
 

JUNTA DIRECTIVA ACEDE 

DIA: 26 D’ABRIL 

HORA: 17 HORES 

LLOC: ZOOM 

 

Assistents: 

1. Joan Vilar* 

2. Paco Camarasa* 

3. Francesc Gómez* 

4. Josep Tres* 

5. Anna Aisa* 

6. Daniel Conca* 

7. Pep Garcia* 

8. Xavier Malvehy* 

9. Xavier Díaz* 

10. Àlex Badrena* 

11. Lluís Salarich* 

12. Josep Dalfó* 

 

 

 

--------------------------------- ACTA -------------------------------- 

 

1. Llibre blanc – novetats 

S’EXPOSA: 

Des de l’ACEDE continuem amb la presentació amb l’Administració pública, de moment 
parades les reunions fins al nomenament del nou govern i altres col·lectius. 

Es faran fòrums sobre industria, innovació i temes més estratègics. Per donar continuïtat 
en aquest projecte. 

S’APROVA:  

Que els membres de la Junta Directiva ens enviïn per correu electrònic quines 
conselleries estarien interessats en fer reunions com ACEDE. 

 

 

 



2. Proposta creació federació catalana d’organitzacions empresarials 

S’EXPOSA 

 

Aprofitant els contactes amb altres associacions empresarials, fer d’alguna forma legal 
una proposta de creació de federació i/o organització. Per treballar projectes conjunts. 

Dinamitzar les organitzacions a través de networking conjunts, sota el paraigües de 
l’ACEDE. 

Objectius: NETWORKING, FORÇA DAVANT DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

Parlar amb les associacions perquè el cost i els recursos humans es dividissin en costos 

S’APROVA 

Continuar amb aquests fòrums amb les associacions i més endavant mirar de fer-ho de 
forma jurídica. 

3. Cambra comerç BCN- properes eleccions 2023- ACEDE candidata- treballar 
estratègia i proposta epígrafs etc... 

S’EXPOSA 

Començar a treballar la candidatura per les properes eleccions de cara al 2023. 
Presentar-nos als Epígraf de logística i serveis a la comunitat i començar a parlar amb 
possibles candidatures per anar arropat, en alguna d’elles amb els nostres candidats als 
epígrafs. 

S’APROVA 

Començar a treballar la candidatura per les properes eleccions de cara al 2023. 

Crear un grup de treball: Francesc Gómez, Pep Garcia 

4. Ingrés a CONPYMES 

S’EXPOSA 

En l’anterior reunió es va parlar de l’ingrés de l’ACEDE a CONPYMES, aquest passat dijous 
han tingut la reunió de la Junta Directiva, i es va aprovar la  entrada de  l’ACEDE a la 
Junta Directiva. 

L’objectiu es que les empreses que formen part des de l’inici tinguin més representació. 

 



 

5. Foment adhesió perfils dones empresàries a la Junta directiva  

S’EXPOSA 

Es demana als membres de la Junta Directiva, que ens fessin arribar contactes de 
dones empresàries per fer-les entrar a la Junta Directiva de l’ACEDE. 

S’APROVA 

Per part dels membres propostes de dones empresàries. 

6. Dinars i reunions exclusives 

S’EXPOSA 

Ara amb la desescalada començar a fer dinars, en llocs privats, com els esdeveniments 
d’experiències a les 7. 

Es demana als membres fer-nos arribar llistat de persones que estiguin fora de 
l’administració pública que puguin ser interessants per fer aquestes trobades. 

S’APROVA 

Per part de l’ACEDE farà algunes propostes que es faran arribar. 

7. Línies de negoci amb Xile i Senegal - Proposta de webinars de coneixement 
empresarial, conjuntament amb la patronal Xilena manufacturera. 

S’EXPOSA 

Explicar en format fòrum/webinar com funcionem des de Catalunya el clústers, i fer 
sinergies entre nosaltres. També incloure altres temes en aquests webinars. 

Això te com objectius, cercar possibles col·laboracions empresarials amb altres països. 

S’APROVA 

Continuar en aquesta línia amb altres associacions. S’està preparant vídeos d’aquesta 
experiència. 

8. Precs i preguntes 

Creació de dues noves sectorials dins de l’ACEDE: D’eficiència energètica i la de Salut. 

Començarem a treballar l’Eficiència Energètica juntament amb FCC i el Sr. Joan Alario 
com assessor expert. Josep Tres proposa Emili Rousaud de Factor Energia per fer una 
trobada. 



Per primera vegada es regula el sector de serveis auxiliars a través del conveni col·lectiu 
de serveis auxiliars que des d’ADEDSA – Asociación de Empresas de Servicios Auxiliares 
s’ha estat treballant.  

Més endavant tenim com objectiu crear una federació amb una associació d’empreses 
auxiliars de Madrid juntament amb ADEDSA. 

 

Es proposa la propera data de reunió de la junta directiva fer-la presencial a les 

instal·lacions d’ASCEN dimecres 26 de maig de 13 hores a 15 hores. 

 

Es tanca la sessió a les 18.15 hores 

 

 


