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Benvolgut/da. 

Tal com saps l’actual legislatura del Gremi de Constructors ha finalitzat, és per això que avui em 

dirigeixo a tu, per demanar-te el teu suport atès que presento la meva candidatura per a optar 

a la presidència de l’entitat. 

Conec el Gremi de Constructors gràcies a un Mestre d’Obres, ell em va mostrar els secrets de 

l’ofici i em va formar en els primers anys de la meva trajectòria. Vaig tenir l’oportunitat de 

conviure amb ell la seva participació activa en el Gremi i ara ja fa ben bé 25 anys que jo hi 

pertanyo arran d’haver creat la meva pròpia empresa. 

Durant molts anys he estat col·laborant amb el Gremi per a la millora contínua i per la presència 

del sector en els diferents àmbits de la societat, sempre des de llocs secundaris,  però els últims 

anys he estat representant i liderant entitats que pertanyen al Gremi i que m’ha donat 

l’oportunitat de formar-me i millorar en aspectes de representació. 

El meu objectiu és poder continuar el projecte actiu de l’actual equip, tot donant-li una  

empenta cap a un reconeixement gran i visual del sector, adaptant-nos a l’evolució constant i, 

tal com ja he anat fent amb la meva pròpia empresa, orientant-lo cap a les noves tecnologies i 

nous sistemes constructius.  Nosaltres, els constructors, som la peça fonamental de la 

construcció, som els executors, som els responsables de la tasca executiva i, per tant, som la 

part productiva que a més a més engloba transversalment tots els oficis i activitats i, en aquesta 

funció, tots units hem de treballar per la innovació, la sostenibilitat i la responsabilitat de tot el 

nostre col·lectiu: Ho hem de fer i donar-ho a conèixer. 

Ara més que mai hem de ser una agrupació compacte, un grup cohesionat amb una sola veu, 

líder del sector, un agent a qui tenir en compte; hem de ser els protagonistes de la 

CONSTRUCCIÓ, i això ho podem fer possible tots junts, amb impuls i iniciativa, amb capacitat de 

treball i desig de lideratge, essent visibles davant la societat, les administracions i davant els 

representants empresarials.  

Per aquest motiu demano el teu recolzament, per poder activar aquesta iniciativa, doncs em 

sento amb suficient capacitat de fer-ho possible, amb el teu acompanyament i suport. D’aquesta 

manera podrem arribar allà on calgui treballant plegats pel nostre col·lectiu: el de la 

CONSTRUCCIÓ. 

Josep Antoni Martinez Zaplana 
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OBJECTIUS I PROPOSTES D’ACTUACIÓ I ACCIÓ DE LA CANDIDATURA 

 Professionalitzar el sector i acompanyar en la lluita contra les males 

pràctiques. 

 Obtenir un paper actiu i decisiu en els diversos escenaris que 

corresponen al sector. 

 Tenir la visibilitat que ens pertoca a la societat i ciutadania. 

Comunicar el que aportem a la societat. Abolir estigmes i tòpics. 

 Acollir tot tipus d’empresa sense desestimar ni mida ni potencial, 

escoltant les seves opinions i reivindicacions 

 Ser actius en la formació i inserció de personal en les nostres 

empreses, i en el sector. 

 Defensar activament les empreses que actuen amb responsabilitat i 

d’acord amb la legalitat. 

 Analitzar l’entorn per a transmetre ràpidament als nostres agremiats 

els canvis i transformacions que apareixen. 

 Ajudar a les empreses a la seva activitat empresarial oferint les 

diverses sortides d’assessorament possibles. 

 Activar de les diferents iniciatives de segells (CONSTA- RECONS) de 

Qualitat o de millora que donen valor a les nostres empreses. 

 Potenciar relacions de cooperació amb les diverses institucions, 

col·legis professionals, universitats i entitats de formació per a la 

millora continua del sector. 

 Impulsar el Prestigi de la Institució  i el valor de pertànyer a una 

organització empresarial 

 Lluitar contra l’intrusisme i economia submergida. 

DEFENSEM LA CONSTRUCCIÓ 

DEFENSEM EL SECTOR 

POTENCIEM LA REPRESENTACIÓ 

COMUNIQUEM I EXPLIQUEM LA NOSTRA APORTACIÓ a la societat 

ACTIVEM EL LIDERATGE DAVANT EL SECTOR 

SIGUEM ACTIUS DAVANT LA SOCIETAT. Fem un sector atractiu als joves 

COL·LABOREM AMB TOTS ELS AGENTS. 

POTENCIEM LES INICIATIVES D’INNOVACIÓ  
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