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L’any 2015 l’activitat productiva mesurada per 
l’Indicador de Producció del Metall (IPIMET) va 
augmentar un 5,6% de mitjana (2% el 2014 i -
0,8% el 2013), encara 5 punts per sota del 
nivell de 2010. Totes les branques d’activitat 
van acabar l’any en positiu, excepte la 
metal·lúrgia i la fabricació d’altre material de 
transport. Continua el creixement de la 
producció del sector i  augmenta la xifra de 
negoci i les entrades de comandes en un 8,1%. 
Segons l’EPA (Enquesta de Població Activa) 
sectorial, el nombre d’ocupats a la Indústria del 
Metall, es va situar a finals del 2015 en 
930.200, el que suposa un increment de 43.600 
ocupats, comparats amb els 886.600 del mateix 
període de l’any anterior. Continua avançant la 
afiliació. En el global de l’any,  les exportacions 
del sector han enregistrat un augment del 9,4% 
en comparació amb el 2014. Les importacions 
tanquen l’any amb un increment del 15,80% 
interanual i el saldo comercial del sector  
acumula un dèficit de 2.391 milions d’euros, 
davant un  superàvit de 3.506 milions d’euros el 
2014. Exportacions i importacions segueixen 
avançant.  
A Catalunya, on el metall concentra prop del 
34% de les empreses i de l’ocupació del 
conjunt de la indústria catalana, la producció ha 
experimentat un repunt del 2,7% segons dades 
del CEAM. Aquesta dada representa un 
descens davant l’augment del 8,5% del 2014 i 
una millora substancial davant l’estancament 
del 2013 o  el descens de - 7,5% del 2012.  
El nombre de persones del sector metal·lúrgic 
afiliades a la Seguretat Social va augmentar un 
2,6% en relació al 2014 i les exportacions del 
sector metall van créixer un 8,5% en termes 
reals, superant els 24.000 milions d'euros. 
Com a fets rellevants produïts durant l’exercici 
podríem citar l’adquisició al mes de  juliol, per 
part del Centre Metal·lúrgic, del 100% de les 
participacions de la societat ESEC 

INFORMATIC CENTER S.L. de Sabadell. Les 
darreres modificacions legislatives en l’àmbit  
de la formació han apartat a les associacions 
empresarials de la gestió de la formació i han 
potenciat el paper dels centres de formació 
homologats. Amb aquesta adquisició el Centre 
Metal·lúrgic disposarà d’una eina per poder 
gestionar millor i, al mateix temps, potenciar les 
seves activitats formatives, activitats que 
passaran a desenvolupar-se en la seva totalitat 
sota la marca  ESEC CENTRE FORMACIÓ.  
També al mes de setembre, el Centre 
Metal·lúrgic i la Unió Empresarial Metal.lúrgica 
de Terrassa vàrem constituir la FEDERACIÓ 
EMPRESARIAL DEL METALL – FEM amb 
l’objectiu principal de guanyar dimensió i 
defensar de manera conjunta els interessos 
empresarials del sector del metall, així com el 
de compartir serveis de valor afegit i reforçar el 
pes del sector en el territori. La primera Junta 
Directiva està presidida per mi mateix,  
acompanyat dels Sr. Antoni Abad i August 
Serra com a vicepresidents 1r i 2n 
respectivament.  La FEM representa a 3.100 
empreses ubicades principalment en el Vallès. 
En aquesta memòria s’exposa de forma 

detallada el conjunt d’activitats i projectes 

desenvolupats pel Centre i pels Gremis, així 

com els resultats assolits per les diferents 

àrees i serveis de la institució que, un any més, 

valorem positivament. 

Carlos Garriga i Sels 
President 
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I.
 Què és el Centre Metal·lúrgic? 

 
El Centre Metal·lúrgic és l’associació dels empresaris metal·lúrgics, essent el seu àmbit  
d’actuació  Catalunya. Fou creat l’any 1961 per a salvaguardar els interessos dels 
empresaris del sector, voluntàriament associats. 
 
Sense ànim de lucre, promou serveis, informa, assessora, fomenta la formació, la promoció 
internacional  i gestiona els temes d’interès comú professional dels seus socis. 
 

 Estan integrats en el Centre Metal·lúrgic els empresaris agrupats en el Gremi 
d’Instal·ladors Electricistes i Fontaneria de Sabadell i Comarca, en el Gremi de 
Tallers de Reparació i Venda d’Automòbils i Recanvis  de Sabadell i Província, així 
com AIAS - Asociación de Industrias de Acabados de Superficies, que gaudeixen, 
com el Centre Metal·lúrgic, de plena personalitat jurídica i són regits pels seus 
respectius òrgans de direcció.  

El Centre Metal·lúrgic 
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 Àmbit Territorial 
 
L’àmbit d’actuació de l’Associació és el de Catalunya, sense perjudici que la projecció sigui 
principalment dins de l’àmbit local i comarcal del Vallès Occidental. 

I. El Centre Metal·lúrgic 
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 Relacions del Centre Metal·lúrgic 

 
 

Amb les associacions empresarials: 
 
El Centre Metal·lúrgic manté una estreta relació amb altres associacions de la línia orgànica 
de representació empresarial, en les quals es troba representat per a canalitzar la 
problemàtica empresarial comarcal fins a la cúpula empresarial espanyola. 
 
En l’àmbit sectorial està vinculat a: 
 

 Unió Patronal Metal·lúrgica de Barcelona. 
 Confemetal. 

 
En l’àmbit territorial a: 
 

 Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca  - CIESC. 
 FEPIME Catalunya, Federació de la Petita i Mitjana Empresa. 
 Foment del Treball Nacional. 

 
Arribant per les dues vies a la: 
 

 CEOE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 
 
 

Altres relacions institucionals: 
 

 ACCIÓ. 
 ACTA, Associació Catalana de Teixidors Auxiliars. 
 ADECAT, Associació de Decolletadors i Mecanitzadors de Catalunya. 
 Ajuntaments de la Comarca. 
 APPLUS Technological  Center. 
 ASCAMM, Associació Catalana d’Empreses Constructores de Motlles i Matrius. 
 Associació d’Empresaris d'Indústries Químiques de Sabadell i Comarca. 
 Associació d’Empresaris Siderometal·lúrgics i afins de Badalona i Comarca. 
 Associació dels Empresaris Metal·lúrgics de l’Alt Maresme. 
 Associació per l’Arbitratge de Sabadell. 
 Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell. 
 CC.OO, Comissions Obreres. 
 CEAM, Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic. 
 CECOT, Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa. 
 

 I 
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 Relacions del Centre Metal·lúrgic 

 
 
 

Altres relacions institucionals: 
 

 CEOE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 
 CIESC, Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca. 
 Col·legi d’Advocats de Sabadell. 
 Col·legi d’Enginyers Industrials. 
 CONFEMETAL,  Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal. 
 Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
 Consell Territorial d’Ensenyament del Vallès Occidental. 
 Departament d’Empresa i Ocupació. 
 Departament d’Ensenyament. 
 Departament de Treball. 
 Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 Diputació de Barcelona. 
 EADA, Business School Barcelona. 
 EGARSAT, Matepss num.276. 
 Entitats Financeres. 
 ESADE, Escola Superior d’Administració d’Empreses. 
 E.T.S.E.I.T, Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Terrassa. 
 ESDI, Escola Superior de Disseny Industrial. 
 ESEC, Centre Formació. 
 ESIC, Business & Marketing School Campus Barcelona. 
 EUNCET, Business School. 
 FAJEEC, Federació d’Associacions de Joves Empresaris i Emprenedors de 

Catalunya. 
 FECATRA, Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils. 
 Federació Empresarial del Metall - FEM. 
 FEDEQUIM, Federació Empresarial Catalana del Sector Químic. 
 FEGMETALL, Federació Patronal Metal·lúrgica de la Província de Girona. 
 FEMEL, Federació d’Empresaris Metal·lúrgics de la Província de Lleida. 
 FEPIME Catalunya, Federació de la Petita i Mitjana Empresa. 
 Fira Sabadell. 
 Foment del Treball Nacional. 
 Fundació ASCAMM Centre Tecnològic. 
 Fundació Banc Sabadell. 
 Fundació Bosch i Cardellach. 
 Fundació CECOT  Formació. 
 Fundació CECOT  Innovació. 
 Fundació CEQUIP. 
 Fundació per la Indústria Sabadell -1559. 

