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QUÈ ÉS EL GREMI
DE CONSTRUCTORS D’OBRES?
El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques té els seus
orígens a l’any 1211, reconstituint-se com a moderna organització empresarial
l’any 1892. Des d’ençà, s’ha enfortit en la seva posició com a màxim
representant de les PIMES constructores catalanes, avalat per les més de 4.000
empreses del sector que, a dia d’avui conformen la seva base gremial.

Entitat sense ànim de lucre al servei de les empreses constructores, continua fidel al seu objectiu de
defensar els interessos dels constructors, donar
resposta de manera eficaç a les seves necessitats
i ésser el seu interlocutor davant les administracions, institucions socials i entitats vinculades d'alguna manera al món de la construcció, essent, al
mateix temps, un òrgan de suport a l'activitat quotidiana de les empreses, que augmenta dia a dia el
seu ventall de serveis, tot adequant-se als canvis
constants que viuen la societat i el món empresarial
i, en concret, als nous models de gestió que s'hauran incorporar al nostre sector.
En un sector com el que ens movem, caracteritzat
per l'atomització i dispersió empresarial, integrat en
un 97% per empreses de reduïda mida (petites o
micro empreses), és necessària la presència d'un
òrgan dinamitzador i a l'hora aglutinador de tot
aquest espectre empresarial, com és el Gremi de
Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques.
D'acord amb aquests principis, l'article 2on. dels
Estatuts de la nostra organització recull com a finalitats prioritàries d'actuació, entre d'altres:
a) La representació i recíproca protecció dels seus
agremiats i la defensa dels interessos col·lectius del
sector, en els diferents ordres que afecten a la seva
activitat, amb el més ampli caràcter de cooperació.
b) Elevar a les diferents Administracions de l'Estat i
Comunitàries les propostes que puguin ser d'utilitat
per els seus agremiats per un millor desenvolupament de la seva activitat empresarial.
c) Interessar la deguda representació en tots
aquells organismes de caire públic o privat que fossin convenients per al sector, així com el nomenament dels seus representants en els esmentats
organismes.
d) Interessar i gestionar l'accés a l'activitat de les
empreses constructores, participant amb els diferents òrgans de l'Administració en el seu desenvolupament i organització.
e) Mantenir relacions amb d'altres Entitats o
Associacions tant si són particulars com oficials,
nacionals o estrangeres. El Gremi podrà afiliar-se a
d'altres organitzacions empresarials, tant sectorials
com intersectorials.

i) Dirimir els conflictes que puguin suscitar-se entre
els agremiats com a conseqüència de la seva activitat, així com oferir aquesta intermediació entre els
agremiats i els seus clients, sempre a instància dels
interessats.
k) Designar els representants davant de tots els
organismes públics o privats en els que hagi d'estar
representat el Gremi.
l) Participar i concloure, als efectes corresponents,
les negociacions i pactes amb els diferents interlocutors que afectin al sector de construcció.
Així doncs, configura el principal objectiu de la nostra entitat, oferir tots els serveis possibles d'informació, formació i assessorament al més baix cost
possible, dotant a les PIMES constructores d'uns
serveis que fins ara els hi eren inaccessibles, i de
difícil i costosa incorporació dins la seva estructura
empresarial, aconseguint d'aquesta manera una
important millora en el nivell de competitivitat, en
disposar puntualment, sense costos addicionals, i
fins i tot amb una important reducció, dels mateixos
serveis que gaudeixen empreses amb una major
estructura sense recursos humans, tècnics i materials.
El nostres agremiats són avui més de 4.000 PIMES
constructores, que reben de manera permanent i
puntual tota la informació i els serveis que necessiten per desenvolupar la seva tasca diària, (siguin
de tipus tècnic, legal, fiscal, laboral o administratiu),
així com la formació necessària relacionada amb
tots aquells temes vinculats al món empresarial en
general i al sector constructor especialment. Amb
els valors afegits de qualitat, seriositat i solvència
que el fet de pertànyer a una institució tan arrelada
a la societat civil catalana com el Gremi de
Constructors els permet transmetre entre els seus
clients.
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JUNTA DIRECTIVA DEL GREMI


PRESIDENT
Sr. Néstor Turró i Homedes



VOCALS JUNTA DIRECTIVA
Sr. Joan Curto Massana
Sr. Joan Armengol Llobet





VICEPRESIDENT 1er
Sr. Josep Singla Barceló
VICEPRESIDENT 2on
Sr. Conrad Sastre Sabater

Sr. Ramón Ferrer Canela
Sr. Lluis Casas Montañés
Sr. José Antonio Beneitez López
Sr. Manel Bertrán Mariné
Sr. Manel Espiau Espiau







VICEPRESIDENT 3er
Sr. Joaquin Osorio Montejo
SECRETARI
Sr. Carles Curto Panchamé
TRESORER
Sr. Conrad Sastre Sabater

Sr. Genís Fernández Marques
Sr. Santiago Montero Homs
Sr. Jordi Muntadas Pascual
Sr. Andreu Puigfel Fuentes
Sr. Asensi Sanfulgencio Molina
Sr. Santiago Sardà Argilagós
Sr. Bernat Santaulària Lietz
Sr. Miquel Jarque Sirera





REPRESENTANT GREMIS
COMARCALS
Sr. Tomàs Gracia i Teller
ASSESSOR DE PRESIDÈNCIA
Sr. Joan Santaulària i Segura

Sr. Ambrós Martínez Oliver
Sr. Ángel Pérez Villora
Sr. Francesc Fernández Joval
Sr. Juan Carlos Villasanta Guillermo
Sr. Francesc Sabaté Saumell
Sr. Enric Garí Montañés





VOCAL COMITÈ EXECUTIU
Sr. Francesc Sibina Burón
Sr. Agustí Cots Calsina
Sr. Jordi Gigó Solé
GERENT
Sr. Josep Mª Jaquet Casiñé

Sr. Rossend Matas Farrerons
Sr. Agustí Brullet Tenas
Sr. Anna Mª Muñoz Castañer
Sr. Josep Mª Navarro Lleonart
Sr. Melquiades Garrido Martínez
Sr. Josep Puigdesens Soler
Sr. Toni Palet Pérez
Sr. Salvador Sagarra Banach
Sr. Antoni Parellada Canals
Sr. Antoni Antonijoan Roca

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques
Gran Vía de les Corts Catalanes 663, 6ª
08010 Barcelona.
Tel. 93 265 94 30 - Fax 93 265 73 35
e-mail: info@gremi-obres.org
www.gremi-obres.org

