Informació institucional i organitzativa
-Missió i activitats que desenvolupen d’acord amb els estatuts.
Els fins de l’Associació, recollits als seus propis Estatuts, són:
•

Posicionar i consolidar a les empreses associades, ajudant a emprendre els seus plans
d’expansió.

•

Disposar, intercanviar i facilitar informació rellevant pels seus associats, estudis i
anàlisis de viabilitat destinats a promoure la implantació, expansió i desenvolupament
comercial dels seus associats.

•

Crear sinergies i minimitzar costos de les empreses associades.

•

Fomentar els vincles i la col·laboració entre les empreses associades, intercanviant
qualsevol tipus d’informació que es consideri d’utilitat pels seus associats.

•

Garantir la continuïtat de les empreses associades, participant en la tasca de formació a
futurs comerciants i reciclatge de persones vinculades amb el comerç.

•

Fomentar la col·laboració i els contactes amb entitats de naturalesa anàloga, en ordre a
una millor consecució dels objectius de l’associació.

•

Representar davant les Administracions als seus associats amb les problemàtiques
comuns.

•

Crear una força de negociació davant els Centres Comercials o altres organitzacions
d’interès comú.

•

Realitzar totes aquelles actuacions que siguin beneficioses pel conjunt d’empreses que
formen part de l’Associació.
-La normativa aplicable

S’aplica la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques, així com els seus estatuts socials.
S’aplica el Pla General de Comptabilitat, Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

-Els estatuts i el número de registre de l’entitat.
Adjuntar Estatuts i Número registre de l’entitat
El número de registre de l’Associació és el 26128.
-Composició dels òrgans de govern
La Junta Directiva de l’Associació està formada, segons acord de l’Assemblea de 3 de juliol del
2017, pels següents membres:
-

President: ELECTRO CALBET, S.A: amb domicili a Viladecans, C/ Ferrocarril, 9, i
titular del N.I.F. número A-08753279, representada pel Sr. Joan Carles Calbet Carreras

-

Vicepresident: BENITO SPORTS, S.A: amb domicili a Barcelona, C/ Riera d’Horta 38, i
amb N.I.F. número A-08486968, representada pel Sr. Benito García Débora

-

Vicepresident: ECOVERITAS, S.A: amb domicili a Barcelona, C/ Josep Balari, nº. 15 i
N.I.F. número A-62772629, representada pel Sr. Silvio Elías Gispert

-

Vicepresident i Secretari: GERPLEX, S.A: amb domicili a Esplugues del Llobregat, C/
Enric Morera, 8-10-12, Pol. Ind. "El Gall" i N.I.F. número A- 08670929 representada pel
Sr. Germán Cid Juncosa

-

Tresorer: AN GRUP, S.L: amb domicili a Barcelona, Avda. Diagonal n. 405 bis i N.I.F.
número B-62840673 representada pel Sr. Artemi Nolla i Furriol

-

Vocal: SUEÑOS LOGÍSTICA, S.L: amb domicili a Rubí, C/ Mas Gerrer, nº. 10-12, 08191
Rubí, i C.I.F. número B-64035801, representada pel Sr. David Sánchez Farran.

-

Vocal: UNIPREUS S.L: amb domicili a Lleida, Polígon Creu del Batlle, Carretera N-II, Km.
459, i C.I.F. número B-25028663, representada pel Sr. Jordi Querol Viñes.

-

Vocal: ARTYPLAN, S.L.: amb domicili a Barcelona, Carrer Avenir, nº. 42, i C.I.F. número
B-61963229, representada pel Sr. Ignasi Pietx Rusiñol.

-

Vocal: BOMARI, S.L.: amb domicili a Barcelona, Plaça del Nou, nº. 3, i C.I.F. número B08855843, representada pel Sr. Sergio Martin Abella.
-Organigrama
Adjuntar organigrama

