
ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE L'ASSOCIACIÓ 
CATALANA D'INDUSTRIALS DEL PARQUET, CELEBRADA EL DIA 13 DE 
DESEMBRE DE 2019 
_______________________________________________________________ 
 
 
Sent les 19.00 hores en segona convocatòria, per no haver quòrum suficient en la 
primera, dóna començament l'Assemblea, presidida pels membres de la Junta 
Directiva Srs .: Nicolás Sánchez Campillo, José Juan Puerta, Carlos Cánovas 
Prados, Juan José Torres Muñoz i Francisco Lozano Expósito. 
 
Es comprova l'assistència de les següents empreses associades: 
 
COMPLEPARK, S.L. 

EKKIA FLOORS, S.L. 

ESCALES, PARQUETS I LAMINATS, S.L. 

FEINES EN PARQUET, S.L. 

GABARRÓ HERMANOS, S.A. 

HEARTWOOD, S.L. 

JOSEP COTS PARQUETS 

LLANO MARQUEZ, ANTONI 

MAESTRE RAMOS, ANDREU 

MONPARKET 2007, S.L. 

MOTLLURES JOSEP SOLER 

NICO TODO PARQUET, S.L. 

PARQUET 360 S.L. 

PARQUETS GAVA, S.L. 

PARQUET LLOBREGAT, S.L. 

PARQUETS, PINTURES I REHABILITACIONS, S.L. 

PAVIMENTOS SAN EUSEBIO  

PULI PARQUET, S.L. 

ROJAS GODIA, ANDREU 

ROYAL WOOD FLOORS, S.L. 

SANT JUST PARQUETS, S.L. 

SERRA ARUMÍ, JAIME 

SOLTEC PAVIMENTS I REVESTIMENTS, S.L. 

SOTELO DOMÍNGUEZ FRANCISCO JAVIER 

STUDIO PARQUET, S.L. 

SUMINISTROS LOGA S.L. 

TST TORRES SERVICIOS TÉCNICOS 

WOODNOW, S.L. 

 
 
Pren la paraula Nicolás Sánchez, qui dóna la benvinguda a tots els assistents i 
continua preguntant si s'aprova l'Acta de l'anterior Assemblea celebrada el 15 de 
març de 2019, sent aprovada per unanimitat. 
 
A continuació i seguint amb l'ordre del dia, Junta Directiva procedeix a detallar la 
tasca realitzada aquest any: 
 
Nico explica que com és habitual s'han celebrat 2 assemblees aquest any. En la 
celebrada al mes de Març, gràcies els beneficis obtinguts al 40 Aniversari, es va 
convidar a tots els associats que van voler assistir a una calçotada. 



Pel que fa a FEPM comenta que aquest any s’ha assistit a dues reunions 
presencials i la resta han sigut a través de videoconferència per estalviar costos. 
També explica que aquest any no s’ha celebrat la Convenció per problemes interns i 
econòmics. Al 2020 es celebrarà cap a finals de Març i serà a Saragossa en lloc de 
Madrid com s’havia anunciat.  
Pepe Ruíz de Sant Just Parquets pregunta perquè no es pot fer la Convenció a 
Madrid. Nico i José li expliquen que es un tema de preus i reserva. Els preus a la 
capital son molt elevats i a més demanen el 50% de pagament per avançat. La 
Federació no pot assumir això, sobretot perquè a dia d’avui no se sap quantes 
persones assistiran.  
Expliquen que l’any passat es va contractar l’empresa Rabuso però que al final han 
hagut  de prescindir dels seus serveis perquè econòmicament no es podia suportar. 
Jordi Trillas pregunta que tal l’empresa Rabuso. Nico comenta que ell estava 
encantat, però clar ell en aquell moment no era el President, i que millor doni 
resposta José. Aquest explicat que Rabuso es una empresa que porta moltes 
associacions i que va fer una tasca molt important. Va posar a la Federació a 
primera línia, però clar, això té un cost, i havien punts de vista que discrepaven. 
Rabuso va cometre un petit error a la Convenció de Tarragona, i al final es va decidir 
prescindir d’ells perquè els números no sortien. La FEPM està malament 
econòmicament i s’ha de veure cap a on va. 
El President comenta que al desembre aniran a Madrid per tal d’aclarir alguns 
temes, sobretot pels associats d’ACIP. José Juan diu que se’ls ha de donar un 
marge de confiança, però que volen aclariments, hem de saber cap a on anirà la 
Federació i que ens oferirà. La FEPM ha de tenir un futur alentidor. Un cop tinguem 
les explicacions, es consultarà amb els associats que fem.  
 
