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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA D’INDUSTRIALS DEL PARQUET, CELEBRADA EL DIA 15 DE 
MARÇ DE 2019 
_______________________________________________________________ 
 
 
Sent las 10:30 hores en segona convocatòria, per no haver quòrum suficient en 
la primera, dona començament l’Assemblea, presidida pels membres de la 
Junta Directiva Srs.: José Juan Puerta, Nicolás Sánchez Campillo, Carlos 
Cánovas Prados, Juan José Torres Muñoz y Francisco Lozano Expósito. 
 
Es comprova l’assistència de les següents empreses associades: 
 
COMPLEPARK, S.L. 
EKKIA FLOORS, S.L. 
FUSTES BELLAVISTA, S.L. 
GABARRÓ HERMANOS, S.A. 
GABRIPARKET 
HEARTWOOD, S.L. 
JOSEP COTS PARQUETS 
MAESTRE RAMOS, ANDREU 
MONPARKET 2007, S.L. 
MONTESINOS JAVIER 
MOTLLURES JOSEP SOLER 
NICO TODO PARQUET, S.L. 
PARKESTIL S.C.C.L. 
PARQUET LLOBREGAT, S.L. 
PARQUETS GAVA, S.L. 
PARQUETS NADAL, S.L. 
PARQUETS, PINTURES I REHABILITACIONS S.L. 
PROJECT PARQUET I PORTES, S.L. 
PULI PARQUET, S.L. 
SANT JUST PARQUETS, S.L. 
SERRA ARUMÍ, JAUME 
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 que dona la benvinguda als assistents, i 
pregunta si s’aprova el Acta de la anterior Assemblea celebrada el 30 de 
novembre de 2018, sent aprovada per unanimitat.  
Aprofita la ocasió per saludar als nous associats, Fustes Bellavista y Alejandro 
Segura, a més dona la benvinguda al President de la Federación Española, 
Justino Sevillano. 
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Pren la paraula Juan José Torres, qui per tractar el punt 2, presenta els 
balanços de 2018, detallant les diferents partides d’ingressos i despeses. 
Ressalta un benefici de 3000€ degut al 40 Aniversari, i passa a explicar els 
comptes del 40 Aniversari por petició d’alguns associats. 
 
Els balanços de 2018 son aprovats per unanimitat.  
 
Seguint amb el punt 3 de  l’Ordre del Dia, Torres presenta el pressupost 
elaborat per 2019, comenta que es molt similar, hi ha alguna modificació que es 
deguda a un probable canvi de seu que veurem més endavant. 
 
El pressupost queda aprovat. 
 
A continuació en el punt 4 de la Ordre del dia, Carlos Cánovas presenta a 
Francisco García de l’empresa Normatiza per explicar el Compliance i la nova 
llei LOPD. Que son normatives obligatòries per tot tipus d’empreses. 
 
En el punt 5, Ángel Nevado ens explica els requisits per poder tributar el impost 
reduït del IVA. 
 
El President passa a explicar que Junta Directiva ha pensat en col·laborar amb 
alguna fundació, aportar 1€ de cada quota ingressada per ajudar a malalties de 
nens, es pressenten la Fundació Sant Joan de Deu i la Fundació Pallapupas. 
Per unanimitat s’estableix Sant Joan de Deu. 
 
Carlos Cánovas i Marta Farré explicant el punt 6.2, trasllat de la seu. S’explica 
que en el Gremi no s’està malament, però dintre del Gremi de Fusters tenen 
problemes, i llavors la Junta Directiva va pensar en buscar algun local o 
despatx en el que poder estar més còmodes. El lloc escollit es un Centre de 
Empresas del Baix Llobregat a Cornellà de Llobregat. Se ha fet una primera 
entrevista, s’ha de passar unes fases para poder entrar. T’ofereixen despatx, 
sales de reunions, assessoraments, recepció, entre altres. Té un preu més 
econòmic de lloguer que el que s’està pagant ara. 
Queda aprovat el canvi de seu. 
 
Es continua parlant del punt 6.3. Nou logo ACIP, Junta Directiva creu que ha 
arribat l’hora de modernitzar l’Associació, el logo existent ha quedat obsolet. Es 
presenten uns primers esbossos que no convencen a ningú, i s’acorda seguir 
treballant en ell per presentar-lo en l’Assemblea de final d’any.  
 
José Juan i Nicolás Sánchez informen de las formacions que es realitzaran en 
lo que queda d’any. Al maig un seminari de Postvenda – Repassos/Restauració 
a càrrec de l’empresa König, i al setembre un curs de Tècnica de Vendes amb 
l’empresa Ventagy consultors especialistes en vendes. 
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Per parlar de la FEPM, es va comptar amb la presència del nou  President de la 
Federación, Justino Sevillano. Sevillano va explicar que una de les prioritats de 
la FEPM es intentar que es construeixin associacions professionals del parquet 
en comunitats on no ni han. També va explicar estar en negociacions amb el 
President de la Asociación Nacional de Fabricantes de Parquet per que formin 
part de la Federació. També va parlar de la Convenció, indicant que la intenció 
era modernitzar-la i potenciar la professionalitat. 
 
 
No havent més intervencions i sense més temes a tractar, Nicolás Sánchez 
explica que amb els beneficis que es van obtenir del 40 aniversari, passaran a 
disfrutar de la Calçotada a la que han sigut convidats tots els membres de 
l’Associació. 
 
 
 
 


