI DE

er la Segona P

A: PRESENT

ofessional de d

e primera mà

E CUINES BANY

 Píndola: 

TACIONS E

 disseny d'inte

 dels program

YS I REFORME

EN 3-D CO

riors Dimecre

madors  i distr

ES DE CATALU

M A EINA 

es 15 de juliol d

ribuidors del 

NYA  2015 

DE VENDE

 de 2015 de 10

 programa,  le

 

 

ES 

0.00h a 12.30h

 

 

es possibilitat

 

h 

ts del  softwar

 

 

15 

re de 



MEM

 

 

El Di

2 D

P

C

 E
ne

Aque

El Fo
en el

Aque
pens

 

MÒRIA D’ACT

mecres 2 des

 DESEMBRE 

SICOLOGIA

OM IMPUL

ntender la ve
egocio y basá

esta jornada v

ormador va se
l marc de la em

est  programa
sant en les nec

TUACIÓ 2015| 

sembre es va f

A APLICAD

LSAR LES N

nta como un p
ndose en la re

 va tenir molt b

er el Sr. Diego
mpresa privad

a  forma  part 
cessitats tran

  

GREMI DE

 fer la Tercera 

DA A LA VE

NOSTRES H

 proceso de co
elación y cond

 bona acollida 

o Albadalejo: 
da como en A

  del Pla  de  fo
smesess pels 

E CUINES BANY

 Píndola: 

ENDA 

HABILITAT

omunicacion e
ducta humana

 entre el col.le

 Consultor i F
Administracion

ormació  disen
 agremiats. 

YS I REFORME

TS PER SER

 en el que amb
a 

 

ectiu de profe

 

Formador en à
ns Públicas i O

nyat  pel GRE

ES DE CATALU

R UN BON C

bas partes han

essionals del s

àrees de gest
ONGs.  

EMI DE CUIN

NYA  2015 

COMERCIA

n de beneficia

ector de la ref

 

ió orientades 

ES, BANYS  I 

 

AL 

arse (win to w

forma. 

 al Marketing

   REFORMES 

 

in) generando

g i les vendes,

 DE CATALU

 

 

16 

o 

 tant 

NYA 



MEM

 

 

 

IT

 

Afirm
la  se
nece
a ser
accio

Es va
fer d

Cada
adeq

FO

Am

Cu

 

Al fin

 

La   f
sufic
indic

 

 

 

MÒRIA D’ACT

TINERARI F

mem la neces
eu del Gremi 
essitats del me
r una activita
ons formative

a fer publicita
ifusió a les xa

a curs compta
quades. 

ORMACIÓ CON

mb col.labora

ursos de form

nalitzar els cu

 formació refe
cient  i adequa
ca l'article 19 d

TUACIÓ 2015| 

FORMATIU

sitat de mant
  amb  flexibili
ercat. Amb aq
t nova a  la se
es plantejades

at a la web de
arxes socials. 

ava amb un pr

NTINUA EN PR

ació amb SPA

mació laboral 

rsos s'edita el

rida específic
ada, en matè
 de la Llei 31/19

  

GREMI DE

U AL GREM

tenir una form
tat per  adapt
quest criteri d
eu del Gremi,
s durant l’any 

l Gremi, es va
 

rograma espe

REVENCIÓ DE 

ASS, es plani

 especialitzad

l diploma indi

ament al lloc
ria preventiva
995, de 8 de n

E CUINES BANY

I 

mació contínua
tar‐nos  a  la d
 durant el 2015
, no es varen 
 2015. 

a fer campany

ecífic adreçat 

 RISCOS LABO

fiquen mensu

da  de 6h, 20h

vidual acredit

 de treball o 
a que s'ha d'a
 novembre, de

YS I REFORME

a  des del Gre
 disponibilitat 
5 vam realitza
 obtenir els s

ya telefònica 

 al nostre sect

ORALS 

ualment les f

h i 60h  

tatiu de l'assis

 la funció de c
adaptar a  l'ev
e prevenció de

ES DE CATALU

mi, per això e
 dels  empres
ar dos cursos, 
uficient nom

 personalitzad

tor i molt treb

 formacions o

stència i aprof

 cada treballad
volució dels  r
e riscos labora

NYA  2015 

 es van planific
aris  i  els  treb
 ja que malgra
bre d’alumne

da amb les ba

ballat per tal d

bligatòries:  

fitament 

dor ha d'inclou
iscos  i a  l'apa
als (LPRL). 

 

car una sèrie d
balladors  i pe
at els esforço
es per tal de p

ases de dades

 de poder satis

 

ure formació 
arició d'altres 

 

 de cursos i tall
er  respondre 
s emprats, i d
 portar a term

 del sector, i e

sfer les necess

 teòrica i pràc
 de nous,  tal 

 

 

17 

ers a 
  a  les 
degut 
me  les 

 es va 

sitats 

 

ctica, 
 com 



MEM

 

 

12

PL

Fa
co

 

Els  a
quals

 

 
Es va
costo
•       
•       
•       
•       
 

El Fo
com 
Infor

 

 

