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ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA 

 

LLOC: Reunió telemàtica Seu social ACEBA (Rbla. de Catalunya, 127, 3er. 1a. – 08008 

Barcelona) 

DATA: 12 de març de 2021. 

HORA: 10:00 h.  

 

RELACIÓ D’ASSISTENTS: 

Sr. José Isaac Jacome – ANDAMIOS MAXIMA SEGURIDAD PLÁCIDO 

Sr. Carles Grau – CATALONIA UNIC 

Sr. Marco Chiesa - LAYHER 

Sr. Victor García - ULMA 

Sra. Adriana Ascaso – GERMANS HOMS 

Sr. Francisco Vegara - ALCO 

Sr. Jaume Puig  – ACEBA 

 

El president dona la benvinguda a tots els assistents i a continuació es procedeix a llegir 

l’ordre del dia que es aprovat per tothom. 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Altes i baixa d’associats. 
3. Reelecció de la presidència i junta directiva. 
4. Estat de comptes de l’entitat: tancament 2020 i aprovació de del pressupost 2021. 
5. Situació del sector:  

a. Ronda d’activitat entre les empreses presents. 
b. Dades d’evolució de l’ITEC. Sector construcció i industrial. 
c. Protocols sanitaris de prevenció del Covid-19. Suport al sector cultural. 
d. Situació laboral de les plantilles de personal de les empreses. 

6. Tancament de l’edició del Llibre Blanc de les bastides. Incidències amb inspecció de 
treball. 

7. Decisió sobre què fer amb el castell anti-robaroris de material. 
8. Projectes a desenvolupar per ACEBA el 2021. 
9. Eleccions a PIMEC i accés d’ACEBA a la Junta Directiva. 
10. Activitat realitzades pel Consell de Gremis al darrers mesos. 
11. Accions de la Confederació de la Construcció (CCC) i de la FECOCAT. 
12. Altres temes de l’ordre del dia. 

 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
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Es dóna per llegida i aprovada l’acta de la Junta Directiva celebrada el dia 1 d’octubre de 

2020. 

 

Acord 1.1. Aprovar l’acta de la reunió celebrada el dia 1 d’octubre de 2020. 

 

 

2. Altes i baixa d’associats. 
 
La Sra. Anna Arnal comenta que en aquest període d’octubre del 2020 fins a la data no s’han 
produït ni altes ni baixes d’empreses. 
 

3. Reelecció de la presidència i junta directiva. 
 
En aquest punt es comenta que segons diuen els estatuts a l'article 9. Els membres de la Junta 
Directiva seran escollits per l'Assemblea de Socis atenent al procés electoral que 
reglamentàriament s'establirà. 
 
Els membres de la Junta exerciran els seus mandats per un període de quatre anys, sent 
renovats per meitats cada dos anys. La partició de la meitat dels membres de la Junta, en cas 
de nombre senar d'aquests, es farà renovant la meitat més un dels mateixos. 
 
Qualsevol membre de la Junta podrà ser reelegit de forma indefinida. 
 
Dit això, els càrrecs s'haurien de reelegir a finals de l'any 2020, fet que no es va produir per 
motius de la no celebració de l'Assemblea, doncs, la situació sanitària no ho permetia. 
Es debat a la junta si cal convocar Assemblea de socis i s'acorda fer-ho per tal com diu: 

 
a) l'article 24. Aprovació dels comptes anuals, de la liquidació del pressupost i de 

l'informe de gestió de l'exercici tancat immediat anterior, amb la lectura de l'informe 
dels Socis Censors de Comptes. I l'Aprovació del pressupost i del pla de gestió per a 
l'exercici immediat posterior al sotmès a aprovació. 
 
 

b) L'article 30. L'elecció i revocació dels membres de la Junta Directiva. 
 

El Sr. Marco Chiesa informa que caldrà parlar amb l'empresa Comercial Basté per saber qui 
serà el nou representant a la junta, doncs, el Sr. Higini Trilles està en procés de jubilació a 
l'empresa, també es parla d'obrir a la resta d'empreses associades si volen entrar com a vocals 
a la junta directiva, ja que segons els estatuts poden ser un màxim de vuit vocals a la junta. 

 

Acord 2.1. Convocar Assemblea General Ordinària. 
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4. Estat de comptes de l’entitat: tancament 2020 i aprovació de del pressupost 
2021. 

 
La Sra. Anna Arnal, explica el tancament comptable de l'any 2020, un molt pla, a causa de la 

pandèmia, on s'han ingressat 15.612,51 € per les quotes dels agremiats, i s'han generat unes 

despeses de 10.561,74 €, amb un resultat positiu de 5.050,77 €. 
 