 

 I 
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 Relacions del Centre Metal·lúrgic 

 
 

Altres relacions institucionals: 
 

 Fundació Parc Taulí. 
 FMF, Fundación del Metal para la Formación , Cualificación y el Empleo. 
 Gremi de Constructors d’Obres de Sabadell i Comarca. 
 Gremi de la Fusta de Sabadell i Comarca. 
 Gremi d’Indústries Gràfiques de Catalunya. 
 Gremi de Fabricants de Sabadell. 
 Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Terrassa i Comarca. 
 ICAEN, Institut Català de l’Energia. 
 ICICT, S.A. -  Grup TÜV Rheinland 
 ISP - Joves Empresaris i Directius Industrials. 
 Instituts d’Ensenyament Secundari de Sabadell i Comarca. 
 JCS Jove Cambra de Sabadell. 
 JORGC, Gremi de Joiers i Rellotgers. 
 Nodus Barberà. 
 Oficina de Dinamització del Centre de Sabadell. 
 OTG, Oficines de Treball de la Generalitat. 
 Parc Central del Vallès. 
 Parc Tecnològic del Vallès. 
 Patronal Metal·lúrgica del Bages. 
 Pimec Vallès Occidental. 
 Ràdio Sabadell 94.6. 
 Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos d’Esquadra. 
 Sabadell Comerç Centre. 
 Tribunal Arbitral de Sabadell. 
 Tribunal Laboral de Catalunya. 
 UAB, Universitat Autònoma de Barcelona. 
 UGT, Unió General de Treballadors. 
 Unió d’Empresaris d’Automoció del Vallès, Osona i Maresme. 
 Unió Empresarial Metal·lúrgica de Terrassa. 
 Unió Patronal Metal·lúrgica de Barcelona. 
 Unió Patronal Metal·lúrgica. Delegació d’Igualada. 
 Unió Patronal Metal·lúrgica del Vallès Oriental. 
 Unió Patronal Metal·lúrgica de L’Hospitalet i Baix Llobregat. 
 Universitat Politècnica de Catalunya. 
 UPF, Universitat Pompeu Fabra. 
 Vapor Llonch, S.L. 
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 El Centre Metal·lúrgic a Internet i a  

les xarxes socials 
 

 
   
 

 
Amb els objectius d’aprofitar, d’una banda, els avantatges 
que ofereixen les Tecnologies de la Informació i de la 
Comunicació (TIC) en l’àmbit de les relacions amb els 
associats i, de l’altra, fomentar l’ús d’aquestes tècniques 
entre les empreses, el Centre Metal·lúrgic està present a 
Internet mitjançant el web que, proveeix a les empreses 
de tota la informació que genera l’associació, i les 
principals xarxes socials que són un canal interactiu  i 
proper entre empresa – Centre Metal·lúrgic  
 

 

 
Presidència: 

presidencia@centrem.cat 
 

Direcció General: 
torras.gabriel@centrem.cat 

 
Direcció Adjunta: 

vilanova.montse@centrem.cat 
 

Formació: 
subirana.rosa@centrem.cat 

 
Assessoria Jurídica Laboral: 

villacorta.jesus@centrem.cat 
 

Promoció Internacional: 
jmcampanera@centrem.cat 

 
Finances: 

dfinancer@centrem.cat 
 

Estratègia i Competitivitat: 
competitivitat @centrem.cat 

 
Recursos Humans: 

recursoshumans@centrem.cat 

 
 
 
 

Màrqueting Integral: 
marketing@centrem.cat 

 
Qualitat, Processos i Producte: 

qualitat@centrem.cat 
 

Comunicació: 
comunicacio@centrem.cat 

 
Comercial: 

comercial@centrem.cat 
 

Administració: 
mas.montse@centrem.cat 

 
Borsa de treball: 

rrhh@centrem.cat 
 

Gremi d’Instal·ladors: 
elec@centrem.cat 

 
Gremi de Tallers: 
tra@centrem.cat 

 
AIAS: 

aias@aias.es 

Per departaments, les adreces 
individuals de correu electrònic: 



m
e

m
ò

ri
a2

0
1

5
 

13 

I. El Centre Metal·lúrgic 

 Serveis 



m
e

m
ò

ri
a2

0
1

5
 

 I 

Jurídic i Laboral 
 

 Consultoria jurídica i laboral permanent. 
 Informació i divulgació de les 

modificacions legislatives en matèria 
laboral. 

 Organització de sessions informatives. 
 Divulgació, mitjançant circulars, de les 

matèries d’interès empresarial. 
 Informació sobre ocupació.  
 Normativa sobre contractació laboral, 

pròrroga i extinció de contractes. 
 

Negociació col·lectiva:  
 

 Informació d’acords - marc o estatals. 
 Informació i negociació dels convenis 

provincials  i autonòmics del sector 
metall. 

 Coordinació de la negociació dels 
convenis i pactes d’empresa . 

 
Salaris: 
 

 Informació sobre retribucions, plusos, 
primes i altres conceptes salarials. 

 Jornada laboral, calendari laboral, 
horari de treball. 

 Informació sobre normativa 
disciplinària laboral, faltes i sancions.  

 
Seguretat social: 
 

 Normes de cotització, bases, tipus. 
 Accidents i prestacions. 

 
 
Nòmina i Servei Tributari 
 

L’empresa Consultora Metal·lúrgica 
Assessoria i Gestió, S.L presta a les 
empreses associades serveis de confecció 
de nòmines i gestió laboral, tot plegat des 
de l’àmbit especialitzat del metall, i en base 
al coneixement de la realitat normativa 
laboral  del  sector.  Aquest  coneixement es  

deriva de la col·laboració amb el Centre 
Metal·lúrgic,  que  participa  de forma  activa  
en la negociació dels Convenis Col·lectius 
de la Indústria Siderometal·lúrgica i del  
 
Comerç del Metall de la província de 
Barcelona. 

 
 Càlculs i confecció de nòmines, 

assegurances socials, IRPF, altes, 
baixes i remissió telemàtica de 
cotitzacions a la Seguretat Social, 
contractes i pròrrogues de treball, 
tramitació de partes i per accident de 
treball en Mútua, liquidacions, etc. 

 Per a empreses: altes, modificació de 
les dades, llibres de visita, 
requeriments a la Seguretat Social i 
Inspeccions de treball. 

 Per a autònoms: altes i baixes, canvi 
de bases de cotització i sol·licitud IT. 

 

El Servei Tributari consisteix en la 
Confecció i presentació d’impostos 
trimestrals i anuals (models 303, 390, 115, 
180 i 347), confecció i dipòsit dels comptes 
Anuals davant el Registre Mercantil, 
confecció i presentació de l’Impost de 
Societats i presentació de Llibres Oficials.  
 
Borsa de Treball 
 
El Centre Metal·lúrgic ofereix a les empreses 
associades el Servei de Recerca de 
Personal. Es tracta d’un servei que 
consisteix bàsicament en captar la demanda 
del perfil professional que precisa l’empresari 
i buscar personal que s’adeqüi a aquest 
perfil. Els currículums dels professionals que 
coincideixen amb la demanda i que 
compleixen els requisits són adreçats a les 
empreses sol·licitants, per tal que sigui la 
pròpia empresa la que realitzi la selecció 
pròpiament dita.  
 
 

I. El Centre Metal·lúrgic 

 Serveis a les Empreses 
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Formació 
  
Organització de cursos, conferències, 
jornades, seminaris i sessions informatives 
per a tots els empresaris i treballadors de les 
nostres empreses associades. 
  
Organització de cursos de formació 
ocupacional per millorar els coneixements 
dels alumnes i facilitar la inserció en el món 
laboral. 

  
Organització i tramitació de cursos de 
formació contínua subvencionats per 
l’Inem, dins del Contrato Programa 
mitjançant la Fundación del Metal para la 
Formación, Cualificación y el Empleo i pel 
Consorci per la Formació Contínua de 
Catalunya. 
  