MÒRIA D’ACT

2 I 19 DE FEBRE

LANIFICACIO

acilitar els con
ostos 

alumnes  van 
sevol projecte

an facilitar els
os,t ècniques 
     Cóm ser más
    Tècniques pe
     Tècniques p
     Tècniques p

ormador va se
 en ONGs i A
rmàtica i ofim

TUACIÓ 2015| 

ER 

O PER A REDU

nceptes i les e

  adquirir  cone
e de reforma. 

s conceptes i l
 de planificaci
s eficient plan
er entregar a t
er  obtenir pro
er estimació d

er el Sr. Marc 
dministracion

màtica, Màrque

  

GREMI DE

UÏR TEMPS I 

ines per estab

eixement  sob
 

es eines per e
ió eficient: 
nificant 
 temps abans d
ojectes més e
 de temps i de 

 Àmbit: Cons
ns Públiques: 
eting i Comer

E CUINES BANY

   COSTOS en 

blir una metod

bre  com  plani

 establir una m

de la data d’ e
econòmics 
 costos 

ultor i Forma
 Àrea de Gest
rç electrònic, G

YS I REFORME

 les obres de 

dologia de pla

ificar  amb  la 

metodología d

entrega. 

dor en divers
tió de Project
 Gestió de Pro

ES DE CATALU

 reformes. 

anificació i seg

 màxima  efic

e planificació

ses àrees de la
tes Presentac
ojectes . 

NYA  2015 

guiment d'un 

càcia  i  disting

 i seguiment d

a gestió, tant 
ions en Públic

 

 projecte: rec

guir  els  punts

 d’ un projecte

t al marc de la
c, Gestió de e

 

ursos, temps,

s  claus  i  crític

e: recursos, te

a empresa pri
 equips i Lidera

 

 

18 

, 

cs  de 

mps, 

 

vada 
atge, 



MEM

 

 

 

16

CO

Re

 

Algu
prog

 

 

Desp
form

Els re

MÒRIA D’ACT

6 I 23 DE SETEM

OM FER UNA

ealitzar prese

uns dls agrem
grama de disse

prés de cada 
mació. 

esultats de les

TUACIÓ 2015| 

MBRE 

A PRESENTA

ntacions EN 3

miats que vare
eny.   

 acció  format

s enquestes fe

  

GREMI DE

CIO EN 3D D 

 3D ràpides i ef

en assitir a  la

iva, els alumn

etes al finalitz

E CUINES BANY

 UNA CUINA

fectives 

 Píndola Form

nes omplen u

zar cada acció

YS I REFORME

A AMB INTER

mativa del m

 un  formulari q

ó formativa ha

ES DE CATALU

ICAT LITE  

mes de  juliol, v

que ens perm

an estat molt 

NYA  2015 

 

 van demanar

 

meti millorar p

 satisfactoris :

 

r ampliar els 

 per assolir el 

 : 

 

  coneixement

 nivell adeqau

 

 

19 

s del 

ut en 

  

 

 

 



MEM

 

 

5
C

 

 

2 D

FI

 

Des 
Inter

 

29

IN

 

El dia
la ciu

Les i
sala 

En la
l'opo
afirm

MÒRIA D’ACT

. ACCIO
CUINES B

 DE FEBRER 20

RA CEVISAM

 del Gremi es 
rnacional de C

9 DE SETEMBR

NAUGURACIÓ

a 29 de setem
utat comtal. 

  nstal•lacions 
 d'actes i form

a inauguració 
ortunitat  per 
mar, no "estarí

TUACIÓ 2015| 

ONS DE 
BANYS I 

015 

MA 

 va  impulsar 
 Cerámica para

RE 2015 

Ó DE LA NOV

mbre s’inaugu
 

 consten d'un
mació amb cap

 el president d
  nomenar  i  re
íem on estem

  

GREMI DE

 DINAMI
 REFORM

  la visita a  la F
a Arquitectura

VA SEU DEL G

uren les noves

nes modernes
pacitat per mé

 de l'entitat Sr
ecordar  els  a
m sinó hagués 

E CUINES BANY

TZACIÓ
MES 

 Fira de Cevisa
a, Equipamien

 GREMI 

s oficines de la

s oficines adap
és de 30 perso

Sala de fo

r. José Luis Ga
nteriors  4  pre
 estat per ells 

YS I REFORME

Ó IMPULS

ama  i alguns 
nto de Baño y

  a seu del Grem

ptades i prepa
ones. 

ormació i sala 

aspar Montañ
esidents  dels
 i la seva inicia

ES DE CATALU

SADES D

 associats van
y Cocina, Mate

mi a Barcelon

arades per al 

 de Juntes 

ñes va agrair a
s  quals  dos  d
ativa". 

NYA  2015 

DES DEL

 desplaçar‐se
erias Primas, E

na, c/ Diputaci

 creixement e

 als assistents 
'ells  estaven 

 

L GREMI 

e a València, 
 Esmaltes y M

ió, 238, molt p

 esperat de l'or

 la seva dedic
  presents  i  se

 

 DE 

 que recull  la 
aquinaria. 

 prop del centr

rganització i d

 

cació i va apro
ense  els  qual

 

 

20 

Feria 

 

re de 

 d'una 

ofitar 
s,  va 



MEM

 

 

Van 
1986

  

 

MÒRIA D’ACT

 assistir tamb
6. 

