ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DIRECTIVA
LLOC: Seu social ACEBA (Rbla. de Catalunya, 127, 3er. 1a. – 08008 Barcelona)
DATA: 30 de maig 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
Sr. Marco Chiesa – LAYHER
Sr. Higini Trilles – COMERCIAL BASTE
Sr. Carles Folqué – ANDAMIX
S. Raúl Reyes – ACTIVIDAD VERTICAL
Sra. Helena Fort – PROJECTES SINGULARS EMPORDÀ
Sr. Jaume Puig – ACEBA
1. RELACIÓ D’ASSISTENTS I ADOPCIÓ DE L’ORDRE DEL DIA.
El Sr. José Isaac Jacome, president de l’entitat, dóna la benvinguda als assistents i seguidament
dóna la paraula al Sr. Puig, secretari, que comença la reunió llegint l’Ordre del dia establert.

2. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR,
Es dona lectura de l’acta de la reunió anterior, celebrada el 9 de novembre de 2018, la qual es
aprovada per unanimitat.
Acord 2.1. Aprovar l’acta de la reunió celebrada el dia 9 de novembre de 2018.

3. ALTS I BAIXES D’ASSOCIATS.

Segons els Estatuts de l’associació, el secretari comenta que s’ha de donar el vist i plau a les
empreses que han demanat l’alta per pertànyer a ACEBA. En aquest sentit, el criteri de la junta
es que les empreses que formin part de l’associació deuen tenir uns mínims de formalitat i
legalitat dins el sector.
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El Sr. Puig comenta que l’associació compleix una funció clara de regularització del sector. Es fa
un repàs per part del mateix els punts dels Estatuts, on s’especifiquen els requeriments que són
necessaris per formar part d’ACEBA.

Parlant d’una altre qüestió, pregunta el Secretari si seria convenient el fet o no, de demanar una
visita a la inspecció de treball amb l‘objectiu de presentar l’associació a l’autoritat laboral. Ens
comenta que serà interessant fer aquest pas quan tinguem el Llibre Blanc, i així poder-los donar
una pauta de quins poden ser els protocols de seguretat laboral des del nostre punt de vista.

Escoltats els arguments, el Sr. Jacome proposa convocar una reunió per fixar uns criteris mínims
de professionalitat i deontològics del sector per pertànyer a l’associació, que es podrien
formalitzat en com a un reglament d’alta d’empreses o com a criteri per transmetre a les autoritats
competents.

Seguidament s’accepten les cinc altes noves, que son:
-

AES RENT, S.L.

-

ACCESOS TUBULARES INDUSTRIALES, SLU – AITUB

-

GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQ.

-

COSTA DEL MARESME RENT, S.L.

-

ANDAMIOS LA ALGABA, S.L.

Acord 3.1. Acceptar la incorporació a ACEBA de les empreses que ho han
demanant formalment com son: Aes Rent, S.L.; Acesos Tubulares Industriales, SLUAITUB; Germans Homs Lloguer de Maquinària; Costa del Maresme Rent, S.L.; Andamios
La Algaba, S.L.

4. ESTAT DE COMPTES DE L’ASSOCIACIÓ I EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2019.

En aquest punt es comenta el deute del Sr. Marc Ollè, antic secretari de l’entitat, informant de
que resta una part del 4rt. Trimestre 2018 de la qual s’ha pagat 500,00.-€ a compte.

Es fa un repàs del pressupost executat, que no presenta cap novetat destacable.
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5. REUNIÓ DEL SECTOR A TARRAGONA, PARTICIPACIÓ A L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES
DE SERVEIS DE TARRAGONA (AEST), I ACCIO TERRITORIAL A GIRONA.

El president comenta la reunió haguda a Tarragona a la que va haver força assistència i comenta
que l’empresa KAEFER està molt interessada en associar-se. El secretari explica que la reunió
va ser molt positiva, comenta que seria bo crear un grup de treball d’indústria a Tarragona. De
cara a la tardor, es mirarà de fer una nova trobada.

Referent als empresaris de Girona, es comenta que el Sr. Carles Folqué, present a la reunió, i el
Sr. Puig intentaran d’organitzar una trobada a Girona per donar a conèixer l’associació, i mirar
d’esbrinar quines són les seves inquietuds. Un altra opció seria preparar una ruta de visites per
les empreses de la demarcació.

6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL GREMI DE
RECUPERACIÓ DE CATALUNYA.

El Sr. Puig comenta que, referent al tema dels robatoris que va plantejar a la darrera reunió el
Sr. Matías de l’empresa AITUB, ACEBA s’ha posat en contacte amb el Gremi de Recuperació de
Catalunya (GRC), que tenen la seu a Sant Cugat del Vallès. Des del GRC ens informan de que
van tenir un problema similar amb el materials de coure, que pot tenir un paral·lelisme amb els
materials robats de les bastides. Per tal de buscar-ne una solució, van signar un Conveni que v
ser de força utilitat, i ens ofereixen la possibilitat de poder fer el mateix amb nosaltres.

S’adjunta a la documentació un esborrany de Conveni de col·laboració, amb l’objectiu de detectar
materials robats, i clarificar la traçabilitat de les peces. La junta debat què es podria fer per
disminuir les incidències i, sobretot, els petits robatoris del dia a dia. Uns dels punts a incloure
als acords de Conveni podria ser fer un seguiment del material, ajudant als socis de GRC a
identificar a l’empresa d’on arriba, mirar de certificar que el material no es robat, o pagar amb
transferència a l’empresa enlloc de en metàl·lic al transportista. Aquestes idees es negociarem
amb el GRC i s’acorda procedir a la firma del Conveni de col·laboració.

Acord 6.1. Signar un Conveni de col·laboració entre ACEBA i el Gremi de
Recuperació de Catalunya (GRC) amb l’objectiu d’evitar la comercialització i/o valorització
de material robat de bastides per part dels gestor de materials de recuperació.
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7. INFORME DE L’ESTAT DE REDACCIÓ DEL LLIBRE BLANC DELES BASTIDES.

S’informa que ja s’han dut a terme una sèrie de reunions i s’acorda fer un altre el proper 26 de
juny, de la qual s’enviarà la corresponent convocatòria.

Acord 7.1.- Convocar al grup de treball del llibre blanc, pel proper dia 26 de juny.

Degut a la manca de temps no es tracten més punts de l’Ordre del dia donant per acabada la
reunió i aixecant la present acta.

Signat:

Vist-i-plau:

Jaume Puig

José Isaac Jacome

Secretari General

President
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