Gestió i tramitació d’aquelles accions 
formatives que realitzen les empreses 
mitjançant el sistema de formació contínua 
(crèdit bonificable).  

 
Medi Ambient 
 
Conscients de la preocupació de les 
empreses associades per la temàtica del 
Medi Ambient, el Centre Metal·lúrgic manté 
el seu acord de col·laboració amb la 
consultoria i enginyeria ambiental i 
energètica DEPLAN, SL. 
 
Mitjançant aquest servei, les empreses que 
necessitin informació al respecte, o bé que 
aquesta problemàtica els hi afecti d’alguna 
manera, poden ser convenientment 
assessorades per un equip de tècnics 
qualificats i amb àmplia experiència en 
projectes d’enginyeria, consultoria ambiental 
i energia, experts en aquesta matèria. 
 
Consultoria i Assessorament de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal 
 

El  Centre Metal·lúrgic dóna aquest servei 
amb l'objectiu d'informar i assessorar a les 
empreses associades perquè puguin 
adaptar-se a la Llei Orgànica de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al 

Reglament que desenvolupa les mesures de 
seguretat (RD 1720/2007): implantació de 
les mesures necessàries per l'acompliment 
de la normativa legal vigent. 
 

 Informació i assessorament. 
 Adaptació a la LOPD i implantació de 

les mesures necessàries per a 
l’acompliment de la normativa legal 
vigent. 

 Manteniment anual. 
 Auditoria de revisió dels sistemes 

d’informació i d’instal·lacions de 
tractament de les dades. 

 Auditoria de situació. 
 Responsable de seguretat extern. 
 Formació per a Responsables de 

Seguretat, de Fitxers, de Tractament, 
Administradors de Sistemes o usuaris 
autoritzats. 

 
Prevenció de Riscos Laborals 
 
La implantació d'un sistema de gestió en la 
seguretat i salut en el treball, proporciona 
una eficient eina per promoure la prevenció 
del risc laboral i millora la rendibilitat i 
competitivitat de l'empresa, per això els 
responsables de les empreses han de 
comptar amb l'assessorament adequat que 
els hi faciliti l'acompliment d'aquestes 
obligacions. 
 
Amb l'objectiu d'informar, assessorar i 
recolzar a les empreses en el seu esforç per 
conèixer i adequar-se a la normativa vigent 
en Prevenció de Riscos Laborals, el Centre 
Metal·lúrgic posa a la disposició de les 
empreses associades aquest servei: 
 

 Llei de prevenció de Riscos 
Laborals. 

 Drets i obligacions de l'empresari i 
del treballador. 

 Guia d'avaluació de riscos. 
 Guia d'avaluació de riscos per a les 

PIMES. 
 Organització preventiva. 
 Règim sancionador. 
 Serveis de prevenció de riscos.  

 

 Serveis a les Empreses 
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Promoció Internacional 
 
Aquest servei està mancomunat amb la Unió 
Empresarial Metal·lúrgica (UEM), la Unió 
Patronal Metal·lúrgica (UPM) i la Unió 
Patronal Metal·lúrgica de l’Hospitalet i el Baix 
Llobregat (UPMBALL) per a donar un servei 
de màxima qualitat en Promoció 
Internacional a les nostres empreses 
associades i compta amb el suport d’ACCIÓ. 
 
L’objectiu és fomentar la internacionalització 
de les empreses del sector del metall i es 
basa en 5 eixos d’actuació: 
 

1. Organització i coordinació d’accions 

de promoció col·lectiva. 

2. Assessorament i informació. 

3. Cooperació empresarial i grups 

d’exportació. 

4. Assessorament i tramitació d’ajuts a 
l’Administració. 

5. Organització de seminaris diversos. 
 
Serveis d’interès col·lectiu 
 
Seguint la línia iniciada ja fa uns anys, el 
Centre Metal·lúrgic ha continuat signant 
acords de col·laboració amb proveïdors de 
serveis i/o productes diversos per tal 
d’aconseguir bonificacions, descomptes, 
reduccions de tarifes o tractes preferencials 
per a les empreses associades, tot fent valer 
la força social de l’entitat. 
 
Borsa de subcontractació, ofertes i 
demandes industrials. 
 

 Ofertes i Demandes de serveis 
industrials. 

 Ofertes de col·laboració industrial i 
comercial. 

 Anuncis de venda o lloguer de naus 
industrials. 

 Ofertes de compra i venda de 
maquinària usada. 

 
 

 

CM Viatges 
 

 
Cada vegada amb més freqüència les 
empreses tenen necessitat de viatjar; per 
visitar a proveïdors, a clients, per obrir nous 
mercats, per conèixer nous productes,... 
cada vegada viatgem més per negocis i 
també per plaer. 
 
Des del CM VIATGES  oferim optimitzar al 
màxim les vostres despeses de 
desplaçament, suggerint en tot moment 
solucions pràctiques, a més d’importants 
avantatges i descomptes econòmics tant per a 
les empreses associades com pels seus 
treballadors. 
 
Tot i la important necessitat que tenen les 
empreses de viatjar, aquesta necessitat 
acaba convertint-se en un important cost per 
a l’empresa que sovint per manca de temps i 
per desconeixement, esdevé excessiu. 
 

 
 
 
 

 Serveis a les Empreses 

Serveis 
 

 Auditoria de viatges TOTALMENT GRATUÏTA.  

 Organització de viatges d’empresa.  

 Organització de convencions, congressos i 

viatges d’incentiu.  

 Viatges de vacances pels directius i empleats.  

 Tramitació de visats.  

 Ofertes exclusives pels associats del Centre 

Metal·lúrgic.  

Condicions especials en tots els viatges 
 

 Un 5% de descompte en viatges de majoristes 

preferents. 

 Tarifes negociades amb companyies aèries, 

amb reduccions entre un 10% i un 30% 
respecte a tarifes publicades. 

 D’un 10 a un 12% de descompte amb viatges 

de vacances (en producte propi). 



Assessoria Econòmica i Fiscal 
 

 Impostos estatals, taxes, tributs i 
exaccions municipals. 

 Informació d’ajuts i subvencions 
institucionals a les empreses. 

 Informació sobre dades econòmiques i 
estadístiques. 

 Informe sobre la conjuntura 
econòmica internacional, nacional i 
comarcal. 

 
Servei de consultoria 
 
Equips d’experts directius amb àmplia 
experiència en les següents àrees: 
 

 Finances 
 

 Servei de Direcció Financera 
externalitzada. 

 Consultoria econòmica i financera. 
 Planificació financera. 
 Estudis econòmics per a la millora 

de la rendibilitat. 
 Recerca de finançament. 

Reestructuració del deute. 
 Comptabilitat analítica de costos. 
 Formació en finances. 

 
 Qualitat i processos del producte 

 
 Implantació i optimització de 

sistemes de gestió de la qualitat 
(ISO 9001:2008) i altres. 

 Manteniment /Outsourcing ISO 9001. 
 Qualitat del producte: marcatge CE, 

normes EN, ISO, UNE, etc. 
 Excel·lència  i innovació EFQM, 

normes UNE 166.000, 5s, 6sigma, 
etc. 

 
 Recursos Humans 

 
 Assessorament i acompanyament en 

la gestió de persones. 
 Disseny i implementació de sistemes 

d’avaluació del rendiment i millora de 
la productivitat. 

 Auditoria i implementació dels 
diferents processos de RRHH. 

 Avaluació i selecció de personal. 
 Mediació i gestió de conflictes. 

 Coaching executiu i d’Equips. 
 Formació a mida en habilitats 

directives. 
 Assessorament a equips directius 

per millorar la productivitat dels 
equips. 

 
 Estratègia i Competitivitat 

 
 Anàlisi d’oportunitats de millora de la 

competitivitat.  
 Revisió del model de negoci. 

Elaboració del pla estratègic. 
 Elaboració del Quadre de 

Comandament Integral. 
 Estudi de millora de l’eficiència en 

les operacions i serveis. 
 Revisió i elaboració del Pla operatiu 

de l’empresa. 
 Determinació dels processos crítics. 
 Implantació del pla de millora de la 

competitivitat.  
 