TUACIÓ 2015| 

é alguns dels

  

GREMI DE

s agremiats m

E CUINES BANY

més veterans, 

YS I REFORME

 que formen p

ES DE CATALU

 part de  l'entit

NYA  2015 

 

tat des de prà

 

 

 

 

 

àcticament el

 

 

 

 

s seus  inicis, 

 

 

21 

  l'any 



MEM

 

 

Els a
pode

 

MÒRIA D’ACT

assistents con
er provar tres 

TUACIÓ 2015| 

nvidats (agrem
 tipus de vins 

  

GREMI DE

miados  i prove
 blancs i tres t

E CUINES BANY

eïdors) van po
  ipus de vins n

YS I REFORME

oder gaudir d
 negres. 

ES DE CATALU

d'una vetllada

NYA  2015 

 

 

 distesa, amb

 

 

 

b un tast de v

 

 

 vins en  la qua

 

 

22 

l van 



MEM

 

 

5 D

EL

 

11

EL

 

Les i

Van 

L’èxi
nove

 

Marib
‘turef

 

 

 

MÒRIA D’ACT

 DE MAIG 2015 

L GREMI PRE

1 DE NOVEMB

L GREMI PRE

  nstal.lacions 

 participar  Ro

it  d’aquest  ‘M
etats en mate

bel Torrents y
forma’ y Joan 

TUACIÓ 2015| 

  I 30 JUNY 201

ESENT ALS A

RE 2015 

ESENT AL ‘Me

 de Manau a B

oca, Danosa, P

Meeting  Shop
rials als profe

y Diego Albada
Manau, cons

  

GREMI DE

15 

Adapta Meetin

eeting Shop’ 

Badalona van 

 Pladur, Grupo

p’  constata  q
essionals del s

alejo, del ‘Gre
ejero delegad

E CUINES BANY

ng Point de C

 Revista Tu R

 acollir aquet a

 Puma així co

ue  es  una  ef
ector. 

emi de Cuines,
do de Manau. 

YS I REFORME

 CANDELSA 

 

Renova
Candel
edició 
que  h
conferè
prop d
futur d
marque
motiva
presidè

 

 

Reforma 

 acte de la revi

om Andimac  i

ficaç  heina  qu

 

, Banys i Refo
 

ES DE CATALU

ar‐se o morir.
lsa va transm
  de  l'esdeven
a  tingut  llo
ències  de  la 
e 200 person

de la plataform
es  de  línia 
acional  a  càrr
ència del FC B

ista Tu reform

 la Plataforma

ue  apropa  les

ormes de Cata

NYA  2015 

 Aquest va se
metre als assoc
iment  Adapt
c  aquest  dim
 Mola  a  Terra
nes que  , a m
ma , van veur
  blanca  i  PA
rec  de  l'expre
Barcelona, Joa

ma destinat a u

a de Edificació

s  noves  tend

alunya’, con M

 

r  el missatge
ciats que van
ta Meeting  P
marts  a  l'ho
assa  ( Barcelo
més de  conèix
re les novetat
AE  i  assistir
esident  i  act
an Laporta. 

 un públic tècn

ón Passivhau

dències  sistem

Manuel Gozalb

 

 que la direcc
n assistir a  la 
Point.  La  trob
otel  i  centre
ona  ). Van  as
xer  l'estratègi
ts de les princ
r  a  una  xer
ual  candidat 

nic. 

s (PEP). 

mes  construct

bo, responsab

 

 

23 

ió de 
 nova 
bada, 
e  de 
ssistir  
ia de 
cipals 
rrada 
  a  la 

tius  i 

ble de 



MEM

 

 

6.
BA

 

 

Al lla

S’ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els a

MÒRIA D’ACT

 NOVA 
ANYS I R

arg del 2015 s’

n actualitzat i

gremiats disp

TUACIÓ 2015| 

A IMATGE
REFORM

’ha efectuat la

 i s’han creat d

posen d’un ca

  

GREMI DE

E I DOC
MES 

a revisió del d

 de nous. 

rnet corporat

E CUINES BANY

UMENTA

ocuments exi

iu que els acre

YS I REFORME

ACIÓ INT

istents.  

edita com a a

ES DE CATALU

TERNA  

gremiats:  

NYA  2015 

 DEL GR

 

 

REMI DE

 

 CUINES

 

 

24 

S 

PC
Cuadro de texto



MEM

 

 

Els v
per q

Els e

MÒRIA D’ACT

vehicles dels n
 quan es fa ús d

establiments a

TUACIÓ 2015| 

 nostres agrem
 de l’autoritzac

 agremiats disp

  

GREMI DE

miats poden po
ció d’estacion

posen d’un ad

E CUINES BANY

ortar  un disti
nament a les z

dhessiu distint

YS I REFORME

intiu que els d
 zones de càrre

tiu que els ide

ES DE CATALU

 diferencia de l
ega i descàrre

entifica: 

NYA  2015 

 

  a resta. Aque
ga: 

 

 

 

esta messura 

 

 

 és molt adeq

 

 

 

25 

uada 



MEM

 

 

6
BA

 

El Gr
inter

 

W

 

La pà

Al lla

 

 

 

MÒRIA D’ACT

. ACCIO
ANYS I R
remi ha ampl
ractivitat i el s

WEB DEL G

àgina web de

arg de tot l’an

 Informac

 Borsa de 

seus neg

 Zona Out

 Buscador

 D’aquest

 Serveis p

 Documen

 

