ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA
LLOC: Reunió telemàtica Seu social ACEBA (Rbla. de Catalunya, 127, 3er. 1a. – 08008
Barcelona)
DATA: 1 d’octubre de 2020
HORA: 09:00 h.
1. RELACIÓ D’ASSISTENTS I ADOPCIÓ DE L’ORDRE DEL DIA
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. Carles Costa – COSTA RENT
Sr. Juan A. Pérez -SERMACO
Sr. Jaume Puig – ACEBA
RELACIÓ D’ASSISTENTS I ADOPCIÓ DE L’ORDRE DEL DIA.
El Secretari, Sr. Puig, dona la benvinguda als assistents fent menció que el Sr. José Isaac
Jacome, President de l’entitat s’incorporarà més tard a la reunió.
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA REUNIÓ
ANTERIOR,
Es dóna per llegida i aprovada l’acta de la Junta Directiva celebrada el dia 1 d’octubre de 2019
i també es fa un breu resum de la Junta Directiva celebrada telemàticament el passat 21 de
maig de 2020, en plena pandèmia COVID-19 la gestió és aprovada per unanimitat i s’acorda
envia l’acta 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 1 d’octubre de 2019.
Acord 2.2. Enviar les actes a tots els associats.

2. SITUACIÓ ACTUAL DEL SECTOR, RONDA D’INTERVENCIONS DE
LES EMPRESES.
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A continuació es fa una ronda d'intervencions, perquè cada unes de les empreses assistents
puguin explicar com estan afrontant la situació de la COVID-19, pren la paraula el Sr. Pérez
de l'empresa Sermaco, explica que el mes d'agost han treballat moltíssim, inclòs han
contractat a més personal. De cara l'any 2021 sí que veuen una gran incertesa.
El Sr. Grau de l'empresa Catalonia Unic, explica que estan treballant amb intensitat, sempre
que s'hagi volgut recuperar el temps, no els preocupa com acabaran l'any, però si un grau
d'incertesa per l'any vinent.
El Sr. Chiesa de l'empresa Layher, comenta que un 15% del sector treballa amb el món dels
actes culturals (festivals de música, festes majors) no han treballat des del confinament, i no
hi ha dates que tornin a activar-se, d'altres empreses del sector cultural (teatres, espectacles)
encara van fent però molt poc. L'escenari és molt incert. El sector industrial fins a finals de
juny no ha començat a arrencar, amb moltes normes de protocols sanitaris.
El Sr. Costa, de l'empresa Costa Rent, el tema construcció van fent, la facturació ha baixat
però es va treballant, es preveu una caiguda -20%. A l'estiu, treballaven amb els actes
culturals, no s'ha fet res.
La Sra. Adriana de l'empresa Germans Homs, la parada per COVID ha afectat com a tothom,
també fan temes d'espectacles que està totalment parat, la perspectives dels pròxims mesos
agafat en pinces, anem programant el dia a dia, els trimestre vinent és molt incert.
El Sr. Jaume Puig explica que els contagis com a sector, està molt controlat, s'han seguit uns
protocols molt estrictes per les empreses del sector de la construcció i auxiliars i això s'ha
notat, podem dir que som un sector net. S'ha demostrat que s'han aplicat correctament els
protocols, i l'índex d'incidència és molt baix, i això ens afavoreix.
El Sr. Jaume Puig comenta que la sensació és que totes les empreses van treballant bé i ganes
de tirar endavant projectes que estaven en fase, les obres començades no s'aturaran, el
problema que el 50/60% del volum del sector construcció és obra pública, el temps dels
projectes és molt llarg, la burocràcia és molt lenta.
3. PERSPECTIVES A CURT I MIG TERMINI, SITUACIÓ DIFERENCIAL
ENTRE SECTOR CONSTRUCCIÓ, INDUSTRIAL I ESPECTACLES.
Aquest punt ja queda explicat en el punt 2.
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4. SITUACIÓ DELS LLOGUERS DE MATERIALS I MOROSITAT EN EL
CLIENTS.
Les empreses assistents comenten que no han tingut casos de morositat, en general es va
pensar que hi hauria una situació d'incertesa en el moment dels cobraments, la morositat que
hi havia abans de la COVID segueix sent la mateixa que ara, no és qüestió de la pandèmia,
sinó la mala gestió de l'empresa, val a dir que les empreses de bastides s'han tornat més
restrictius amb les empreses petites, en el tema de les fiances, pagaments per avançats, si no
es veu clar, no es fa. Cosa que els clients ja són conscients.
El Sr. García de l'empresa ULMA, s'incorpora més tard a la junta i comenta que van
treballant, que estan tranquils, amb la preocupació de projectes post COVID són incerts de
cara a finals/principis d'any.
El Sr. Jaume Puig comenta que els indicadors en el sector Ciment per tancar l'any serà un 15% un altre indicador és el consum d'explosius per a voladures a l'obra pública o a les
pedreres amb un increment a finals d'any, amb la previsió de si tenim un segon confinament.
La FECOCAT, entitat que forma part ACEBA, forma part de la Plataforma Multisectorial
de la lluita contra la morositat, on s'intenta que es compleixi la llei contra la morositat, que
obliguin a pagar a termini, ha tornat a entrar en tràmit parlamentari, una de les mesures que
va ser el règim sancionador, cosa que torna a estudi parlamentari i esperem que s'aprovi.
5. ALTES I BAIXES DE SOCIS.
Pren la paraula la Sra. Anna Arnal, per comentar que van demanar entrar a l’Associació dues
empreses: Jav Montajes Tubulares de Sentmenat i l’empresa Andamios Omega 2005 de
Montcada i Reixac. Es demana a tots els presents la seva aprovació.
El mes de juliol l’empresa Andamix ens va notificar que demanava la baixa com Associat a
causa de canvis interns dins l’empresa.