 Màrqueting  
 

 Integral: 
 Realització i desenvolupament de 

Plans de Màrqueting.  
 Màrqueting estratègic (creixement 

empresarial). 
 Consultoria integral de màrqueting 

(presencial). 
 Formació de plans de màrqueting. 
 Desenvolupament d’accions per la 

captació i fidelització de clients. 
 Política comercial. 
 Eines de creixement personals i 

professionals en relació amb la 
política de màrqueting. 

 
 Online: 

 Auditoria web. 
 Estratègia digital. Pla de social 

media. 
 Posicionament als buscadors 

(SEO/SEM/SMO). 
 Community manager. Continguts 

xarxes socials i blogs. 
 Pàgines web. 
 Analítica web. 
 E-mail màrqueting. 
 Interim manager departament 

màrqueting digital. 
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CM Servei 
d’Assegurances 
 

Aquest servei dóna resposta a les 
necessitats d’assegurances professionals 
amb importants avantatges, tant en cost 
com en la defensa dels interessos de les 
empreses davant les companyies  
d’assegurances. 
 
Mitjançant aquest acord, la corredoria 
assumeix el compromís de buscar per a tots 
els associats la solució d’assegurances més 
ajustada en preu i cobertures a les seves 
necessitats, i defensar els seus drets davant 
les companyies d’assegurances. 
 
Des del Servei d´Assegurances del Centre 
Metal·lúrgic també s’ofereix la Pòlissa 
d´Accidents de Conveni específica per al 
sector siderometal·lúrgic, amb condicions 
molt avantatjoses. 
 
Servei internet 
 
Mitjançant el Web del Centre, les empreses 
associades segueixen gaudint d’una 
excel·lent plataforma de projecció de la seva 
imatge, així com d’un mitjà per a donar a 
conèixer els seus productes/serveis arreu de 
la xarxa que representa Internet. 
 
Les seccions com ara “Visiti les nostres 
empreses”, el “Taulell d’ofertes i demandes 
de serveis industrials” i el “Directori 
d’empreses” - que conté una base de dades 
amb informació sobre les mateixes, 
accessible als lectors de la pàgina web - són 
el més clar exponent dels avantatges que la 
presència del Centre a Internet pot significar 
per als nostres socis. 
 
També en relació al correu electrònic, cal 
destacar el bon funcionament del Sistema 

d’Informació Personalitzada SIP, que 
consisteix en què, les empreses reben les 
circulars informatives directament a la seva 
bústia de correu electrònic. El sistema 
permet la personalització de la recepció de 
les circulars per temes. A través de la 
descripció d’un perfil, l’empresa determina 
sobre quins temes vol rebre circulars i sobre 
quins no. Es poden incorporar tantes 
adreces de correu electrònic com es disposi, 
personalitzant-les cada vegada amb els 
corresponents perfils i distribuint, així, la 
recepció de circulars informatives del Centre 
Metal·lúrgic a tots els departaments de la 
seva organització en funció de les 
temàtiques d’interès de cadascun. 

 
Directori d’Empreses i Productes 

 
A través del Web del Centre és possible 
consultar en temps real dades relatives a 
les empreses associades (localització, 
dimensió, productes i serveis, etc.), així 
com dades relatives als productes i serveis 
que es fabriquen i presten, amb indicació 
de qui ho fa.  
 
Aquesta base de dades permet la seva 
explotació partint de recerques de dades 
d’identificació i localització de les 
empreses contingudes, així com dels 
productes i/o serveis que elaboren i/o 
presten, oferint: 

 
Serveis Auxiliars 
 

 Texts dels Convenis Col·lectius. 
 Còpies dels texts legals. 
 Traduccions. 
 Biblioteca. 
 Reserva d’aules i sales de reunions, 

per als socis. 
 Cessió d’equips audiovisuals. 
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TPC. Targeta 
Professional de la 
Construcció 
 

Informació de la Targeta:  
 

 Acredita la categoria o grup professional 
del treballador.  

 Certifica la formació rebuda del sector en 
matèria de prevenció de riscos laborals.  

 Acredita l’experiència laboral del 
treballador.  

 

Segons determina el Acuerdo Estatal del 
Sector del Metal, la Targeta Professional de 
la Construcció és obligatòria des del 31 de 
desembre de 2011, per als treballadors del 
sector del metall que prestin els seus serveis 
en obres de construcció. Aquests han de tenir 
una formació bàsica de 8 hores presencials 
de nivell inicial més una específica del lloc de 
treball/ofici d’unes 20 hores. Aquesta 
formació ha de ser també presencial i només 
la poden impartir entitats homologades per la 
Fundación Laboral de la Construcción i/o la 
Fundación del Metal para la Formación, 

Cualificación y el Empleo. 
 
La formació en Prevenció de Riscos Laborals 
és obligatòria des del 31 de desembre de 
2011. 
 
Plataforma de subcontractació 
 
SUBCON és un portal online que té com a 
objectiu posar en contacte a compradors i 
proveïdors del sector metal·lúrgic espanyol, 
d’una manera ràpida, senzilla i eficaç ja que 
posa a disposició dels seus clients un ampli 
mercat online a on empreses compradores i 
proveïdors poden realitzar tant propostes de 
treball com presentar ofertes. SUBCON no és 
cap intermediari, els pagaments i cobraments i 
la facturació es realitza exclusivament entre les 
parts implicades, es a dir, el comprador i el 
proveïdor. 
 
Com que la utilització d’aquest servei es fa 
mitjançant diferents modalitats de subscripció, 
des del Centre Metal·lúrgic oferim 3 mesos 
d’utilització gratuïta de la plataforma. 
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I. El Centre Metal·lúrgic 

 Certificat de qualitat ISO 9001:2008 

Amb la intenció d’aconseguir la màxima satisfacció de les empreses associades pel que fa 
als serveis que el Centre Metal·lúrgic els hi presta, l’entitat disposa de la Certificació de 
Qualitat sota la norma UNE-EN-ISO 9001:2008, obtinguda el dia 5 de maig de 2000 i 
renovada anualment. 
 
Aquesta certificació abasta les següents àrees d’activitat: Assessorament, Formació i 
Informació Empresarial.  



2. 

Òrgans de  
Govern i Gestió 

m
e

m
ò

ri
a2

0
1

5
 



m
e

m
ò

ri
a2

0
1

5
 

Com a conseqüència del relleu en la presidència produït en la reunió del 
Consell  de data 20 de maig de 2014, la composició del Consell i de la Junta 
Directiva del Centre Metal·lúrgic és la que es detalla tot seguit: 

22 

2 
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 Consell 

Òrgans de Govern i Gestió 
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GRUP NÚM. 0 Grupo Mikalor, SL 
Piqué Reig, Joan 

GRUP NÚM. 1 Suñer, SA 

GRUP NÚM. 2 Bosch Sistemas de Frenado, SLU 
Emypro, SA 
Talleres Auxiliares de Estampaciones, SL - Tade 

GRUP NÚM. 3 SR Ferromer, SL 

GRUP NÚM. 4 Dicomol, SL 
J. Clape, SA 
Moldiplast, SL 
Troquelería Dover, SL 

GRUP NÚM. 5 Fité Construcciones Mecánicas, SA 

GRUP NÚM. 6 
  

Olmos Maquinaria, SL 
Talleres Pupar, SA 

GRUP NÚM. 8 Ambaria Energy, SL 
Grup Adeur Sistemes de Seguretat, SL 
Interflex, SL 

GRUP NÚM. 9 S.A. Sistel 

GRUP NÚM. 10 Industrias Disme, SA 

GRUP NÚM. 11 S.A. Sinard 
Segura Llunell, SA 

GRUP NÚM. 12 Dinalager, SL 
Galí Internacional, SA 
Mecman Industrial, SL 
Prodec Equipos de Envasado, SAU 
Tucai, SA 
Weda Transmisiones, SL 
Windisch, SA 

En representació dels Grups d’Activitat 
 
a) Serveis metal·lúrgics i mecànics en general. 