S’han fet inve

 

 

TUACIÓ 2015| 

ONS DE 
REFORM
liat  la seva co
 seguiment de

REMI 

l Gremi tindri

y s’ha actualit

ció actualitzad

 treball: S’ha 

ocis.  

tlet: S’ha dina

r d’agremiats

ta forma es do

 pels agremiats

ntació: calend

ersions per mo

  

GREMI DE

 COMUN
MES 
obertura amb 
ls diferents m

a que ser el m

tzat en quant

da de noticies

 dinamitzat la

amitzat la zon

: on qualsevo

ona visibilitat 

s: es poden co

daris laborals,

odificar i millo

E CUINES BANY

NICACIÓ 

 els socis mitj
missatges envia

mitja de comu

 a continguts 

 d’actualitat d

 borsa de treb

na Outlet, per

l client pot co

 al sector. 

onsultar els de

 contractes, c

orar la program

YS I REFORME

 i DIFUS

tjançant  l’obe
ats als agrem

nicació per ex

 i en quant a s

 del sector. 

ball. Els agrem

r tal d’oferir al

ontractar els s

escomptes i a

 convenis labo

mació interna

ES DE CATALU

SSIÓ DES

rtura de nous
iats: Faceboo

xcel∙lència del

 serveis: 

miats disposen

s agremiats u

eus serveis i p

vantatges. 

rals. 

a de la web. 

NYA  2015 

S DEL GR

s canals  i  l’ús 
ok i Google + 

l Gremi.  

n d’una eina à

 un nou aparad

 productes.  

 

REMI DE

 de noves ein
 

 àgil a on dema

dor virtual 

 

E CUINE

es que facilit

anar personal

 

 

 

26 

ES 

en  la 

l pels 

 



MEM

 

 

20

40

60

80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

T

 

C

Com
RECO
total

Periò
del p

 

MÒRIA D’ACT

0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Tal com es po

 

IRCULARS

m a novetat, e
ORDEM, don
l de 51. 

òdicament he
 propi Gremi.  

TUACIÓ 2015| 

ot veure al grà

: US RECO

en matèria de
ant una majo

em fet enviam
 

  

GREMI DE

v

àfic, al 2015 el

ORDEM 

e comunicació
or promoció a 

ments de circu

E CUINES BANY

visites a

 nombre de v

ó vam comen
 les notícies i 

ulars temàtiqu

YS I REFORME

 a la web

 visites totals h

nçar a  fer env
 esdevenimen

ues als agrem

ES DE CATALU

b ‐ 2015

ha anat en aug

iaments de b
nts publicats a

iats per mant

NYA  2015 

gment  

butlletins setm
 a la web del G

tenir‐los infor

 

TOTAL 

VISITES

VISITES

manalment en
Gremi. En el 20

rmats de l’act

 

 

 VISITES

S AMB REGIST

S SENSE REGI

n el  format d
015 vam envia

ualitat del sec

 

 

27 

TRE

ISTRE

e US 
ar un 

ctor i 



MEM

 

 

 

Des d

 
Aque

 

XA

 

Des 
esta

Dura
Face

 

 

 

MÒRIA D’ACT

 de les oficines

 Els curso

 Les píndo

 Els curso

 Cursos i c

esta comunica

 Web del 

 Faceboo

 Google P

 Correus e

 Trucades

ARXES SOC

 del Gremi uti
bliments. 

ant el 2015 va
ebook i Google

TUACIÓ 2015| 

s del Gremi de

s de formació

oles formative

s de Cibernàr

 conferències d

ació i difusió h

 Gremi de Cui

k del Gremi d

 Plus del Grem

 electrònics als

s telefòniques

CIALS 

litzem les xar

a produir prod
e +.  

Mitjança
difusió 
interessa
del  sect
vegada 
nostra or

 

  

GREMI DE

e Cuines Bany

ó que el Grem

es impartides

rium que sabe

 de la Cambra 

 ha sigut a trav

nes Banys i Re

e Cuines Bany

i de Cuines Ba

s nostres agre

s als nostres a

rxes socials pe

duir‐se un aug

nt  aquestes 
a  infor

ants  pels  agre
or  en  gener
  que  posicio
rganització.  

E CUINES BANY

ys i Reformes,

i tenia previst

 a la seu del G

em que els nos

 de Comerç de

vés de: 

eformes de Ca

ys i Reformes

anys i Reform

emiats i a prof

gremiats. 

er donar vissi

gment consid

  donem 
macions 
emiats  i 
ral  a  la 
nem  la 
 

YS I REFORME

, s’ha fet la co

t  impartir a la

 Gremi. 

stres agremia

e Catalunya i 

atalunya 

s de Catalunya

es de Catalun

fessionals del 

bilitat als nos

derable en el 

0

100

200

300

400

500

600

700

ME

ES DE CATALU

omunicació i d

a seva seu. 

ats i els seus e

   altres entitat

a 

nya. 

 sector no agr

stres agremiat

 seguiment de

E GUST

NYA  2015 

 difusió de: 

mpleats estan

s públiques. 

remiats. 

ts, fent difuss

e  les nostres 

TA  A LA
GREM

 

n interessats. 