El Sr. Jaume Puig argumenta que un gremi/associació no és bo que doni beneficis, ja que fa 
la sensació que no s'han fet gestions, està clar que tot té una explicació, amb la situació 
viscuda d'excepcionalitat d'aquest any 2020. 
 
També s'explica l'esborrany de pressupost de l'any 2021, amb uns ingressos per quotes 

congelades de 15.360 € que corresponen a les 16 empreses que hi ha actualment. 
 
També es comenten les partides de despeses sense canvis significatius, caldrà valorar els 

3.000 € en l'apartat de Comunicació i accions de difusió per si finalment s'acaben els treballs 
d'edició i presentació del llibre blanc, o bé l'edició del cartell que s'havia comentat pel tema 
dels robatoris. 
 

En total les despeses que es presenten són de 15.360 €, un pressupost totalment equilibrat 
 
El Sr. Carles Grau, fa una reflexió, que a hores d'ara si cal invertir diners serà en la finalització 
dels treballs del llibre blanc, i la posterior edició i presentació, és l'objectiu d'aquesta partida 
de Comunicació i accions de difusió, al seu entendre el tema del cartell potser ara ja no és tan 
urgent. 
 
El Sr. Jaume Puig comenta que el llibre blanc caldrà editar-lo en format virtual o imprimir en 
format paper per si cal anar a veure, inspecció de treball, serà una bona carta de presentació, 
es demanarà un pressupost. La Sra. Adriana Ascaso també és partidària de donar sortida el 
projecta del llibre blanc. 
 
Acord 4.1  S'acorda aprovar el tancament comptable de l'any 2020 i aprovar el 
pressupost 2021. 
 

5. Situació del sector: Ronda d’activitat entre les empreses presents. 
 

A continuació es fa una ronda d'intervencions, perquè cada unes de les empreses assistents 
puguin explicar com estan afrontant la situació, pren la paraula el Sr. José Isaac president de 
l'entitat, comenta que van treballant, però tenen un problema greu amb els preus, que no 
s'havien vist mai, vinculat amb la presència d'empreses amb contractació d'autònoms, que al 
final treballen a baix cost. Van fent pressupostos i s'està rehabilitant bastant a la zona de 
Tarragona, comenta la paràlisi del funcionariat, la lentitud de donar permisos, en l'àmbit 
industrial, després de l'aturada per la pandèmia, en general estan treballant. 
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El Sr. Francisco Vegara de l'empresa ALCO, comenta que a primers d'any 2021 ha estat 
dolent, l'any 2020 no va mostrar la realitat de la situació, hi havia un volum de feina, però 
dependent del moment quan es va aixecar les restriccions les empreses van treballar més o 
menys. La caiguda de preus és evident. 
 
Les perspectives de cara el març és bona, depèn de les circumstàncies, ja veurem si la situació 
serà puntual o serà la normalitat. La caiguda està a l'obra nova, l'aprovisionament de ferro i 
matèries primeres està malament, preus en alça i falta trobar mà d'obra qualificada. 
 
El Sr. Marco Chiesa, de l'empresa LAYHER, explica que s'estan mantenint, en l'àmbit 
europeu (França-Espanya) van pitjor (Alemanya) en l'àmbit de mercat va molt bé. l'any 2021 
amb el sector esdeveniments està parat, les empreses grans aguantaran, però les empreses 
mitjanes i petites podran desaparèixer, és un sector que va molt lligat amb el turisme. El 
format serà reduït en petit format. La sensació és que hi ha moviment per anar treballant. 
 
El Sr. Carles Grau de l'empresa UNIC, comenta que van acabar l'any 20 bé, han arrancat 
l'any 2021 amb molta lentitud, però la segona meitat es preveu una millora, l'obra nova s'ha 
aturat, per les vendes aturades, la petita reforma està treballant i molt, el particular ha estalviat 
durant la pandèmia, el fet que el turisme no funcioni ni tampoc les grans fires perjudica molt 
en l'economia. La sensació de cara l'any 2021 és optimisme. 
 
La Sra. Adriana Ascaso de l'empresa GERMANS HOMS, també explica que l'any 2021 ha 
començat molt lenta, amb la incertesa de com anirà, preveient que de cara el segon semestre 
la feina tirarà molt més. També els afecta amb les pujades dels preus. Amb el sector 
esdeveniments l'empresa Germans Homs tenen treballadors amb ERTO's. De moment la 
situació no és favorable. En el sector rehabilitació tenen molts problemes amb les llicències 
d'obres i permisos. L'Administració no acompanya el sector, no col·laboren, el que si 
funcionen són les inspeccions. 
 
El Sr. Jaume Puig proposa elaborar una base de dades d'interlocutors habituals del sector de 
les bastides per donar una imatge que som una associació activa, que fem bé les coses, per 
resoldre consultes tècniques i per solucionar problemes. 
 
