
ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE L'ASSOCIACIÓ 
CATALANA D'INDUSTRIALS DEL PARQUET, CELEBRADA EL DIA 1 DE 
DESEMBRE DE 2017 
_______________________________________________________________ 
 
 
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 .: José Juan Porta, Nicolás Sánchez Campillo, Francisco Lozano 
Expósito, Juan José Torres Muñoz i Carlos Cánovas Prats. 
 
Es comprova l'assistència de les següents empreses associades: 
 
BUR 2000, SA 
COMPLEPARK, S.L. 
Daiba DISSENY, S.L. 
EKKIA FLOORS, S.L. 
ESCALES, PARQUETS I Laminats, S.L. 
FEINES EN PARQUET, S.L. 
GABARRÓ HERMANOS, SA 
GABRIPARKET, S.L. 
GRUP LOBER, S.L. 
JOSEP COTS PARQUETS 
PLA MARQUEZ, ANTONI 
LOZANO EXPÓSITO, FRANCISCO 
MAESTRE RAMOS, ANDREU 
Motllures JOSEP SOLER 
NICO TOT PARQUET, S.L. 
PARQUET IMP TERRASSA, S.L. 
PARQUET LLOBREGAT, S.L. 
PARQUETS GAVA, S.L. 
PARQUETS NADAL 
PARQUETS, PINTURES I REHABILITACIONS, S.L. 
PAVIMENTS SAN EUSEBIO 
PLANET PARQUET I DISSENY, S.L. 
PROJECT PARQUET I PORTS, S.L. 
PULI PARQUET, S.L. 
ROJAS GODIA, ANDREU 
SERRA ARUMÍ, JAIME 
SOLTEC PAVIMENTS I revestiments 
STUDIO PARQUET, S.L. 
TST TORRES SERVEIS TÈCNICS 
UNICOR, SA 
VIA GLOBAL FLOORING, S.L. 
WOODNOW, S.L. 
 
 
Pren la paraula José Juan, qui dóna la benvinguda a tots els assistents. Segueix 
Francisco Lozano preguntant si s'aprova l'Acta de l'anterior Assemblea celebrada el 
30 de març de 2017, sent aprovada per unanimitat. 
 
 
 
 



 
 
A continuació i seguint amb l'ordre del dia, Junta Directiva procedeix a detallar la tasca 
realitzada aquest any: 
 
Jose Juan explica que com és habitual s'han celebrat 2 assemblees aquest any. 
Pel que fa a FEPM comenta les reunions i assemblees que s'han realitzat, on un dels 
objectius principals era preparar la XXIV Convenció que es va celebrar els dies 18 i 
19 de Maig a Sevilla. Comenta que l'any que ve la Convenció serà a Tarragona, en la 
convenció es va votar Eivissa però és una opció no factible. A més comenta el canvi 
de data, l'any que ve es realitzarà a l'octubre, perquè es creu que podrà assistir més 
gent. 
 
Nicolás Sánchez ens parla de la Convenció celebrada a Sevilla, comenta el 
Networking que es va realitzar en ella i que va funcionar molt bé. Comenta els 2 premis 
als millors treballs de l'any els han rebut Josep Cots i Heartwood, membres d'ACIP. 
 
Marta Farré explica les reunions que s'han dut a terme amb el Gremi Fusta i Moble. 
Reunions de Junta Directiva del Gremi que tenen lloc cada 15 dies, a les quals assistia 
Àngel Nevado, l'ha acabat deixant, per falta de temps i el més important perquè les 
reunions que se celebren, de moment, no són productives per a nosaltres. Es va parlar 
amb Salvador Ordoñez i li vam comentar que de moment no assistiria ningú. I les 
reunions setmanals d'equip a què assistia ella, també s'ha deixat d'anar, per 
incompatibilitat horària i per no ser productives per ACIP. 
 
Carlos Cánovas segueix amb el Creixement de ACIP, comenta que l'Associació 
segueix creixent, s'han aconseguit 8 nous socis, als quals es nomena i se'ls dóna un 
aplaudiment de benvinguda: Verquet Global, Juan Carlos Muñoz Oliva, Inpare 2013, 
BUR 2000 , Ekkia Floors, Parquet Imp Terrassa, Project Parquets i Portes, Daiba 
Disseny. 
També es comenta que hi ha hagut alguna baixa per impagament. 
La Junta celebra aquest pas cap endavant i aposta per seguir lluitant pel creixement 
de l'ACIP, i per això s'estan celebrant dinars de captació on se'ls explica perquè lluita 
l'Associació, se'ls pregunta a ells que esperen d'ACIP i que els agradaria que aquesta 
fes. I agraeixen a Víctor Muñoz de Ekkia Floors la seva gran col·laboració en aquest 
tema, donant a conèixer l'Associació i aportant client seus a aquestes jornades. 
 
Juanjo Torres va parlar de tots els canvis que s'estan produint en la FEPM. Com la 
gran majoria ja saben, el gerent de la Federació va morir, i ara la gestionen Junta 
Directiva al costat de Rabuso, empresa especialitzada en associacions. S'està 
reestructurant l'organització de la FEPM, sistemes de votacions, assistència a 
reunions, s'estan creant grups de treball (econòmic, esdeveniments, ..) També va 
comentar que després de diverses peticions per al curs de perits, la Federació estan 
valorant reprendre el tema. 
 
Torres contínua amb el 40 Aniversari d’ACIP que tindrà lloc el 2018. Es van presentar 
5 propostes per a la celebració d'un sopar de gala: Teatre Liceu de Barcelona, Camp 
Nou, Museu Nacional d'Art de Catalunya, la Pedrera i la Casa Llotja de Mar. El més 
votat va ser el Liceu. 
Es va explicar que es realitzarà un anuari on es buscaran patrocinadors per a 
l'esdeveniment. 
 
