ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA
D’ADIN
Data:
Lloc:

7 de Juny de 2017
Sala de Juntes Bufete Escura (C/Urgell)

S'obre la sessió, en segona convocatòria, a les 12,40 hores amb els
assistents, segons relació que s’adjunta a l’annex 1, i aportant-se 8
delegacions de vots, segons relació que s’adjunta a l’annex 2.
El President Sr. Jordi Senties, dóna la benvinguda als assistents i comenta
que aquesta assemblea s’hauria d’haver celebrat abans, i que
malauradament ja entrat el mes de juny, les empreses tenen molta feina i
poc temps per reunions, motiu pel qual agraeix la presència als assistents.
Dona la paraula al Secretari General, Sr. Miquel Guarner, qui excusa
l’assistència del Secretari, Sr. Miquel Mallafré, i informa als presents que
l’acta de la darrera assemblea va ser aprovada a la finalització de la
mateixa, per tal de poder fer la inscripció de la nova Junta Directiva i de les
modificacions estatutàries, així com per poder formalitzar la pòlissa de
crèdit.
Torna la paraula al Sr. President que presenta el seu informe, que s’adjunta
a l’annex 3, amb la síntesis de les principals accions i reunions realitzades,
entre les que destaquen darrerament la nostra col·laboració en
l’organització de la FIRA INICIA’T, la nostra compareixença al Parlament per
presentar les nostres al·legacions al projecte de la nova llei de Ports, i la
darrera reunió amb el Conseller d’Empresa, Jordi Baiget, qui va mostrar
interès en donar-nos suport davant les nostres reivindicacions amb Fira de
Barcelona, sent aprovat pels presents.
Seguidament pren, la paraula el Sr. Secretari General, per presentar el seu
informe, que s’adjunta a l’annex 3, amb la síntesis de l’evolució de
l’Associació i dels principals projectes en curs, destacant que amb moltes
dificultats tenim 130 socis directes a ADIN i 146 a FADIN, i que tenim
previstes diverses actuacions per donar visibilitat a ADIN durant el Saló
Nàutic, com els microstands, la reunió amb el Director General de la Marina
Mercant, la presentació de l’Estudi Econòmic del sector, els Premis a la
Innovació i el lliurament de les plaques de socis d’honor. Aprovant-se totes
les propostes i plans d’actuació, a excepció de la qüestió del lliurament de
les plaques de socis d’honor.

Pel que fa referència al lliurament de les plaques, es va produir un intens
debat sobre quina era la millor manera de triar els homenatjats, que si a
l’assemblea, que si per email, que si amb qüestionari en blanc, que si amb
qüestionari amb noms suggerits, ...
Entre els candidats es va parlar de: Luis Carrasco, Narcís Cadavid, Ricard
Roig, Javier Berga, Joan Sabaté, Abel Palau, Josep Borrat, ... i degut a la
manca de temps per seguir debatent, com per la tria dels candidats i la
manera de fer-ho, es va deixar aparcada la qüestió fins Setembre, amb
temps suficient per poder lliurar-les a l’Octubre, durant el Saló Nàutic.
Tot seguit pren la paraula el tresorer Sr. Ferran Escura, qui felicita a tot
l’equip directiu, perquè segons ell amb les accions previstes per guanyar
presència i visibilitat l’Associació tindrà un gran rellançament. Seguidament
inicia el seu informe, que s’adjunta a l’annex 3, on presenta els resultats
lleugerament negatius del tancament del 2016 i una situació de tresoreria
mes sanejada al 2017, gràcies al recent cobrament de la subvenció de la
Generalitat de 2016.
No obstant això, la previsió d’ingressos per 2017 serà inferior a la de l’any
anterior, i per solventar la situació, i entrar en números “positius” tant al
2017, com pel 2018, informa als presents que el Comitè Executiu, reunit la
setmana prèvia, va acordar un parell de mesures difícils però necessàries,
per tal de mantenir viva l’Associació. Aquestes dues mesures son:
1.
L’acomiadament per causes objectives
MARIA VIEDMA, previst pel proper 7 de juliol.

(econòmiques)

de

2.
Nou ERO de reducció de jornada per MIQUEL GUARNER, de 20
mesos, de l’1 de juliol 2017 fins al 28 de febrer de2019.
Aprovant-se i ratificant-se les totalitat de les propostes del tresorer.
A continuació, s’entra en el punt 5, propostes de debat presentades per
Socis amb suficient antelació, i el Sr. Guarner presenta la proposta del Sr.
Rofolf Guasch de Hermanos Guasch, SL, consistent en que ell considera que
seria millor millor pel sector que Anen treballés l’àmbit estatal i que ADIN
treballés l’àmbit català, motiu pel qual proposa que es faci una trobada
informal i sense cap mena de compromís, d’ambdós Secretaris Generals,
per mirar d’acostar posicions; considerant, a mes a mes, que aquest
plantejament també podria ser ben rebut per Fira de Barcelona.
S’inicia, en aquest moment, un intens debat, i finalment es conclou que
s’aprova la proposta, condicionada a que aquestes possibles converses
siguin sense cap mena de compromís per part nostra, ja que qualsevol tipus
d’acord amb altra associació, hauria de ser aprovat primer per la Junta i
desprès per l’Assemblea.

EL 6è i darrer punt de l’ordre del dia, és el torn obert de paraula per als
socis, tot i que aquest punt s’ha anat desenvolupant al llarg de tota la
reunió, motiu pel qual transcrivim de manera ordenada les principals
propostes i aportacions:
- La Sra. Eva Piulats proposa que es treballi per objectius grupals, i que es
millori la comunicació, el Sr. Jordi Senties tot i està d’acord totalment amb
ella, li comenta la baixa participació dels socis en les reunions, i li proposa,
ella accepta i l’assemblea ho aprova, que s’incorpori com a vocal a la seva
Junta Directiva.
- El Sr. Carlos Echevarría ofereix a Movilmotors per esponsoritzar la tercera
revista mediterrània, desprès de les esponsoritzades per Recambios Marinos
i Bufete Escura, amb la petita condició que aquesta sigui impresa per una
Fundació per discapacitats amb la que tenen relacions. Acceptant-se pels
presents.
- El Sr. Ferran Escura proposa editar l’anuari del sector i que aquest tingui
un segell de recolzament de la Generalitat, i que a mes aquest anuari
serviria “d’excusa” per fer visites comercials.
- El Sr. Amadeu Núñez proposa demanar a Fira unes 5000 invitacions per
Saló Nàutic, per que ADIN les distribueixi al seus socis.
I sense que es produeixin més intervencions, ni més temes a tractar, es
dóna per acabada l’assemblea a les 15,15 h.
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