ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA
27 de març de 2018
ASSISTENTS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CUINA CONFORT, S.L. – Sr. Ramon Mitjans - agremiat número 4
CERCUINES, S.L. – Sr. Andres Cervantes – agremiat número 7
PAYES RIOS, CUINA I BANY – Sr. Salvador Payes - agremiat número 13
ESTUDIO B-91, S.L. – Sr. Juan José López - agremiat número 14
AGEM DISSENY – Sr. Josep Adam – agremiat número 54
FRUNSOMER, S.L. – Sr. Jose Luis Gaspar - agremiat número 62
REFER HOME, S.L. – Sr. David Albert - agremiat número 403
CAN RIAL, CONSTRUCCIONS I SERVEIS, S.L. - Sr. Xavier Martin – agremiat número 449
STANDAL, S.A. – Sr. Oscar Nieto - agremiat número 491
STUDIMESDOS, S.L. – Sr. Carlos Ferrer - agremiat número 515

PERSONAL LABORAL DEL GREMI:
1. Maribel Torrents - Direcció
2. Laura Fàbrega - Administració
A la ciutat de Barcelona i en el domicili social del Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya, essent les
13:30 del dia 27 de març de 2018, es reuneixen en segona convocatòria la Sessió Ordinària de l’Assemblea
General, amb l’assistència dels senyors anteriorment relacionats, que foren convocats en el seu dia, d’acord
amb les formalitats previstes als nostres Estatuts.
Presideix l’acte el Sr. David Albert Castellví, assistit pel Secretari Sr. Oscar Nieto, el Tresorer Sr. Xavier Martín i
la Directora del Gremi, Maribel Torrents.
L’Acte comença amb una salutació i benvinguda del Sr. David Albert, President del Gremi. Dona la benvinguda
a tots els assistents i es presenta als assistents al Sr. Oscar Nieto que ara té el càrrec de Secretari i al Sr. Xavier
Martín que ara té el càrrec de Tresorer. S’agraeix a tots els membres de la Junta la feina que fan pel Gremi
Fa referència a que es presentarà el nou logo del Gremi, tot i que som poca gent a l’assemblea d’avui, per
aquest motiu buscarem algun altre dia per tal de fer més visible la presentació.
 Nomenament de l’Interventor.
Segons l’art. 3/20 dels nostres estatuts, cal designar entre els presents la persona que farà d’interventor
Es sol·licita entre els concurrents la col·laboració i el Sr. Jose Luis Gaspar, representant de FRUNSOMER, S.L.,
accepta i és designat.
Acte seguit es passa al primer punt de l’ordre del dia:
 Lectura i aprovació de l’Acta de l’assemblea General de 2017
Es recorda als assistents que a l’Assemblea anterior, es va acordar que no es llegiria l’acta, ja que aquesta
s’enviava amb la convocatòria per tal de que els assistents la poguessin llegir abans.
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Es pregunta als assistents si tots l’han llegida i si hi tenen algun comentari a fer. No havent-hi cap observació
per part dels presents, s’aprova i signa l’Acta de l’Assemblea General Ordinària de l’any 2017 per unanimitat.
Presentació, lectura i aprovació –si s’escau- de l’estat de comptes a 31 de desembre de 2017.
En el dossier facilitat als assistents s’adjunta el document que recull l’estat de comptes de l’any 2017.
El Sr. Xavier Martín, tresorer el Gremi, procedeix a explicar el contingut de l’estat de comptes del Gremi.
Els ingressos han sigut inferiors al que s’havia pressupostat, per aquest motiu s’ha sigut molt curós amb les
despeses, finalment s’ha obtingut un benefici de 3.825,44 euros.
S’explica que no és la intenció del Gremi l’obtenció de benefici, que aquest import s’invertirà en publicitat o
altres mesures per fer créixer el Gremi. També s’explica que era el primer any que entràvem en prorrata d’iva
i per tant quedava aquesta partida que fins últim moment tampoc sabíem amb exactitud com influiria, sobretot
en el tema de les subvencions.
L’estat de comptes és aprovat per unanimitat
 Pressupost 2018
Aquest any, la Junta ha sigut molt més moderada a l’hora de preparar el pressupost de l’any en curs, hem de
créixer i es preveu una crescuda més realista.
Tenim nous convenis amb proveïdors que ens aportaran més ingressos.
A la part de despeses, la partida més gran està destinada a la publicitat, estem treballant en el Pla de
Màrqueting per aconseguir l’objectiu de que el Gremi de Cuines Banys i Reformes de Catalunya sigui més
visible.
Al pressupost s’ha dedicat una partida a Provisió d’imprevistos, principalment era per si s’havia de fer una
despesa deguda a les possibles responsabilitats jurídiques amb la implicació amb la Confederació de Comerç
de Catalunya. Finalment, just unes hores abans d’aquesta assemblea, ha arribat la notificació del jutjat, pel que
aquesta despesa deixa de ser un imprevist i es converteix en una despesa que serà real durant aquest any
2018.
El Sr. Jose Luis Gaspar, que va ser el President del Gremi durant aquells anys, demana un minut per explicar el
tema de la CCC.
Degut a l’interès del Gremi pel Certificat de Bones Pràctiques, es va entrar a formar part de la CCC, s’anava a
les juntes, on presentaven una documentació que després es va veure que era falsa, explicaven que els
comptes estaven sanejats quan realment hi va haver malversació
El Gremi assumeix la despesa, ja que ell era allà per representar al Gremi.
 Informe de Secretaria (Memòria 2017)