 

sió dels seus t

 nostres dues 

A PÀGIN
MI

 

 

 treballs i dels 

 xarxes princi

NA DEL 

 

 

28 

 seus 

ipals: 

 



MEM

 

 

 

A  tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

MÒRIA D’ACT

avés de  les  fi

REMSA SEC

TUACIÓ 2015| 

itxes de G + 
orgànique
fas , a més

El màrque

 

CTORIAL 

  

GREMI DE

 Local, pots  i
es locals dins d
s d'ajudar al c

eting local és b

E CUINES BANY

ndicar on  est
 d'un mapa. Es
lient a trobar‐

 bàsic per acon

YS I REFORME

tà  la  teva  em
stàs guanyan
‐te més fàcilm

nseguir clients

 

 

Al llarg del 20

Es  va  public
Protocol de B

 

ES DE CATALU

mpresa  físicam
t més quota d
ment.  

s. 

 

015  s’ha realit

ar  al  El  Perio
 Bones Pràctiq

NYA  2015 

ment  ,  el que 
 de pantalla i t

tzat les següe

odico  de  Cat
ues: 

 

 permet que 
 tens més visib

ents accions:  

talunya  un  a

 

  surtis  en  cer
bilitat que si n

 

rticle  explica

 

 

29 

rques 
 no ho 

nt  el 



MEM

 

 

La re

 

Teni

 

 

 

 

MÒRIA D’ACT

evista Cocina 

m contacte a

TUACIÓ 2015| 

 Integral es va

mb la revista 

  

GREMI DE

 fer resó de la

 sectorial espe

E CUINES BANY

a inauguració 

ecífica del sec

YS I REFORME

 de la nova se

ctor Tu Reform

ES DE CATALU

u del Gremi. 

 

ma. 

NYA  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 



MEM

 

 

 

7
B

 

L’  in
profe
gara

Al m

Rela

pràc

El Pr
de  la
Miqu
d’Ad
de T
del C

Dins
ajunt
socia

El Pr
refor
les m

 

O

Prom

Amb

Des 
tràm
gara
cont

 

MÒRIA D’ACT

7. ACCI
BANYS I 
ntrusisme  pro
essionals del 
nties del cons

mes d’abril del 

cions  Instituc

ctiques en 

rotocol ha est
a Confederac
uel  Buch;  el 
dministradors 
erritori i Sost
 Consum, Alfon

  de  les  actu
taments perq
al del construc

rotocol s’ha a
rma de la llar,
mateixes. 

OBJECTIU D

moure les bon

- Ajuntam

- Generalit

- Sector pr

b la voluntat d

- la segure

- la segure

- la correct
intervenc

 del Gremi de 
mit per aconse
nties quan en
ractada. 

TUACIÓ 2015| 

IONS CO
 REFORM
ofessional  ha
 sector que op
sumidor. El gr

 2014 el secre

cionals, Marc 

 la reforma 

tat signat pel 
ió de Comerç
  president  de
 de Finques de
tenibilitat i pre
ns Conesa. 

uacions  concr
què incorporin
ctor i la corres

companya d’
, d’acord amb

DEL PROTO

nes pràctiques

ents, represe

tat de Catalun

rivat 

 de contribuir a

etat de les per

etat de la ciuta

ta asseguranç
ció administra

 cuines, bany
guir una acre
ncarreguin un

  

GREMI DE

ONTRA L
RMES 
  comportat 
peren al marg
rau d’intrusism

etari de Coope

  Prat,  va  pre

 i el condici

 el president d
ç de Cataluny
e  la  Federac
e Barcelona –
esident de l’A

retes  de  des
n en els assab
sponent alta e

un model de 
b el codi de bo

OCOL 

s en la reforma

ntats per l’AC

nya 

 a la millora de

rsones que hi t

adania, i  

ça de les depe
ativa. 

s i reformes, 
ditació a la em
a reforma a l

E CUINES BANY

L’INTRU

  un  creixeme
ge de la llei, p
me és altíssim

eració i Coord

sidir  l’acte  de

ionament d

 del Gremi de 
ya  (CCC), Per
ció  de  Munic
–Lleida, Enriqu
Agència de l’H

senvolupamen
bentats, la ide
 en el padró de

 certificació p
ones pràctiqu

a de la llar i  e

CM i la FMC 

: 

 treballen, 

endències priv

 s’ha desenvo
mpresa que re
  a seva llar o a

www.ac

YS I REFORME

USSISME 

nt  de  l’econ
osant en peri

m i pot arribar 

dinació de les 

e  signatura  d

 dels habita

 Cuines, Bany
re Llorens; el 
cipis  de  Cata
ue Vendrell;  e
Habitatge de C

nt  d’aquest 
entificació de
e l’ Impost d’A

per acreditar q
ues, compleix 

l condicionam

vades de l’edif

lupat al llarg 
ealitzarà les o
 al seu edifici, 

reditarefor

ES DE CATALU

  DES DE

omia  subme
ll la seguretat
 “a un 40 per c

 Administracio

del Protoco
tges.  