Francisco Lozano segueix amb el Creixement d’ACIP, comenta que costa molt 
aconseguir noves altes. Aquest any han entrat a formar part: Alejandro Segura, 
Royal Wood Floors, Fustes Bellavista i Maderas Alto Urgel. I aprofita per demanar 
ajuda als associats, per aconseguir ser més membres i sobretot que siguin bons 
professionals. 
 
Arribant al punt d’Esdeveniments i Formacions. La secretaria explica que al mes de 
Febrer va tenir lloc l’esdeveniment fet per Orac Decor, empresa associada, que va 
fer a les seves instal·lacions. Lamenta la baixa participació, i aprofita per fer una 
estirada d’orelles als associats, els demana que siguin més participatius. Ells 
mateixos demanen que l’ACIP faci coses, però després no responen com cal. 
Carlos Cánovas comenta el seminari d’Olis d’exterior, interior i posterior 
manteniment que va impartir Justino Sevillano (President de la FEPM) a les 
instal·lacions de Complepark (membre d’ACIP) al març. Van assistir 20 persones i va 
ser molt interessant. 
José parla del seminari de Postvenda – Repassos // Restauració de König realitzat al 
seu de l’Associació al maig. Van assistir 23 persones, va agradar molt, i la Junta es 
planteja repetir-lo o preparar alguna cosa similar, sempre i quan la gent tingui ganes 
de participar, recalca el Vicepresident. 
L’últim curs impartit aquest any va ser el de Claus per millorar les Vendes i 
Aconseguir resultats, per José Manuel Castellón de Ventagy, al setembre a la seu 
d’ACIP. Van assistir 20 persones que van sortir molt contentes per la gran 
professionalitat i tot el que va aportar el ponent.  
 
  
 
 
 



 
Juanjo parla de les formacions 2020. Explica que la Junta ha pensat en tornar a 
contractar a José Manuel Castellón per fer un curs de Vendes ampliat. El formador 
passaria un dia en una botiga d’un dels nostres associats, i un altra dia amb un 
comercial per així poder enfocar el curs mes al nostre sector, i tindrà un cost pels 
assistents. Un altra formació que es vol donar es la de Calefacció Radiant. Jordi 
Trillas parla que va estar a la xarrada que va organitzar la FEPM a Pamplona, i va 
ser molt interesant. La Junta li diu que volen contractar la mateixa persona, però clar, 
la gent a respondre, no es pot portar una persona d’aquestes característiques i 
després ser 4 a la formació. Ángel Nevado diu que a la Convenció de la FEPM volen 
repetir la xarrada. Els assistents comenten que es una pena que nosaltres mateixos 
no posem interès en les formacions o seminaris, que al final es un benefici per 
nosaltres.   
Torres comenta que moltes vegades la informació de formacions o seminaris no son 
pels propietaris de les empreses, sinó pels seus treballadors. 
Demana que si algú vol que s’imparteixi algun tipus de formació que no estigui 
programada, que ho faci arribar a la secretaria de l’Associació. 
 