S'acorda passar un correu a totes les empreses de bastides per anar confeccionant aquesta 
base de dades. S'aprova per tots els assistents. 
 
El Sr. Víctor García de l’empresa ULMA, explica que l’any 2020 va ser un any bo, si 
comparem els altres sectors que van tancar totalment. No es poden queixar. També 
coincideix que a partir del segon semestre es reactivarà l’economia, hi ha molta liquiditat. 
 
Es parla del tema dels protocols sanitaris de prevenció del Covid-19. En general tots els 
presents han comentat que han tingut  alguns contagis, sobretot al principi de la pandèmia, 
el president pren la paraula per agraïr la bona tasca feta pel Sr. Jaume Puig i Anna Arnal per 
donar serveis d’EPIS en un moment tant necessari.  
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També es comenta el tema de la situació laboral de les plantilles de personal de les empreses. 
El president comenta que el tema laboral inquieta molt, cal fer les coses ben fetes, cal fer 
complir la llei, com Associació caldria treballar amb un full de ruta, i anar tots alhora. Aquest 
tema queda damunt la taula per treballar-ho.  
 

6. Tancament de l’edició del Llibre Blanc de les bastides. Incidències amb 
inspecció de treball. 
 

El Sr. José Isaac Jacome, explica, que només falta treballar l'esborrany últim, caldrà fixar una 
data per fer una última reunió i tancar el llibre per tal de demanar un pressupost per editar-
lo. La junta acorda convocar pel dia 9 d'abril l'última reunió. 
 

7. Decisió sobre què fer amb el cartell anti-robatoris de material. 
 

Per decisió de la Junta directiva acorda deixar en standbay el tema de l’edició del cartell anti-
robatoris de material. 
 

8. Projectes a desenvolupar per ACEBA el 2021. 
 

Ja s’ha comentat en l’apartat 6. 
 

9. Eleccions a PIMEC i accés d’ACEBA a la Junta Directiva. 
 
El Sr. Jaume Puig comenta com han quedat les eleccions a Pimec, on ha sortit escollit la 
candidatura del Sr. Antoni Cañete com a president de l'entitat, explica que l'Associació 
ACEBA ha entrat a formar part dels òrgans de Govern de Pimec. Ens dóna una projecció 
com a sector amb molta visibilitat. 
 

10. Activitat realitzades pel Consell de Gremis al darrers mesos. 
 

El Sr. Jaume Puig comenta que malgrat la situació de la pandèmia, és segueixen assistint a les 
reunions programades pel Consell de Gremis que a hores d'ara estan molt centrats en el 
sector Serveis (hotelers i restauradors). 
 
El Sr. José Isaac té la sensació que el Consell de Gremis està fent molt bona feina, té bons 
contactes amb l'Administració, i sobretot bona interlocució amb l'Ajuntament i això és bo 
per a nosaltres amb problemes a l'Àrea Metropolitana, podem anar de la mà amb el Consell 
de Gremis. 
 

11. Accions de la Confederació de la Construcció (CCC) i de la FECOCAT. 
 
El Sr. José Isaac explica l'última reunió de la Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i 
els Serveis de la Construcció (FECOCAT) d'on es va notar una certa sensació que el sector 
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va tirant, amb capacitat d'inversió, a través dels diners que arribaran, la percepció va ser bona. 
El Sr. Jaume Puig comenta que les grans enginyeries, que el seu mercat són les obres 
públiques, estaven força animats. El global del sector va tancar en positiu l'any 2020. El sector 
privat (calculistes, cambra professionals) la percepció que van entrar obres petites, però 
aquest fet, dóna bones vibracions, el gremi de rajolers no estaven tan contents, perquè no hi 
ha obra nova, el final de la cadena com pot ser el gremi de pintors estaven molt contents, 
sobretot en obres individuals. El gremi de fusta tenen problemes d'aprovisionament, han 
treballat molt, els àrids, formigoners, cimenters, prefabricats han tancat amb una caiguda del 
-10% a causa de la parada de l'obra pública. 
 

12. Altres temes de l’ordre del dia. 
 
El Sr. Jose Isaac, el tema de les restriccions (furgonetes, camions) per circular a les Zones de 
Baixes Emissions on hi ha una sèrie de vehicles (furgonetes - 3500K) que a partir de l'1 d'abril 
de 2021 ja tenen restriccions de circulació, els vehicles dièsel anteriors a l'any 2007 ja no 
poden circular, i els vehicles de benzina anteriors 2001. Camions a partir de l'1 de juliol ja no 
podran circular. Amb la regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i altres agents 
implicats està previst fer una reunió per intentar que no entri en vigor fins a l'1 de gener de 
2022. Proposa passar una nota a totes les empreses associades perquè estiguin al cas.  
 

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 