La Directora procedeix a explicar el recull d’accions efectuades al llarg de l’any 2017, que queden recollides en
la Memòria 2017, que tenen tots els assistents.
Comença amb l’evolució del nombre d’agremiats des del 1998 fins al desembre del 2017. S’explica que a
principis de l’any 2015 hi va haver un gran augment degut a les autoritzacions per les zones de càrrega i
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descàrrega, a finals de l’any 2015 hi va tornar a haver un augment importat, degut a l’entrada del Sr. Diego
Albadalejo al Gremi.
A principis de l’any 2016, degut a la retirada per part de l’ajuntament de les autoritzacions de les Àrees Dum,
hi ha hagut algunes baixes, tot i que la resta de l’any ens hem mantingut.
Durant l’any 2017 encara hi ha hagut alguna baixa per aquest motiu i també hi ha hagut baixes per jubilació.
Es comenta que molts dels nostres agremiats estan arribant a aquesta edat.
La Directora, explica el funcionament de les subvencions, tant les de l’Ajuntament de Barcelona, com les de la
Generalitat de Catalunya. Explica quina és la situació de cada una de les subvencions demanades.
Es fa un resum de les actuacions efectuades l’any 2017:
S’expliquen les reunions mantingudes des del Gremi: reunions de treball dels dimarts, les Juntes Directives i el
comitè executiu del Pla de màrqueting. Es mostra l’activitat institucional del Gremi: 1a Cimera de
l’associacionisme empresarial, al mes de març, promoguda per PIMEC, la signatura del Compromís ciutadà per
la sostenibilitat, la incorporació del Gremi a PIMEC al mes de maig, l’assistència a la Setmana del Comerç i la
participació a la negociació del Conveni Laboral del Comerç del Moble de Catalunya.
S’aprova el Pla de Sostenibilitat del Gremi, que recull unes accions a desenvolupar al llarg de l’any i al que cal
que s’adhereixin els professionals agremiats per poder gaudir d’avantatges davant l’Ajuntament de Barcelona.
S’explica que al primer trimestre de l’any es va redactar el Pla de màrqueting del Gremi, com a eina vital per
desenvolupar les accions cap al futur.
S’han definit la Missió, la Visió i els valors del Gremi. Al 2018 caldrà fer la revisió, seguiment i adequació del pla
de màrqueting.
S’han fet accions de dinamització, amb l’assistència a Fires sectorials, Cevisama i Meeting Point.
Al mes de novembre, es va fer l’acte anual, amb un sopar.
Es van iniciar reunions en petits grups d’agremiats denominades Idees de Sobretaula, per tal de compartir,
aportar i rebre, idees i solucions del dia a dia.
L’activitat a les xarxes socials ha augmentat de manera considerable.
La web del Gremi va ser renovada al 2017 amb un nou disseny i eines adaptades a les noves tecnologies de
comunicació.
S’ha fet accions formatives: al mes de juny 4 sessions de social Media, al mes de maig dos sessions de
presentació del In Wash de Roca, al mes de novembre una sessió sobre cisternes encastades, al mes de
novembre una sessió sobre les reclamacions en el sector de les reformes de la llar.
A continuació, s’explica el Pla d’actuacions previst pel 2018, fruit del treball desenvolupat al pla de màrqueting
i que es basa en tres línies de treball: 1 - Estratègia, Administració Interna i Accions institucionals, 2Màrqueting i Comunicació i 3- Acords i Convenis.
Al primer Bloc, com a objectius principals estan, d’entre d’altres: Diploma de l’agremiat, Acreditació
Professional, Codi Ètic del gremi, idees de sobretaula, l’Acte Anual.
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Al segon Bloc de Màrqueting i Comunicació, estarien les campanyes corporatives, la revisió del Pla de
màrqueting, renovació de la imatge corporativa del gremi, l’assistència i participació a les Fires sectorials, la
web del Gremi i la creació d’una plataforma on line per la obtenció de pressupostos de reformes.
En quant a Formació, es planteja una formació d’àmbit tècnic en quant a nous productes i materials, una
formació tecnològica, (fer pressupostos amb Excel), i una Formació de màrqueting i vendes.
En quant al tercer bloc, de serveis i convenis, es plantegen les línies de treball: peritatges, tramitacions davant
l’agència tributària, la cessió d’espais de la seu del Gremi i la llibreta d’obra.
Fruit del Conveni de col·laboració amb la Llotja, ja tenim la nova imatge del Gremi i es mostra als assistents. Es
farà la presentació oficial més endavant.
Seguidament es presenta la proposta de Modificació dels estatuts, que és aprovada per unanimitat.
-

Canvi de denominació del Gremi: art. 1º, 2º: Gremi de Reformes d’Interiors, Cuines i Banys de
Catalunya
Canvi de domicili del Gremi: Art. 5º
Introducció de la figura del Soci Honorífic: Art 8º, 9º, 11º, 21º y 23º

 Precs, preguntes i proposicions.
Sense altres temes a tractar per part dels Assistents, s'aixeca la sessió a les 15:25 hores del dia 27 de març de
2.018, al lloc al començament assenyalat, lliurant-se la present Acta, que signa el Secretari i l’interventor, amb
el vistiplau del President.
Signat:

Sr. Oscar Nieto Gómez , Secretari

Signat:

Sr. Jose Luis Gaspar, Interventor designat

Vist-i-plau

Sr. David Albert Castellví ,
President
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