ASSSEMBLEEA SOCISS 2017 ‐ ACI
A
ACI CELEBRA
C
LA SEVA
A ASSEMB
BLEA ANUAL DE SSOCIS
L’Asssociació dee Consultors d’Instal ∙lacions (A
ACI), va ce
elebrar l’Asssemblea Anual
A
Ordin
nària de Soccis a la sevaa seu de Barrcelona, el passat
p
7 de Març.
A la trobada, que
q va com
mptar amb l’assistència de bona part dels associats, es va
expo
osar l’activittat desenvo
olupada peer la Junta i Comissio
ons durant el 2017, essent
e
aprovada per un
nanimitat.

A deestacar els canvis en la Comissiió tècnica, ja que Ign
nasi Bailón (també de
e TDI
Engin
nyers) substitueix al fins ara vocal Lore
en Carrerass. També es presentà la
incorrporació dee Carmen Rodríguez, qque donarà suport a aquesta Com
missió i gesstiona
les xxarxes sociaals. Pel que fa al Reprresentant del Consell Assessor,
A
eenguany aquesta
tascaa recau en Fèlix Moreno (LG Elecctronics) qu
ue farà d’en
nllaç entre l’associació
ó i els
seus Socis Proteectors duran
nt 2018.
Entree les princip
pals actuaciions dutes a terme du
urant l’exerccici anteriorr, cal destacar la
remo
odelació dee diversos espais de la seu i haver
h
donat una mill or visibilitaat als
patrocinado
p
ors, en recconeixemen
nt pel
seu
s
suport. Tambéé s’ha rebut
assessoram
a
ent comerccial per millorar
el
e procés de capttació de socis
numeraris;
n
i asse ssorament en
comunicaci
c
ó, millorannt l’àrea prrivada
de
d la pàgina web i les estrattègies
comunicativ
c
ves a traavés de xarxes
x
sociaals. Això ha comportatt un increm
ment de segguidors en tots els cannals que s’estan
fent servir.
onòmic, es presentà l’ informe de l’exercici amb
a
un resuultat positiu
u que
En l’aaspecte eco
s’aprrovà de form
ma unànime
e.

Pel q
que fa als objectius
o
fixats de carra al 2018, es va vole
er remarcarr la importtància
d’aqu
uest exerciici per a l’ACI, ja quue es cele
ebrarà el 10è
1 Aniverrsari de la seva
constitució.
m
prroposades per
p Junta, la posada en marxa de la
A deestacar, enttre altres mesures
segona fase dell Pla d’acció
ó comerciall, la limitaciió d’accés a les jornaddes per partt dels
no‐so
ocis, o la po
osada en marxa
m
de noous serveis que es desenvoluparaan durant aquest
any. També es presentà el Calenda ri 2018, am
mb novetatts també ppel que fa a les
tipologies de jorrnada planttejades.
Segu
uidament, i lligat amb el
e tema antterior, es presentà la Proposta
P
dee Pressuposst per
al 20018, que fou
u aprovada de forma u nànime.
A co
ontinuació es
e van aprovar les nooves incorp
poracions, entres les que destaq
quem
Barny Enginyeriia, Ecoinstec i QS Enginnyeria, com
m a Socis Nu
umeraris, i Frigicoll, RB
BVair,
Schneider Electric, Siber, Hager,
H
Johnson Controlls
C
iV
Viessmann com
c
a
Socis Prote
ectors.
En l’última
a fase de l’A
Assemblea, es va
iniciar un torn obert
rt de pregu
untes,
cloent l’accte amb u n petit reffrigeri
que ACI va
a oferir als aassistents.