 
 



 
Junta Directiva va parlar del futur pròxim d'ACIP, es va preguntar als associats que 
volen a curt i mig termini, ja que es necessiten idees noves. Juanjo Torres va parlar 
de fer que la marca ACIP signifiqui qualitat. Juanjo va comentar tornar a realitzar 
formacions, però a aquestes formacions no han d'anar els empresaris, ells ja estan 
formats, sinó que enviïn als seus treballadors que són els que necessiten la formació. 
Ramon Gabarró va parlar que en les formacions ha d'haver cabuda per als nous 
materials: laminats, vinils ... Jaume Nadal vol que s'aposti per la publicitat del parquet, 
hi ha molta publicitat de paviment laminat, i cada vegada menys publicitat de parquet. 
David Lalana proposa tenir un distintiu de ACIP, bordar en l'uniforme de treball el logo 
de ACIP. Diversos associats també van parlar d'invertir en màrqueting, atès que molta 
gent no sap que és ACIP. Junta Directiva va comentar que és una inversió cara. Erika 
Camuñas va explicar que les campanyes publicitàries són temporals i després 
s'obliden. 
Junta Directiva demana als associats que passin més notícies per a les xarxes socials. 
 
Àngel Nevado va comentar les 2 xerrades de formació que ha realitzat aquest any en 
instituts. Una a l'Escola del Treball de Barcelona i una altra a l'IES Pere Martell de 
Tarragona. Va aprofitar per demanar ajuda per a les escoles de fusteria de Catalunya. 
Estan tancant, es troben que tenen poc material, i el que tenen és obsolet. Des del 
Gremi Fusta i Moble, les escoles i el Departament d'Ensenyament estan intentant 
proveir-les de material actual i maquinària. ACIP també s'ha ofert a col·laborar, i per 
això Junta Directiva demana que els associats col·laborin en la mesura del possible. 
 
Nevado també va comentar les consultes tècniques que s'havien resolt aquest any. 
 
Nico va parlar dels peritatges realitzats aquest any, comenta que respecte a l'any 
passat hi ha hagut un augment. Junta Directiva proposar pujar el preu dels peritatges 
als No Associats, s'ha estat mirant i perits d'altres sectors, cobren mínim el doble del 
que demana ACIP, és un treball molt costós i de molta responsabilitat, per això creuen 
que el perit hauria d'estar més ben pagat, i l'Associació guanyar una mica més també. 
Lògicament els associats continuar amb els mateix preus atès que és un dels 
avantatges que té ser membre de ACIP. 
Per unanimitat va quedar aprovada la pujada de preu, a determinar la quantitat. 
 
Es procedeix al lliurament del Certificat Anual de Qualificació Professional per al 2017. 
També fan entrega dels carnets de Perit per al proper any. 
 
En precs i preguntes, es recorda el benefici dels permisos de càrrega i descàrrega a 
Barcelona. A més també es recorda els plans que s'han signat amb Acord Civic per 
als descomptes de deixalleria a Barcelona. 
Jose Bertolín de Grupo Lober va demanar respecte per a les empreses que el seu 
volum de negoci és paviment laminat, atès que en diverses ocasions a l'Assemblea 
es va parlar de defensar i promocionar el parquet. Jaume Nadal va respondre que 
l'únic que es demana és que a cada paviment se li digui pel seu nom correcte, atès 
que se li diu parquet al paviment laminat, i no ho és. 
Tots hi caben en aquesta associació però si s'ha de fer èmfasi que les coses es diguin 
pel seu nom perquè després hi ha confusions. Tots en el seu negoci a gran o petita 
escala tenen paviment laminat. 
Junta Directiva remarca que ACIP és una associació per unir i no per separar, aquí 
tenen cabuda tots. 
El president va aclarir que ACIP és una associació plural. 
 
 



 
En el capítol de votacions per a elecció de Junta Directiva, Jose explica que no han 
hagut candidatures que si algú vol presentar-se que ho digui en aquell moment i en 
no sortir cap voluntari, i abans de procedir a les votacions demana un aplaudiment per 
la junta sortint . La qual agraeix la confiança dipositada. 
 
Es procedeix a la votació entre els assistents, del nou òrgan gestor, per als dos 
pròxims anys, i el resultat: 
 
21 Nicolás Sánchez de Nico Tot Parquet. S.L. 
20 José Juan Porta de Complepark, S.L. 
18 Carlos Cánovas de Parquets Gavà, S.L. 
17 Francisco Lozano Expósito 
14 Juan Jose Torres de TST Torres Serveis Tècnics 
10 Jaume Nadal de Parquets Nadal 
05 Àngel Nevado de Parquet Llobregat 
 
 
Encara Nicolás Sánchez té més vots, han acordat entre els elegits, que durant 1 any 
més sigui Jose Juan el president de l'Associació, culminant així els 6 anys de màxima 
per poder ser-ho. 
 
Així doncs, el nou òrgan gestor es distribueix els càrrecs de Junta Directiva com 
segueix: 
 
President: José Juan Porta 
Vicepresident: Nicolás Sánchez Campillo 
Secretari: Carlos Cánovas Prats 
Tresorer: Juan José Torres Muñoz 
Vocal Francisco Lozano Expósito 
 
Com censor de comptes es nomena a Jaume Nadal 
 
La nova Junta Directiva agraeix la confiança dipositada i manifesta que continués 
treballant per a la recuperació d'ACIP. 
 
I sense més temes a tractar, a les 21: 30h, s'aixeca la sessió. 