b) Constructors de maquinària per a sectors específics 

GRUP NÚM. 13 Daunis, SA 
Enttia 3000, SL 
José Mª Casanovas Enrich, SL 
Napoleón Armengol, SA 
Pulltap’s, SL 
Suministradora del Vallés, SA 

c) Comerç 
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GRUP NÚM. 14 Ainfar, SL 
Atae 88, SA 
Electrica Industrial Canyameres, SL 
Electricitat Maso, SL 
Instal·lacions J. Osuna, SL 
J. Foradada Instal·lacions, SL 
Urbano Carpio Instalaciones, SL 

GRUP. NÚM. 15 Auto Talleres Erasa, SRL 
Autotecnic Palau, SL 
Euma, SL 
Ippon Motor Vallès, SLU 
MAVISA 
S.E.R.V.E.I, SA 
Sitjas Motor, SL 
Urpí Sport, SL 

GRUP. NÚM. 16 Tratamientos y Acabados por cataforesis, SA (TACSA) 

Barberà del Vallès Indústrias Angra, SL 

Caldes de Montbui Recam Laser, SL 

Cerdanyola del Vallès Talleres Abril Hnos, SCP 

Castellar del Vallès Corgrap, SA 

Montcada i Reixac Injecció Amac, SL 

Palau-Solità i Plegamans Würth España, SA 

Polinyà Industrias Puigjaner,SA 

Ripollet Planning Sisplamo, SL 

Sabadell Muelles i Resortes Bosch,SL 

Sentmenat Aranow Packaging Machinery,SL 

Sta. Perpètua de Mogoda Dynacast España, SA 

Sant Quirze del Vallès August Serra Ferrer, SL 

En representació de les localitats de l’àmbit del Centre 

d) Gremis 



Presidenta Carlos Garriga i Sels (Grupo MIKALOR, S.L)* 
 

Sots-presidents/ta August Serra i Ferrer (August Serra Ferrer S.L)* 
 

  Alicia Bosch i Palma (Muelles i Resortes Bosch, S.L)* 
 

  Ramón Alberich i Ferrer (Pulltap’s, S.L)* 
 

Tresorer Josep García i Carceller (Enttia 3000, S.L) 

Tresorer Adjunt Eduard Daunis i Mulet (Daunis, S.A) 

Vocals 
  

Sofia Gabarró i Taulé (S.E.R.V.E.I., S.A) 
Joan Gallego i Salas (Elèctrica Industrial Canyameres, S.L) 
Josep Mª Simó i Consola (J.Clapé, S.A) 
Daniel Casadesús i Masanell (Industrias Disme, S.A) 
Enric Esquerdo i Bellmunt (Tratamientos  y Acabados por Cataforesis, S.A) 
Josep Manel López i Beltrán (Auto Talleres Erasa, SRL) 
Joaquim Sesé i Cortés (Corgrap, S.A)  
Leo Torrecilla i Gumbau (Moldiplast, S.L) 
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Junta Directiva 

*Comitè Executiu del Centre Metal·lúrgic.  

La Sra. Sofia Gabarró va presentar la seva renuncia a la presidència per motius empresarials i 
professionals. El Comitè Executiu, en sessió celebrada el 6 de maig de 2014, va designar com a 
nou vicepresident 1er. al Sr. August Serra i Ferrer i com a nova vicepresidenta 2a. a la Sra. Alicia 
Bosch i Palma mantenint al Sr. Ramon Alberich i Ferrer com a vicepresident 3er. Al mateix temps 
i per substituir al Sr. Serra que fins a la data exercia les funcions de Tresorer, va nomenar al Sr. 
Josep Garcia i Carceller com a Tresorer i al Sr. Eduard Daunis i Mulet com a tresorer-adjunt. En 
data 20 de maig de 2014 i a proposta de la Junta Directiva, el Consell aprova nomenar al Sr. 
Carlos Garriga i Sels en representació de l’empresa Grupo MIikalor SL com a nou president de 
l’entitat fins a finalitzar el mandat de la Sra. Gabarró.  
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Director General / Gabinet Tècnic Gabriel Torras i Balcell 

 
Adjunta a Direcció Montse Vilanova i Ballet 

 
Comptabilitat / Borsa de Treball Cristina Encinas i Cano 

 

Assessoria Jurídica i Laboral Jesús Villacorta i García 
Maite Marín i Sánchez 
Marta Guerrero i Villa 
David Garcés i Sebastián 
 

Formació  Rosa Subirana i Navarro 
Lourdes Capel i Rueda 

 
Comercial Jonatán Busquier i Latorre 

Promoció Internacional Josep M. Campanera i Raduà 
Encarna Rubio i García 
Gemma Cano i Matarrodona 

Finances Rafel Busom i Masjoan 
 

Qualitat Marc Santandreu i Gràcia 
 

Competitivitat Ricard Rocosa i Alsina 
 

Lideratge i desenvolupament directiu Pere Lluis Gómez i Ortiz 

Màrqueting  Marta Casas i Olivella 
 

Comunicació Elisabet Jordán Carrasco 
 

Administració Montse Mas i Acosta 
Maribel Casas i Gil 
Ana Torras i Balcell 
Pedro García i Moreno 

Personal i Assessors del Centre 



3. 

Activitats més 
destacades de 
l’associació  
durant el 2015 
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Durant el 2015 s’han seguit produint 
modificacions normatives que s’han 
traslladat als associats mitjançant circulars i 
sessions especialitzades o assessorament 
personalitzat als interessats. 
 
 Impost de societats. Principals canvis 

introduïts en la reforma fiscal. 
 Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la 

qual es modifica la Llei de societats de 
capital. Societats Anònimes i de 
Responsabilitat Limitada. Per a la millora 
del Govern Corporatiu. 

 Novetats introduïdes en la confecció del 
model 347 del exercici 2014. 

 Líneas ICO 2015. 
 Recolzament financer a la inversió  

industrial.  
 Legalització de llibres.  
 Taxa per a la gestió dels residus 

municipals. Normativa per al 2015. 
Sabadell.  

 Real decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, de 
mides urgents per reduir la carga 
tributaria suportada per els contribuents  
del IRPF i altres mides de caràcter 
econòmic.  

 ICF-Préstecs reactivació industrial. 
 ICF-Línia Empren 2015. 
 La problemàtica de les societats civils 

com a conseqüència de la reforma fiscal 
de l’any 2014. 

 Necessites finançament? 
 Responsabilitat de les Empreses com a 

conseqüència de la reforma del codi 
penal: Introducció als programes de 
compliance.  

 Modificació parcial de la llei general 
tributaria.  

 Alternatives de finançament no bancari 
per a pimes.  

 Principals novetats tributaries introduïdes 
per la llei 48/2015 de 29 d’octubre, de 
pressupostos generals de l’estat per l’any 
2016 (BOE del dia 31). 

 Mètode d'estimació objectiva del IRPF i el 
regim especial simplificat de l’IVA. Any 
2016. 

 El nou subministra immediat de 
informació de l’IVA (SII).  

 Aconsegueix un 5% en bonus de 
formació. 

 Novetats respecte la declaració resum de 
retencions i ingressos a compte de l’IRPF. 
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S’informa sobre:   
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3. 
 Àrea Laboral i Seguretat Social 

Activitats més destacades 
de l’associació durant 2015 

29 

 Servei Nomina, Descomptes pel 2015. 

 Salari mínim interprofessional 2015. 

 Bases màximes i mínimes per al règim especial de treballadors per compta pròpia o autònoms 2015. 

 Paternitat. Aplaçament de la suspensió. 

 Devolució de cotitzacions. 

 IPREM 2015. Indicador públic de Renta de efectes múltiples.  

 Bases de cotització i distribució del tip de les mateixes  al regim general de la seguretat social per l’any 

2015. 

 Model 145. 

 Conveni Col·lectiu per a la  Industria Siderometal.lúrgica de la Província de Barcelona. Taules 2015. 

 Pròrroga de la vigència dels contractes indefinits de Tarifa Plana.  

 Ajuts de l’Ajuntament de Sabadell per al suport a la creació d'ocupació, mitjançant la contractació de 

persones en situació d’atur majors de 45 anys.  

 Mesures en l'àmbit del treball i de la Seguretat Social.  

 Autònoms. Devolució de cotitzacions. Pluriactivitat.  