s i Reformes d
 president de
alunya  (FMC)
  el secretari d’
 Catalunya, Ca

  protocol,  es 
ls agents que
Activitats Econ

 que  la person
 els requisits i

ment dels hab

ficació,  en  

 del 2015 una 
bres amb la fi
 en quant a le

rma.com 

NYA  2015 

EL GREM

rgida  amb  u
t durant l’exe
 cent en les ob

ons Locals de

l  de  col.la

 de Catalunya,
e  l’Associació 
),  Xavier  Am
Habitatge i M
arles Sala, i el 

  recull,  entre
 intervenen e
nòmiques. 

a o empresa 
   les obligacio

itatges de Cat

  l’execuc

 plataforma v
inalitat de que
galitat i segu

 

 

MI DE CU

un  gran  nom
ecució de les o
res de reform

el Departamen

boració  pe

, José Luis Ga
 Catalana de 

mor;  el  presid
Millora Urbana
 director de l’

e  d’altres,  la 
 en l’obra, i, es

 responsable 
ons legals per 

talunya, entre

ció  d’obres

virtual que per
e el client obt
uretat i garant

 

 

UINES 

bre  d’empre
obres, així com
ma de la llar”. 

nt de Governa

er  a  les  bo

aspar; el presi
 Municipis  (A
dent  del  Col
a del Departam
  ’Agència Cata

  recomanació
specialment la

 de  les obres 
 a la realitzac

e: 

s  subjectes

rmetrà efectu
tingui les màx
ties de la emp

 

 

31 

ses  i 
m les 
 

ació i 

ones 

ident 
ACM), 
•legi 
ment 
alana 

ó  als 
  a raó 

 de  la 
ió de 

s  a 

uar el 
ximes 
presa 



MEM

 

 

Aque
DEL

 

Mitja
d'Ad

 

Aque
gara

 

 

 

Q

 

Qua

Cal f
corre

Els p
Els c

 

 

MÒRIA D’ACT

esta plataform
S HABITATG

ançant  la  pla
ministradors 

estes mesure
anties.  

QUI POT OB

lsevol profess

 fer una acredi
esponent per 

professionals q
lients veuran 

TUACIÓ 2015| 

ma és la mate
GES. 

ataforma  virt
 de Finques de

es estan enc

BTENIR L'A

sional del sect

itació per a ca
 a cada obra. 

 que obtenen l
 una garantia 

  

GREMI DE

erialització de

tual  acreditar
e Barcelona‐L

aminades a 

ACREDITAC

tor de la Refor

ada obra, de 
 

 l'acreditació o
 de qualitat de

E CUINES BANY

el PROTOCOL

reforma.com,
Lleida que gar

  la millora de

CIÓ? 

rma que faci o

 igual manera 

 ofereixen un d
e la empresa c

YS I REFORME

L DE BONES 

,  les  empres
rantirà aquest

e  la  imatge  i

 obres en un ha

 que cal obte

 distintiu de ga
 contractada, 

ES DE CATALU

 PRÀCTIQUE

es  poden  ob
ts aspectes. 

    la qualitat d

abitatge, loca

nir la corresp

arantia davant
 que la diferen

NYA  2015 

ES EN LA REF

btenir  una  ac

 del  sector  i a

al o edifici. 

onent llicènc

t dels seus clie
ncia davant la 

 

FORMA I CO

creditació  em

 a oferir al  cli

ia d'obres dav

ents. 
 resta. 

 

NDICIONAM

mesa  pel  Col

ient  les màx

 

vant l'Ajuntam

 

 

32 

MENT 

•legi 

imes 

ment 



MEM

 

 

 

 

C

El Gr

estip

Al lla

d’ab

 

R

Els a

 

A

Des 
per a

Teni
fisca

Les e

 

 

R

El Gr

el m

 

MÒRIA D’ACT

9

onveni co

remi disposa d

pulades i defin

arg del 2015  s

bril, el  8 de ju

 

esponsabi

gremiats disp

Assessoram

del gremi difo
 això treballem

m un conveni
ls comptables

 empreses agr

iscos Labo

remi te un con

illor preu i ser

- Avaluació

- Planificac

- Pla  de Se

- Investiga

- Informac

- Informe d

- Avaluació

TUACIÓ 2015| 

9. QU

ol.lectiu ex

 de la figura de

nides les difer

s’han fet 7 reu

uny, el 16 de j

ilitat Civil 

posen de les m

ment Fisca

onem la nece
m per tal d’obt

i amb un equi
s i laborals. co

emiades disp

orals i Vigi

nveni amb un

rvei i assessor

ó de los riscos

ció de la activ

eguretat i Sal

ació de danys 

ció als treballa

 d’ aptitut mèd

ó de l’estat de

  

GREMI DE

UINS SER

xclussiu, se

el Reformista 

ents categori

unions amb e

  uny, el 7 de j

 

 millors solucio

l, Compta

ssitat i obliga
tenir les millor

ip d’Advocats
osa que garan

osen d’un am

ilància de 

a empresa de

ament. 

s laborals.  

vitat preventiv

ut.  

 a la salut.  

adors en relac

dica.  

e salut dels tre

E CUINES BANY

RVEIS D

ectors del

 al Conveni de

es profession

ls advocats p

  uliol, el 14 d’

ons en assegur

ble i Juríd

atorietat de qu
rs condicions 

 Associats, As
nteix als nostre

pli servei de c

 la Salut 

e serveis de pr

va.  

ió  als riscos d

eballadors  en

YS I REFORME

DONEM A

l moble i l

el Comerç del

als del reform

er tal de millo

’octubre i el 1

rances de Res

dic 

ue els profess
 pels nostres a

ssessors Lega
es agremiats 

 consulta i asse

revenció aliè e

 del lloc de treb

n relació  als ri

ES DE CATALU

AL GREM

a reforma

 Moble, amb 

mista. 

orar i estudiar

 10 de novemb

sponsabilitat C

sionals tinguin
 agremiats. 

als i Tributaris
 un servei efic

essorament. 

 en seguretat i

ball i les accio

scos laborals.