Acord 5.1. S’aprova donar d’alta les dues empreses, JAV Montajes Tubulares i
Andamios Omega 2005.

Acord 5.2. S’aprova donar de baixa a l’empresa ANDAMIX
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6. ESTAT DE COMPTES DE L’ENTITAT A 30/8 I TANCAMENT DEL 2020
La Sra. Anna Arnal, comenta l'estat de comptes a 30 de setembre, amb la particularitat que
fins a la data i a causa de la pandèmia pràcticament no s'han generat despeses, es comenten
les partides que van seguint amb les despeses ja assignades en el pressupost 2020. Que sumen
un total de 7.778,55 € i un total d'ingressos generat per les quotes dels associats del 1r, 2n i
3r trimestre per un total d'11.722,51.-€, es preveu que si la tendència d'aquí finals d'any
segueix igual, el resultat serà accedentar-hi.
També s'explica que el deute que l'Associació de Robòtica tenia amb ACEBA, ja està saldada,
a primers d'anys ja vàrem rebre l'últim ingrés que faltava.
Es reprendrà el tema de la impressió del cartell....

Acord 6.1 S’aprova l’estat de comptes i pre-tancament 2020.
7. FORMAT DE L’ASSEMBLEA ANUAL D’ACEBA I TROBADES
PRESENCIALS
El Sr. Jaume Puig explica que caldria preparar la celebració de l’Assemblea General Anual,
que de cara a l’últim trimestre ja tocaria fer, per aprovar els comptes i la gestió gremial. Es
pregunta a tots els assistents què opinen amb la celebració de l’Assemblea, la gent opina que
de moment segueixin les trobades de manera virtual, i que si la situació sanitària ho permet,
podem fer un dinar de nadal de cara al desembre.

Acord 7.1. S’acorda fer les juntes/assemblea de manera virtual, fins que la situació
no millori.
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8.

ACABAMENT DELS TREBALLS DEL LLIBRE BLANC DE LES
BASTIDES.

Per falta d’assistència del President , aquest punt queda sobre la taula, l’ última reunió es va
quedar que es faria una revisió final del text i fer una visita al Col·legi d’enginyers i
d’Arquitectes i Aparelladors per tal de donar-ho a conèixer.
Queda pendent per parlant amb el President. Es comentarà a la propera Junta Directiva per
acabar el llibre blanc de les bastides
9. TEMES INFORMATS A PIMEC I AL CONSELL DE GREMIS DE
FOMENT.
El Secretari comunica que l'Ajuntament de Barcelona i BSM han presentat SPRO la nova
APP per estacionar a les places de càrrega i descàrrega de Barcelona i l'àrea metropolitana.
Es tracta d'una nova aplicació mòbil, fruit del conveni del nostre Gremi adherit al Consell de
Gremis amb el Consistori, amb la qual es milloren i s'agilitzen els estacionaments en aquestes
places.
Inicialment, es podrà fer servir a Barcelona, Badalona, Castelldefels, Esplugues de Llobregat,
l'Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. Pròximament, s'afegiran la
resta de municipis metropolitans.
L'SPRO permetrà localitzar les places DUM per geolocalització, consultar la previsió de
l'ocupació i els horaris de regulació de cada una de les zones així com rebre alertes
personalitzades.
Des d’avui fins el 10 d’octubre donarem tolerància a tots els vehicles agremiats autoritzats
per estacionar en places DUM (Camions, Furgons, Derivats de Turisme i Vehicles mixtes
de dos seients segons DGT ) que sobrepassin el temps màxim del tiquet dins les franges de
permís Gremi fins un màxim de 2h tal i com indica l’Ordenança
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10. CALENDARI DE TREBALL
Queda pendent.
11. ALTRES TEMES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
En el darrer punt de l’ordre del dia s’acorda per tots els membres de la Junta autoritzar la
delegació de vot a les eleccions de PIMEC, arribat el moment, a nom del Sr. José Isaac
Jacome president de l’entitat a favor del Sr. Jaume Puig Canal, nomenat secretari el 12 de
juliol de 2018, acord aprovat per la junta directiva i ratificat per l’assemblea general,
posteriorment elevant l’acord a través d’escriptura de poders a favor del Sr. Jaume Puig,
davant notari Valero Soler Martin a cinc de novembre de 2018.

Acord. 11.1. s’acorda que el Sr. José Isaac Jacome, president delega el vot a les pròximes
eleccions de Pimec a favor del Sr. Jaume Puig Canal, perquè faci les gestions necessàries.
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
Secretari General

José Isaac Jacome
President
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