 Rebut individual de salaris. Adaptació al nou model.  

 Canvi de bases de cotització.  

 Participació en les eleccions locals. 24 de maig de 2015. 

 Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2016. 

 Novetats importants en matèria laboral. Modificació del termini en les comunicacions a la Seguretat Social.  

 Participació en les eleccions al Parlament de Catalunya de 27 de setembre de 2015. 

 Fundació  MAPFRE. Noves ajudes a la contractació.  

 Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2016. 

 Contractes a temps parcial. Registre diari d’hores.  

 Subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur. Majors de 45 anys.  

 Prorrogada la convocatòria fins el 30 d'octubre. Fundació Mapfre. Noves ajudes a la contractació.  

 Calendari oficial de festes. Comunitats Autònomes . Any 2016. 

 Tipus de cotització. Ocupació “A”. Treballs exclusius d’oficina. 

 Nous comunicats de Baixa, confirmació i Alta. Entrada en vigor 1 de desembre de 2015. 

 Participació en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat. 20 de desembre de 2015. 

 Calendari de Festes Locals a Catalunya per l’any 2016. 

 Conveni col·lectiu del comerç del metall. Província de Barcelona. Taules 2015. 

 Sessió Informativa. Responsabilitats de les empreses com a conseqüència de la reforma del codi penal: 

Introducció als programes de compliance.  



Missions comercials 
 
La missió comercial consisteix en un viatge 
a realitzar per un grup d’empreses del 
sector del metall a un mercat objectiu, amb 
un programa concret d’actuacions per a 
cada una de les empreses participants. 
Principalment, el programa inclou la 
realització d’entrevistes amb clients 
potencials -amb l’opció de preparació 
d’agendes de visites personalitzades-, la 
selecció de representants, distribuïdors o 
agents, l’estudi de possibles inversions, 
informació i assessorament sobre el mercat 
de destí, etc. Aquest programa inclou la 
tramitació d’una bossa de viatge per 
empresa que subvenciona el 100% de les 
despeses de desplaçament i allotjament fins 
a un import màxim establert que varia en 
funció del país de destí.  
 
Durant l’any 2015 s’han realitzat les 
següents missions: 

 

 
 
 
 
 

Durant el 2015 s’han realitzat 16 jornades 
Informatives amb l’objectiu de promocionar 
diferents àmbits relacionats amb els  
programes proposats o alguns mercats 
objectiu lligats a missions comercials 
previstes dins del Programa de Promoció 
Internacional 2015.  
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 Servei de Promoció Internacional 
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País 
Dates de  
realització 

PERÚ 13 -18  Abril 

MÈXIC 15-19 Juny 

EEUU 28 Set.-02 Oct. 

ISRAEL 13-16 Octubre 

COLÒMBIA/ EQUADOR 26-30 Octubre 

XINA 31 Oct.– 6 Nov. 

CUBA 02- 06 Novembre 

ARABIA SAUD./EMIRATS 08 – 12 Novembre 

IRAN /KUWAIT 28 Nov.– 04 Des. 

ÍNDIA 13-18 Desembre 

Jornada 
Data  

 realització 

OPORTUNITATS DE NEGOCI A MÈXIC 12 Gener 

AGENTS COMERCIALS A ALEMANYA 20 Febrer 

KAZAKSTHAN 25 Febrer 

OPORTUNITATS DE NEGOCI A ITÀLIA 13 Març 

OPORTUNITATS DE NEGOCI A PERÚ 18 Març 

OPORTUNITATS DE NEGOCI A EEUU 21 Abril 

AGENTS COMERCIALS A FRANÇA 07 Maig 

OPORTUNITATS NEGOCI COLÒMBIA 08 Juny 

AGENTS COMERCIALS A FRANÇA 11 Juliol 

OPORTUNITATS DE NEGOCI MARROC 16 Juny 

CREACIÓ GRUP EXPORTACIÓ AMB 

AJUT ACCIÓ 
16 Juny 

OPORTUNITATS NEGOCI A ALEMANYA 16 Juliol 

OPORTUNITATS DE NEGOCI  FRANÇA 17 Juliol 

OPORTUNITATS NEGOCI EMIRATS I 

ARABIA SAUDITA 
28 Juliol 

OPORTUNITATS NEGOCI A MÈXIC 29 Juliol 

OPORTUNITATS NEGOCI KAZAKST-

HAN 
27 Octubre 
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Missió Comercial a Mèxic. 

Missió Comercial a Israel 

Participació Agrupada a la Fira Midest 



Programa de nous mercats 
 
El Programa de Nous Mercats neix amb la 
finalitat d’oferir un servei de preparació 
d’agendes comercials semblant al que 
s'obté en les Missions Comercials Directes 
però més personalitzat i individualitzat, 
d’acord amb les necessitats de les 
empreses ja que viatgen pel seu compte al 
país objectiu. 
 
Programa d’Internacionalització Agrupada 
(PIA) 
 
El Programa d’Internacionalització 
Agrupada d’ACCiÓ, permet la creació de 
Grups d’Exportació en Destí (GED) ón un 
conjunt d’empreses s’agrupen per canalitzar 
les seves vendes a l’exterior mitjançant la 
contractació conjunta dels serveis de 
comercialització en el país de destí dut a 
terme per un gerent de grup. Les despeses 
que es generen són compartides per totes 
les empreses participants. 
 
Aquesta fórmula permet aprofitar economies 
d’escala, minimitzar costos d’estructura i 
inversions estratègiques inicials, així com 
optimitzar informació, despeses de gestió o 
comunicació, etc. 
 
Durant aquest any s’han creat 7 nous grups 
que compten tots ells amb l’ajut d’ACCIÓ.  
Els nous grups son els següents: : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El seu Delegat 

 
El Programa de Delegats neix  amb la finalitat 
d’oferir un servei semblant al dels Grups 
d’Exportació en Destí però més personalitzat i 
individualitzat.  

 
Es per això que es dissenya el nou programa, 
que tot i no comptar amb ajut, ofereix una 
sèrie d’avantatges per a les empreses, 
especialment en quant a flexibilitat del 
programa i adaptació a les necessitats 
específiques de cada empresa. 

  
Al 2016 s’ha convocat el  programa de 
delegats per als següents mercats: Mèxic, 
Xile, Perú i EE.UU. 

 
En cada llançament es realitza una sessió 
informativa de mercat on el delegat fa una 
introducció al mercat, una empresa explica la 
seva experiència en el mercat, i es presenta 
el programa. 
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3 
Nom 

Període  
funcionament 

França 

Arts Gràfiques 

Del 1/12/2015 a 
1/12/2016 

Marroc 

Sistemes Indus-
trials 

Del 1/12/2015 a 
1/12/2016 

Aràbia Saudita 

Sistemes Indus-
trials 

Del 1/12/2015 a 
1/12/2016 

Aràbia Saudita 

Equipament d’es-
pais públics 

  

Del 1/12/2015 a 
1/12/2016 

Iran 

Sistemes Indus-
trials 

Del 1/12/2015 a 
1/12/2016 

Nom 
Període  

funcionament 

França 

Subcontractació 
metal·lúrgica 

 

Del 1/12/2015 a 
1/12/2016 

França 

Sistemes Indus-
trials 

Del 1/12/2015 a 
1/12/2016 
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Programa Èxit Empreses 
 
Per tal de donar resposta a les empreses que volen internacionalitzar-se, però no disposen 
de personal qualificat per aquesta tasca, o temps per a fer un seguiment efectiu, s’ha posat 
en funcionament el programa Èxit Empresa, en col·laboració amb la consultora ITC de Sant 
Cugat. 

33 

Al mateix temps es dona l’oportunitat a les empreses de tenir una reunió presencial o a tra-
ves de videoconferència amb el delegat per aclarir els dubtes que puguin sorgir.  
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La gestió es realitza directament a les oficines i amb personal dedicat del consultor, i segui-
ment de l’entitat  



Calendari d’accions: 
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FASES MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 

10 
MES 

11 
MES 

12 

Reunió a l’inici del programa en l’empresa per tal 
de conèixer el seu producte, analitzar la seva situ-
ació i saber el motiu pel qual vol participar al pro-
grama, així com recollir la documentació existent. 