NYA  2015 

MI 

a 

 àmbit a tota C

r les possibilit

bre.   

 Civil i la del Co

n una assegur

 especialitzat
ient i de quali

 

   salut deguda

ns preventive

. 

 

 Catalunya, a o

tats de millora

onveni Labora

rança de Resp

ts per oferir‐v
itat. 

ament acredit

es.  

 

 on estan 

a del conveni

al. 

ponsabilitat C

os serveis jurí

tada que us of

 

 

33 

: el 9 

Civil, i 

ídics, 

ferirà 



MEM

 

 

  

M

Al Gr

Acor

Cons

Cons

Cata

 

Su

Dels 

tingu

En a

que r

LA J

Amb

pode

va do

de re

D’aq

reso

de c

podr

Aque

poss

 

 

A

 

MÒRIA D’ACT

Models de C

remi trobareu

rd de bones p

sumidors de l

sumidors  i Me

alunya (UCC). 

uport a Ju

 milers de rec

ut de protago

quests proces

 ràpida i gratuï

  UNTA ARBIT

b  l’objectiu de

en plantejar e

onar resposta

eclamacions, t

quests proceso

lució executiv

redibilitat  i u

rà exhibir en 

est, garanteix

ible conflicte

Atenció per

TUACIÓ 2015| 

Contracte

u els models d

pràctiques sub

  a Provincia de

estresses de 

 Amb el vist‐i‐

untes Arbi

clamacions qu

nistes a empr

ssos voluntar

ïta), membre

TRAL DE CON

e  tramitar de

entre consumi

a a 2.153 recla

 també s’inclo

os  voluntaris 

va al mateix te

na prova abs

 el  seu establ

x al client que 

. 

rsonalitza

 

Dura
sol.lic

Quals
Grem

 

 

 

 

  

GREMI DE

s 

 de contractes 

bscrit per les e

e Barcelona (

 Casa, Organi

‐plau de la Dir

trals de Co

ue  les Juntes 

reses de refor

is de resolució

s del Gremi h

NSUM  

e  forma  senzi

idors i empre

amacions dura

ouen litigis ent

 de  resolució

emps que ràp

oluta de  fiab

iment o en  la

 es troba dava

ada a l’agre

nt l’any 2015 s
cituds d’inform

sevol dubte e
mi assessora te

E CUINES BANY

 que us ajudar

 entitats següe

  ACPB), Coord

tzació de Co

recció Genera

onsum 

 Arbitrals de 

rmes per desa

ó de conflicte

an participat 

lla  i  econòm

saris, la Junta

ant el 2013 (ú

tre reformiste

 de  conflictes

pida i gratuïta

ilitat  i confian

a  seva publici

ant un proveï

emiat 

 s’han atés  92
mació  genera

n procedimen
elefònica i pre

YS I REFORME

ran a evitar pr

ents: Gremi d

dinadora d' U

nsumidors  i U

al de Consum 

 Consum de C

avinences entr

es (els quals p

 com a especia

ica  els difere

a Arbitral de C

ltim any audi

es i clients.  

s  (els quals p

a), ofereix a la

nça vers els s

itat el distint

ïdor que li ass

24  trucades e
al. 

nts, documen
esencialment 

ES DE CATALU

roblemes post

 de Cuines, Ba

suaris de la S

 Usuaris de Ca

 i Seguretat In

Catalunya n’h

re client i emp

ermetem tro

alistes per a la

nts  conflictes

 Consum de Ca

tat). D’aquest

permetem  tro

 empresa una

 seus clients, a

iu oficial de  l

egura la reso

ntre agremiat

ntació, temes 
 als agremiats

NYA  2015 

teriors amb el

nys I Reforme

anitat (CUS), 

atalunya  (OCU

ndustrial de la

an tramitat e

presa en relac

bar una resolu

a resolució d’a

s  que  es 

atalunya 

ts milers 

obar una 

a imatge 

 atés que 

  a  Junta. 

lució del 

ts, Institucion

 fiscals, labora
s. 