A continuació, Maite Martínez, dissenyadora gràfica, passa a presentar el nou logo 
d’ACIP. L’Associació representa petites, mitjanes i grans empreses, i en això s’ha 
basat per fer el nou logo. Els colors representen la cohesió d’aquestes empreses. 
Carlos comenta que es difícil trobar un logotip que agradi a tothom. Luis de Feines 
en Parquet, diu que a ell li agrada més el antic, i no veu clar el canvi. Pepe de Sant 
Just Parquets, comenta que a ell si li agrada i veu positivament el canvi. Juanjo 
explica que a nivell de Marketing, cada 4 – 5 anys se han de fer reestylings en els 
logos, però el nostre ha seguit igual durant molts anys, llavors s’havia de fer un canvi 
radical, i que lo important es mantindré la paraula ACIP. 
 
Ángel Nevado parla de la formació que dona des de fa 7 anys a l’Escola de Treball. 
Explica que hi ha molta assistència, que mostren molt d’interès i estan encantats. Es 
una activitat molt gratificant, no es parla de cap marca, tot es genèric i es porten 
mostres de parquet i laminat. Cada any intenta afegir els nous productes que surten i 
les noves formes de treballar. Abans es feia en moltes més escoles, que per 
desgracia, han anat tancant per falta de pressupost. Nevado convida a qui vulgui a 
assistir com oient o a participar. També explica que fem xarrades per empreses en 
privat per els comercials d’aquestes. La majoria son sobre incidències que es poden 
trobar i com solucionar-les. 
Segueix parlant de les consultes tècniques resoltes per la Comissió, han sigut totes 
resoltes tant per associats com per particulars. 
   
 
Nico y Ángel expliquen que els peritatges han augmentat aquest any. Alguns han 
sigut obres de gran envergadura. Nevado diu que molts dels peritatges que estan 
realitzant l’obliguen a tornar a estudiar i aprendre coses noves. També s’estan fent 
forces assaigs de laboratori amb Incafust. I la satisfacció de tot, es que a més reben 
felicitacions per tot això. Ruíz pregunta quin tant per cent de peritatges es fan de 
parquet i quin tant per cent de laminat, la resposta es que està força equilibrat, per 
totes dues bandes ni han al mateix nivell. Jaime Serra comenta que ha vegades les 
reclamacions dels clients son culpa nostre, perquè la descripció del producte posem 
coses que no son del tot certes. I per evitar-ho, el millor es adjuntar al pressupost la 
fitxa del producte. Royal Wood volen saber si es pot tenir accés als informes 
pericials, sense saber qui ho demana ni qui es l’afectat. Junta respon que per tema 
de protecció de dades no es possible, però si es pot mirar de fer una formació 
d’incidències de parquet. 



 
Es procedeix al lliurament dels Certificats Anuals de Qualificació Professional i els 
nous Carnets de Perit (amb la novetat que son vàlids per 2 anys) 
 
Abans d’arribar a precs i preguntes, Carlos Cánovas fa un recordatori per a totes 
aquelles persones que ens han deixat aquest any, en la seva memòria es posa un 
vídeo. 
 
A precs i preguntes Juanjo Torres proposa que l’Associació faci junt amb un advocat, 
un contracte d’obra per afavorir als instal·ladors. També dona la possibilitat que ho 
faci la FEPM i sigui a nivell nacional.  
 
Aquest any tocava fer votacions per escollir nova junta directiva, donat que no s’ha 
presentat cap candidatura, la Junta actual proposa, que si tots els presents estan 
d’acord, continuïn 2 anys més els mateixos membres amb els mateixos càrrecs.   
Queda aprovat per unanimitat.  
 
Per finalitzar, Junta Directiva exposa que encara que no estava com a punt en l’odre 
del dia, s’ha de aprovar la modificació dels Estatus en Assemblea per a que sigui 
valida. Per tant, després d’esposar els fets: 
S’acorda la modificació dels estatuts de l’Associació, en acord amb lo indicat per la 
Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral 
en el seu requeriment de esmena del 11 de desembre. Quedant modificats els 
articles 4, 1, 35, 2  e introduint diligència estesa al final. 
 
I sense més temes a tractar, a les 21: 30h, s'aixeca la sessió. 
 

 
 
 

    


