
 
 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 
D’ADIN i FADIN 

 

 

 

Data: 10 de desembre de 2015 

Lloc:  Sala d’actes Museu Marítim de Barcelona 

 

 
 
S'obre la sessió, en segona convocatòria, a les 12,10 hores amb els següents  
assistents, presents i representats, segons relació que s’adjunta a l’annex 1. 

  
El president Sr. Jordi Senties, dóna la benvinguda als assistents i comenta que 
aquesta serà una assemblea molt breu, per aprovar algunes qüestions, i que es 
seguirà amb una reunió o Assemblea oberta a tot el sector per tractar sobre tot el 
tema dels Salons Nàutics de Barcelona i València, així com diverses presentacions 
sobre formació nàutica i estudis econòmics. 
 
Dóna la paraula al Secretari, Sr. Miquel Mallafré qui procedeix a la lectura de l’acta 
que es aprovada per unanimitat.  
 
Segueix el President informant sobre la darreres reunions mantingudes, des del 
juliol, amb les Administracions, del projecte de decret de noves competències 
professionals amb titulacions d’esbarjo, de les actuacions al passat Saló Nàutic de 
Barcelona, de les al·legacions presentades a la nova Llei de Ports de la Generalitat, 
però assenyala que la conjuntura política, tant a nivell de l’estat com autonòmic, fa 
que la publicació d’aquestes disposicions es pugui allargar en el temps. També 
informa sobre el litigi amb el Fòrum Marítim Català, del qual hem tingut una 
sentència totalment favorable, tot i que el FMC ha presentat recurs,  motiu pel qual 
ara haurem de tornar a esperar tal vegada un any i mig per reclamar les costes. 
Informa també als presents que tot i la voluntat de recuperar la gestió del FMC, vist 
que no té activitat, després de les diferents reunions mantingudes considera mes 
adient abandonar, de moment, aquesta idea. 
 
Continua el president amb les propostes econòmiques, informant al presents que la 
situació econòmica segueix sent molt precària i que al juny farà 4 anys que la 
plantilla està en situació de ERO, amb reducció de jornada del 50%, motiu pel qual 
de moment no es veuen opcions clares, proposant als presents, i aprovant-se 
també per unanimitat, que per l’any vinent:  
 

- 1. Que es mantinguin les quotes. 
- 2. Que es creï una quota especial per a NOUS SOCIS que facturin menys de 

100.000 € de 93 (Adin) +50 (Fadin). 
- 3. Que es prorrogui per 3er any el pressupost de “mínims”. 
- 4. Que es faculti al President i a la seva Junta, per quan arribi el moment, 

gestionar amb autonomia per trobar la millor solució al tema laboral. 
 
S’aprova. 
 



 
 

 

Segueix, amb la ratificació del socis d’honor 2015, són aprovats els nomenaments 
dels Sr. Enrique Curt, fundador de Curt Ediciones, i Josep Galí, director comercial 
de Rio Ibèrica. 
 
Cedeix la paraula al Secretari General, Miquel Guarner, qui informa als presents 
sobre els avantatges d’adherir-nos a PIMEC, amb condicions extraordinàries d’una 
petita quota d’entrada i d’un import mínim mensual pel 2016 –a negociar per 2017- 
i de GFM, Gremi de Fabricant de Maquinària, presidida per Ferran Escura, amb la 
condició que aquesta també s’adheriria a nosaltres, amb lo que no hi hauria cap 
cost econòmic, aprovant-se també ambdues adhesions. 
 
Continua el Sr. Guarner, informant als presents del inici d’un estudi per a la creació 
d’un Clúster Marítim Català, així com del recent CLUB D’AMICS ALAMAR, presentat 
al Saló Nàutic, els socis del qual podran gaudir de descomptes facilitats per les 
empreses adherides, assistir a conferencies, etc. i de la intenció, quan trobem 
recursos financers, de dotar-lo d’entitat jurídica pròpia, sota la denominació de 
FUNDACIÓ PRIVADA ALAMAR, punt que també es aprovat pels presents. 
 
I per acabar l’ordre del dia, s’inicia el punt dels precs i preguntes, on el Sr. Estrada 
comenta que no serà fàcil la creació d’una Fundació i el Sr. Senties el convida a que 
hi col·labori quan arribi el moment; seguidament, intervé la Sra. Piulats 
manifestant que la web d’ADIN encara és la vella i que la de FADIN tot i ser la 
nova, encara no té actualitzacions, contestant-li el Sr. Guarner, que esperem 
enllestir-ho tot a les properes setmanes; el Sr. Aguirre demana de trobar noves 
vies per a generar més ingressos, via web, Saló Nàutic, etc. El Sr. Guarner li respon 
que s’està intentant. El Sr, Estrada demana com es vendrà el tema d’Alamar, el Sr. 
Guarner li respon que via Internet. Segueix el Sr. Escura demanant que consti en 
acta la seva felicitació a ADIN i al seu President, ja que amb totes les dificultats, 
s’ha aconseguit fer molt bona feina, i també, molt especialment, pels actes i la 
força mostrada durant el Saló Nàutic, havent demostrat un cop més que som el 
referent del sector a Catalunya, i el Sr. Senties que li agraeix, apunta que en bona 
mesura es deu a la feina feta pel Miquel Guarner i la Maria Viedma, a qui felicita. 
 
I sense que es produeixin més intervencions, ni més temes a tractar, es dóna per 
acabada l’assemblea a les 12,55 h. 
 
 
 
 
Miquel Mallafré i Torra     Vist-i-plau 
Secretari             Jordi Senties 
         President  
 
 
- Annex 1: Relació d’assistents, presents i representats. 