 

ls vostres clie

es de Catalun

 Federació de

UC)  i Unió de

a Generalitat d

 en els darrers 

ció a actuacion

ució executiv

algun d’aques

ns, Ajuntamen

als, jurídics i d

 

nts. 

nya, Associaci

e la Unió Cívic

e Consumidor

 de Catalunya.

 anys, moltes

ns de reforma

a al mateix te

sts processos.

nt, col.laborad

 d’assegurance

 

 

34 

ió de 

ca de 

rs de 

 

s han 

a.  

emps 

 

dors i 

es, el 



MEM

 

 

 

 

C

 

Al  lla
conv

Tots

Al G
ha es
d’èxi

Cons

Sabe
dia a

Ens i
expe

 

Conv

 

 

Conv

 

 

 

MÒRIA D’ACT

onvenis am

arg  del  2015 
venis i es van a

 els convenis t

remi de Cuine
stat sempre o
it. 

siderem que, 

em que, aque
 a dia per analit

 identifiquem 
ectatives que e

venis vigents 

venis renovat

TUACIÓ 2015| 

mb proveï

  es  van  revisa
 anul.lar 2 conv

 tenen l’object

es, banys i Re
 oferir‐vos les e

 aquestes eine

stes necessita
tzar‐les, millo

 amb l’entusia
 esperem com

 del Gremi am

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s al 2015: 

 

 

  

GREMI DE

ïdors 

ar  12  dels  co
venis. 

tiu d’afavorir 

formes de Ca
 eines necessà

es s’han de tra

ats també són
orar‐les, crear

asme per la fe
mplir. 

mb proveïdors 

Ajuntament 

Banc de Saba

Financera Ce

Assessoria Fi

Assegurance

Fals sostres 

Fusteria d’Al

Parquets 

 Revestiment

Instal.lador a

Ajuntament 

Distribuidor e

E CUINES BANY

nvenis  vigent

 els descompt

atalunya som 
àries per facilit

aduir en un am

n molt específ
‐ne de noves 

eina ben feta 

 i/o col.labora

 de Barcelona

adell  

etelem 

scal – compta

es 

 

umini 

ts  

 autoritzat 

 de Barcelona

 especialitzat s

YS I REFORME

ts  amb  prove

tes i serveis pe

 conscients de
tar‐vos el seu

mpli ventall de

fiques, per a 
 i oferir‐vos le

 i amb el prop

dors: 

: BSM, Acord 

able –Jurídica

: BSM  

 sanitaris, lam

ES DE CATALU

eidors,  es  van

els agremiats.

e l’exigència d
 desenvolupa

e Serveis que 

 la qual cosa l’
s millors soluc

pòsit de prog

 Cívic i Mobilit

a 

pisteria, elect

NYA  2015 

n  renovar  1  c

. 

 de la feina del
ament amb la 

 s’adeqüin a ca

equip que for
cions. 

ressar i innov

tat 

tricitat i sanej

 

convenis,  es  v

ls agremiats i
 màxima eficà

adascuna de 

rmem part de

var per compl

ament 

 

  van  signar  3 

 el nostre obj
àcia i les gara

 les necessitat

el Gremi treba

ir amb les vo

 

 

35 

  nous 

ectiu 
nties 

ts. 

allem 

stres 



MEM

 

 

 

Nous

Cand

elect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta
fonta

Les e

Els 
emm
elect

Us e

Pode
l’hab
treba

 

MÒRIA D’ACT

s Convenis sig

 CANDEL

delsa  és  u

trodomèstics.

 GARRO (

 

bliment come
aneria i ferret

 empreses agr

 

 Euro BCN

agremiats  d
magatzemar  e
trodomèstics,

ls entregaran 

en  guardar 
bitatge  que 
alls. 

TUACIÓ 2015| 

gnats al 2015:

LSA  (16 de jun

una  empres

. 

(2 de juny de 2

ercial ubicat a
teria, calefacc

emiades disp

N Serveis Logí

disposeu  d’u
  els  mobles  d
, mentre no a

 al domicili in

  al  seu  mag
  esteu  reform

  

GREMI DE

 

nyde 2015)  

sa  distribuïd

 2015) 

 a Sant Boi de
ció, aire condic

osen d’un des

ístics (2 de no

na  tarifa  es
de  cuina,  de 
cabeu les obr

dicat i els puja

gatzem  els 
mant  mentre

E CUINES BANY

dora  majori

e Llobregat de
cionat, ceràm

scompte impo

ovembre de 2

special  per 
  bany  i  els 
es. 

aran.  

mobles  de 
e  durin  els 

YS I REFORME

ista  especia

 

edicat al subm
miques, cambr

ortant en la co

 2015) 

ES DE CATALU

alista  en 

ministrament 
res de bany i e

ompra de així 

NYA  2015 

  i distribució d
 entorn de la lla

 com d’un ser

 

 de materials 
ar.  

rvei i tracte pe

 

 de  la constru

ersonalitzat. 

 

 

36 

ucció, 

 



MEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÒRIA D’ACT

 

TUACIÓ 2015|   

GREMI DEE CUINES BANYYS I REFORMEES DE CATALU

S’han m
proveïd

 

Des del 
agremia
proveïd
de cont

NYA  2015 

mantingut més
ors al llarg de

 Gremi hem p
ats  amb  una 
ors  i col.labo
acte i serveis 

 

s de 15 reunio
el 2015. 

 preparat un do
  fitxa  de  cad
oradors  les co
 oferits: 

 

 

ons amb poss

ossier pels no
a  un  dels  no
ondicions, per

 

 

37 

sibles 

stres 
stres 
rsona 



MEM

 

 

 

MÒRIA D’ACTTUACIÓ 2015| 

L

  

GREMI DE

L’ANY 201

E CUINES BANY

5 HA MAR

YS I REFORME

RCAT L’INIC

ES DE CATALU

CI D’UNA N

NYA  2015 

NOVA ETA

 

APA 

 

 

 

38 