                        

Selecció  i priorització dels  2 mercats  a treballar.                         

Reunió a l’empresa per presentar la selecció i pri-
orització de mercats  i presentació de pla d’acció 
anual  amb full de ruta i pressupost d'accions. 
Validació amb l'empresa y/o correccions 

                        

Cerca de contactes potencials en  el països 
objectiu  1 

                        

Gestió de contactes i seguiment del país ob-
jectiu 1: gestió comercial de contactes: contac-
te telefònic, tramesa de documentació, segui-
ment, rebuda  de pressupostos, preparació 
d’ofertes, negociació i seguiment 

                        

Assessorament i resolució de dubtes.                         

Cerca de contactes potencials en  el països 
objectiu  2 

                        

Visites als països objectiu 1 i 2                         

Gestió de contactes i seguiment del país ob-
jectiu 1 i 2. 

                        

Reunions de seguiment abans i posterior a 
cada viatge. 

                        

Informe d’activitats.                         



Trobada d’agents comercials 
comissionistes a Alemanya. 
 
Per tal de donar resposta a les empreses 
que no disposen d’agents comercials 
comissionistes en els principals mercats de 
la Unió Europea, s’ha organitzat al 2015 
una segona Trobada d’Agents Comercials 
Comissionistes a Alemanya. 
 
El propòsit d’aquestes Unitats és doble: 
 
Entrevistar-se personalment amb agents 
comercials comissionistes multi cartera 
amb experiència en el sector d’activitat 
de l’empresa que puguin representar-la 
en el mercat alemany a fi d’iniciar o 
consolidar les exportacions. 
Un equip d’experts en el mercat alemany i 
en cerca d’agents comercials multi cartera 
realitzarà la cerca i filtratge d’agents que 
estiguin oberts a conèixer la vostra 
empresa i organitzarà una trobada d’agents 
comercials alemanys i empreses catalanes 
en una ciutat alemanya. 
 

FASE 1: ANÀLISI I SELECCIÓ DE 
LES EMPRESES CATALANES. 
Reunió inicial amb empreses 
participants: entrevistes 
personalitzades a l’Entitat amb les 
empreses participants a fi de 
conèixer la seva activitat i establir 
el perfil d’agent comercial més 
adient per a l’empresa a 
Alemanya 
 

 
FASE 2: ANÀLISI I SELECCIÓ 
DELS AGENTS COMERCIALS A 
ALEMANYA. 
Cerca i filtratge d’agents 
comercials alemanys, a fi 

d’identificar aquells que siguin mes 
adequats per a les empreses 
catalanes, i estigui oberts a 
negociar una relació. 
 

FASE 3: VIATGE I REALITZACIÓ DE 
LES ENTREVISTES 
PERSONALITZADES. 
Organització d’entrevistes 
personalitzades a Alemanya, entre 
les empreses i els agents comercials 
identificats, dins del marc del Cicle de 
Trobades d’Agents Comercials a 
Europa de l’Entitat La trobada 
s’organitzarà en un dia de manera que 
les empreses participants puguin 
anar i tornar de destí en un màxim 
de 2 dies. 
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3. 
Activitats més destacades 
de l’associació durant 2015 
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Programa Cupons d’Internacionalització 
 
Amb l’ajut d’ACCIÓ, la nostra entitat va oferir a les empreses un nou programa 
d’acompanyament en les primeres passes a l’exterior.  
 
El programa s’adreça a empreses sense o amb poca experiència internacional i aquestes són 
les seves principals característiques: 
 
El programa de cupons per a la internacionalització  d’ACCIÓ, permet contractar serveis 
professionals d’experts en exportació subvencionats i oferts per proveïdors acreditats per 
l’entitat. 
Va adreçat a posar en marxa un projecte d’iniciació a l’exportació per empreses que no 
exporten o exporten menys del 15%  en la seva facturació al 2014. 
 
L’ajut es del 80% del cost dels serveis fins a un pressupost màxim de 5.000 euros, es a dir 
l’ajut màxim per empresa es de 4.000€, i la durada del projecte es d’un màxim de 6 mesos. 
 
 
El ventall de serveis en que es pots comptar amb ajut es el següent : 
 

 Fer la diagnosi del potencial d’internacionalització de la teva empresa i dissenyar una 
nova proposta de valor més trencadora i competitiva per a l’empresa. 
 

 Desenvolupar amb tu el pla de promoció internacional de la teva empresa , que et 

permetrà seleccionar els productes i serveis, els països on tens més oportunitats, per quin 
canal has de vendre els teus productes o serveis, identificar potencials clients etc… 

 

 Dissenyar el web per fer-lo més internacional. 
 

 Posicionar el web en mercats internacionals i xarxes socials. 
 

 Dissenyar el catàleg de productes o serveis per arribar als mercats internacionals. 
 

 Acompanyar i assessorar en la participació a fires internacionals 

 

 Selecció d’un tècnic en comerç internacional. 
 

 Subcontractació d’un Export Manager. 
 

 Gestió de concursos i de licitacions internacionals. 
 

 Gestió per al registre de marca i de patents en mercats internacionals. 

37 
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Recepció a la Delegació de la Generalitat de Catalunya a París. 
 
Per tal de donar rellevància a la nostra presència a Midest, aquest any es va organitzar una 
recepció pels expositors del nostre grup a la Delegació de la Generalitat de Catalunya a 
París.  
 
En la recepció hivaren participar participaran: 
• El Delegat de la Generalitat Sr. Martí Anglada 
• El Director d’ACCIÓ a Paris 
• La sotsdelegada de la Generalitat a París. 
• La Sra. Fabienne Le Gall, directrice marketing et communication du MIDEST 
• Representant dels mitjans de comunicació presents a París 
 
Els expositors participants varen fer una presentació de la seva empresa, i per part del 
Delegat de la Generalitat a París es va fer una presentació de les línies d’actuació del Govern 
i d’ACCIÓ. 
Un cop acabada la presentació es va fer un coktel.  

Participacions Agrupades a Fires 
 
Per facilitar la presència de les empreses que s’inicien en el camp de l’exportació, l’ entitat 
ofereix la possibilitat de participar en les fires seleccionades en un estand compartit coordinat 
per l’entitat i a un cost molt reduït.  
 
Aquestes accions compten amb un ajut de fins un 43,33% per a subvencionar les despeses 
generades pel lloguer i la decoració dels estands, el transport de la mercaderia, les possibles 
despeses de traducció i/o hostesses i la confecció de tot el material promocional. A més es 
tramita una bossa de viatge per empresa en un import màxim per país.  
 
Els serveis oferts en les participacions a les fires són: 
 

 Contractació d’un estand compartit per a que les empreses disposin d’un espai propi 

presentar-se a través de panells, catàlegs i mostres dels seus productes. 

 Tramitació d’ajuts a ACCIÓ per al lloguer de l’espai i la decoració de l’estand. 

 Coordinació amb l’entitat firal per resoldre temes de contractació de l’espai, ubicació, 

decoració, etc. 

 Atenció permanent de visitants durant tota la durada de la fira a l’estand conjunt. 

 Coordinació del transport de les mercaderies a exposar per les empreses. 

Recerca de les millors condicions de desplaçament, allotjament i acompanyament durant el 
viatge. 
 

Durant l’any 2015 s’han organitzat la participació agrupada a la següent Fira: 

Fira Ubicació Dates de realització 

MIDEST París, França 04/11 al 07/11 



Assessorament i informació 
 

Les necessitats diverses de les empreses 
s’han vist reflectides en les demandes 
d’assessorament, que han cobert des de 
consultes d’empreses que volen iniciar les 
seves exportacions fins a demandes 
d’empreses que ja tenen consolidada una 
xarxa comercial exterior i tenen 
puntualment problemes o dificultats en 
algun mercat o en algun tràmit a realitzar. 
 
 
Catàleg unificat 
 
El catàleg unificat persegueix l’objectiu 
d’estandarditzar els criteris d’estructuració i 
configuració dels diferents catàlegs -virtuals 
i físics- que existeixen actualment. Amb 
aquest catàleg es pretén acomplir la tasca 
de cohesió i promoció de les empreses 
catalanes del sector. 
 
