ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA
LLOC: Seu social ACEBA (Rbla. de Catalunya, 127, 3er. 1a. – 08008 Barcelona)
DATA: 1 d’octubre de 2019
HORA: 10:00 h.
1. RELACIÓ D’ASSISTENTS I ADOPCIÓ DE L’ORDRE DEL DIA
Sr. José Isaac Jacome – ANDAMIOS MÁXIMA SEGURIDAD PLÁCIDO
Sr. Carles Grau – CATALONIA UNIC
S. Raúl Reyes – ACTIVIDAD VERTICAL
Sr. Francesc Vegara - ALCO
Sr. Jaume Puig – ACEBA
1. RELACIÓ D’ASSISTENTS I ADOPCIÓ DE L’ORDRE DEL DIA.

El Secretari, Sr. Puig, dona la benvinguda als assistents fent menció als senyors Marco Chiesa
de l’empresa LAYHER i Víctor García de l’empresa ULMA, que han presentat les seves excuses.

2. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR,
Un cop conegut el contingut de l’acta de la reunió anterior, celebrada el 30 de maig de 2019, es
aprovada per unanimitat i s’acorda enviar-la a tots els associats per tal que estiguin al corrent del
contingut de les reunions.
Acord 2.1. Aprovar l’acta de la reunió celebrada el dia 30 de maig de 2019.
Acord 2.2. Enviar les actes a tots els associats.

3. ALTS I BAIXES D’ASSOCIATS.

Dins aquest punt s’informa que de moment, no hi ha hagut cap més alta a l’associació, malgrat
que al primer semestre hi varen haver cinc empreses que es varen donar d’alta.
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4. ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2019.

Es fa un repàs de l’execució del pressupost al tercer trimestre el qual està dins allò pressupostat,
fent incidència als ingressos per nous socis que ja es superior i a la desviació en la partida de
despeses de gestió i infraestructura, degut a la contractació dels serveis de l’assessoria Pich i
associats, per tal de portar temes d’impostos i assessorament puntual que poden fer servir tots
els associats en casos de dubtes.

5. ACCIONS DE CREIXEMENT TERRITORIALS.

El Sr. Puig comenta la possibilitat de fer una nova reunió a Tarragona per tal d’acabar de
convèncer a les empreses que varen estar interessades a la darrera reunió però que encara no
s’han donat d’alta a Aceba i acabar de consensuar la possible creació d’un grup de treball en
aquella comarca. El Sr. José Isaac Jacome comenta i es compromet a celebrar una calçotada
cap allà al febrer/març.
Acord 5.1. Convocar una nova reunió a Tarragona abans de finals d’any.
Informa també que a Girona no ha sigut possible concretar una reunió dels empresaris a pesar
de fer varis intents. S’intentarà tornar a contactar amb el Sr. Carles Folqué i mirar d’organitzar un
esmorzar o dinar per atreure l’interès dels empresaris de Girona.
Sobre el tema de les bastides d’espectacles, el qual ja es va parlar en un altre reunió es comenta
que potser seria bo parlar-ho amb el Sr. Marco Chiesa per tal que contacti amb algunes empreses
del subsector.

6. ULTIMES REUNIONS DE REDACCIO DEL LLIBRE BLANC DE LES BASTIDES.

El president informa de que manca una darrera reunió amb la posta en comú dels plans de
muntatge i el protocol de certificació, i creu molt necessari que hi assisteixin el major número
d’empreses possibles perquè creu que es un punt molt important. Es fixa com a data per celebrar
aquesta darrera reunió el 30 d’octubre a les 10h., a la convocatòria s’adjuntarà documentació de
protocol de certificació, plans de muntatge, etc..
Acord 6.1. Convocar la propera reunió del Llibre Blanc de les Bastides, pel proper
dia 30 d’octubre a les 10h.

Un cop finalitzada la redacció del Llibre Blanc, es comenta la idea de fer una visita al Col·legi
d’enginyers i d’Arquitectes i Aparelladors per tal de donar-ho a conèixer. Un altre tema tractat
seria el de mirar de formar Inspectors dels gremis de construcció provincials en temes de
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bastides, es mirarà de parlar amb la Gerent del Gremi de Constructors de Barcelona per informarnos de la manera de poder fer-ho.

7. ACORD ACEBA – GREMI DE RECUPERACIÓ (GRC) PEL TEMA ROBATORIS DE
MATERIAL.

Seguidament el Sr. Puig, informa que ja s’ha signat un Conveni amb el Gremi de Recuperació
de Catalunya, el qual s’adjunta a la documentació i que creu que serà molt positiu. Així mateix a
través del GRC hem demanat un pressupost per tal de dissenyar un cartell del tipus com el que
ja han fet amb el material de coure, per tal de poder identificar el material presumptament robat
del nostre sector que pugui anar a parar als ferrovellers.
Acord 7.1.- Enviar un mail als associats demanant col·laboració pel disseny del
cartell, aportant idees, fotografies, etc.

8. ACORD AMB L’AJUNTAMENT DE BARCELONAPER LES AREES DUM.

El Secretari comunica que la nova Ordenança de circulació via camions tindrà prebendes, si la
matrícula està registrada no es posarà multa, però només durant dues hores i només en una
àrea de descàrrega. El tema està aturat degut al canvi de govern i s’està tractant el problema a
traves del Consell de Gremis. El Sr. Puig pregunta als presents si reben multes d’aquest tipus, a
la qual hi han que ho afirmen i s’acorda demanar informació als associats sobre les multes en
àrees DUM, per tal de tenir informació per la propera reunió del Consell de Gremis i poder
exposar-ho.

9. PARTICIPACIÓ A D’ALTRES PATRONALS, (CONSELL DE GREMIS, FECOCAT I PIMEC)

S’informa que pel fet de pertànyer a d’altres patronals s’està assistint, tant per part del secretari
com del president, a reunions en les quals s’obté una bona informació.
El Sr. Puig comenta que a traves del Consell de Gremis es poden tenir accés a targes de
descompte en pàrquings i àrees verdes. S’enviarà la informació als associats.
El president, Sr. Jacome demanar convocar, si es possible, una reunió de la patronal FECOCAT,
per poder, entre d’altres tractar la problemàtica del nostre sector com ara la morositat,
perspectives de futur, etc..
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10. ALTRES TEMES

En aquest punt i degut a una intervenció del Sr. Carles Grau, es debat entre els presents el
problema de la precarietat laboral en el sector, referent a les subcontractacions i l’aplicació de la
legislació en allò que fa referència a la contractació i certificació. Es creu que en els darrers 10
anys hi ha hagut una tendència a tecnificar.
El Sr. Jacome demana enviar una nota informativa als agremiats sobre el tema dels vehicles
contaminants.
S’acorda celebrar una propera reunió abans de Nadal.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la reunió de la qual s’estén la present acta.

Signat:

Vist-i-plau:

Jaume Puig

José Isaac Jacome

Secretari General

President

Rbla. de Catalunya, 127 3er 1a. · 08008 Barcelona · 93 415 64 83

4