La falta d’unitat actual dificulta la percepció 
del model de negoci, especialització i 
activitat concreta de cada empresa per part 
de compradors i proveïdors potencials.  
 
Es pot consultar a: www.webmetal.cat 
 
 
Newsletter 
 

Consisteix en un butlletí en format 
electrònic que pretén ser un referent 
d’informació especialitzada per a empreses 
del sector. La Newsletter recull informació 
referent al sector del metall en diversos 
àmbits: formació, esdeveniments, 
tecnologia, comerç exterior, etc. 
 
El fem arribar gratuïtament a totes les 
empreses associades. 

Servei reclamació de deutes a 
l’estranger. 
 
Per tal d’arribar a cobrar el deute d’una 
manera amistosa i efectiva, Plametall ha 
signat un acord amb una empresa 
especialitzada en el recobrament 
d’impagats generats amb entitats 
espanyoles per part de persones físiques o 
jurídiques residents en altres països, que 
opera en cada estat mitjançant agents 
locals amb llicència de recobrament 
coneixedors de la legislació aplicable al seu 
territori per a la gestió d’impagats. 
 
El servei opera amb una rigorosa política “ 
Success fee” sense costos inicials i amb 
facturació només en el supòsit de 
recobrament amb èxit.  
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Jornada. Oportunitats de negoci a EEUU 

Jornada. Oportunitats de negoci a Mèxic 
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http://www.webmetal.cat
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3. 
Activitats més destacades 
de l’associació durant 2015 

En el Programa de Formació 2015, hem 
ofert 85 títols de cursos diferents, 
classificats per àrees, per oferir-los a les 
empreses metal·lúrgiques associades al 
Centre. Aquest any, només 10 cursos han 
estat totalment subvencionats. La resta de 
cursos s’han fet mitjançant el crèdit 
bonificable. 
 
Aquestes subvencions  provenen de dues 
fonts: 
 

 Cursos subvencionats pel “Contrato 
Programa” subvencionats mitjançant 
la Fundación del Metal para la 
Formación, Cualificacion y el Empleo, 
cofinançats per l’Inem. 

 Cursos subvencionats pel Consorci 
per la Formació Contínua de 
Catalunya. 

 
Aquest any, a la comarca d’OSONA, s’han 
impartit 13 cursos subvencionats dins el 
“Contrato Programa”, totalitzant 593 hores 
lectives i amb la participació de 149 
treballadors/es, pertanyents a les 
empreses metal·lúrgiques de la comarca 
d’Osona. 
 
Hem continuat oferint els CURSOS 
OBERTS del nostre Programa de 
Formació, que estan a l’abast de tots els 
empresaris/es i persones treballadores de 
les empreses associades i dels nostres ex 
alumnes. 
 
 
 
 
 
 

Total formació gestionada pel Centre 
Metal·lúrgic: 

 

 
(*) No s’inclouen les hores de formació 
corresponents a cursos gestionats mitjançant el 
crèdit bonificable que han utilitzat les empreses.  
 
Fins a l’any 2013 s'impartia accions de formació 
ocupacional. 

 

 

 

 

A partir del mes de setembre, el Centre 

Metal·lúrgic adquireix el centre de formació 

ESEC, a partir d’aquest moment la 

formació s’organitza i es gestiona a ESEC 

CENTRE  FORMACIÓ. 

Any (*) Hores lectives Assistents 

2015 2.327 795 

2014 1.770 494 

2013 4.627 825 

2012 5.285 1.075 

2011 6.905 2.225 

2010 11.315 3.280 
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3 Àrea / Cursos Oberts 

Desenvolupament Personal 

 Com aconseguir més del meu equip. 

 Com desenvolupar el lideratge. La via del JUDO. 

 Communicating and negotiationg in english: a win-win 

focus. 

 Implementar un pla estratègic. 

 Comunicació efectiva com a eina estratègica 

 Gestió de (IN) competents. 

 Morfopsicologia. Nivell I 

 Morfopsicologia. Nivell II 

 Quadre de Comandament Business Intelligence a la 

PIME. Com definir el sistema de retribució variable a 
partir del quadre de comandament.  

 Transmet il·lusió al teu equip i augmenta el seu 

compromís. 

 Descobreix les eines que poden millorar la teva 

efectivitat i creativitat: dels mapes mentals als sis 
barrets. 

 Programa de desenvolupament i gestió empresarial 

PDGE. 

 Claus per millorar la gestió del temps i la productivitat 

personal. 

 Desing thinking 

 
Administració / RRHH 

 Introducció a la comptabilitat per a pimes 

 Sistema de liquidació directa. SLD– Curs pràctic. 

 Administració de personal. 

 Com optimitzar el cobrament de factures i reclamar 

impagats. 

 No t’arrisquis a una sanció: llei e protecció de dades 

LOPD. 

 Comptablitat. 

 
Finances / Fiscal 

 Aprèn a auditar-te per millorar la rendibilitat, 

tresoreria i disminuir les necessitats de finançament. 

 Com preparar i presentar de forma efectiva una 

sol·licitud de finançament. 

 Finances per a no financers. 

 Impostos a la Pime. Com preparar els impostos de 

manera pràctica.  

 Planificació del tancament fiscal de l’exercici 2016 

 

Àrea / Cursos Oberts 

Comerç exterior  

  El crèdit documentari. 

 Exportes i/o importes, i no saps com fer els tràmits 

administratius? 

 INCOTERMS 2010. 

Qualitat 

 Implantant un sistema de gestió mediambiental 

segons la NOVA ISO 14.001. Novetats 2015. 

 Auditories internes de qualitat segons ISO 9001. 

 Gestió de la qualitat ISO 9001 Inclou les novetats 

per aquest 2015. 

 UNE-EN-ISO 9001: 2015.Novetats, anàlisi dels 

canvis i gestió de riscos. 

Prevenció de Riscos Laborals 

 Formació específica en el lloc de treball. Electricitat, 

construcció de línies de telecomunicacions i esteses 
elèctriques. 

 Formació específica en el lloc de treball: llauners i 

instal·lacions de climatització. 

Informàtica i Xarxes Socials 

 EXCEL avançat - Intensiu juliol. 

 Taller de Facebook per a inexperts. 

 Taller d’Ofimàtica per a inexperts. 

 Taules dinàmiques en Excel. 

 Community Manager. 

 Linkedin com a eina de negoci. 

 Microsoft Excel 2010—Nivell Avançat. 

 Microsoft Excel 2010—Nivell bàsic / mig. 

 Creació WEB amb Wordpress. Intensiu juliol. 

Comercial i Màrqueting 

 Com preparar visites comercials i realitzar bons 

tancaments. 

 Quina APP necessita la meva empresa. 

 Productivitat amb eines digitals. 

 Tastet de la venda efectiva. 

 Vine i fes el teu pla de màrqueting 
Disseny 

 Retoc fotogràfic digital. Photoshop. 

 Disseny i mecanitzat per ordinador CAD-CAM 

Mastercam. Nivell I. 

 Autocad 2D. 

Altres 

 Elaboració de Plans d’Autoprotecció-PAU. 

 Tast de vins Catalans. 

 Vols ser vigilant de seguretat? 

 

Relació de les accions formatives 

organitzades pel Centre Metal·lúrgic, com a 

CURSOS OBERTS pels seus associats:  
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3 

Àrea / Cursos Oberts Àrea / Cursos Oberts 

Tast de vins catalans 

Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils 

 Especialització caixa automàtica ZF 6HP26 

 Iniciació a la reparació de caixes de canvi 

automàtiques. 

 Organització i gestió del taller. 

 Organització i gestió del taller: Recepció directa. 

 Electricitat i introducció a l’electrònica de 

l’automòbil. 

 Manipulació de sistemes frigorífics instal·lats en 

vehicles. GASOS FLUORATS. 

 Noves Tecnologies de propulsió i combustibles 

alternatius. Vehicles elèctrics i a gas. 

 Connexionat de centraletes en el bus de dades. 

 
Gremi d’Instal.ladors Electricistes i Fontaneria 

 Aire condicionat i climatització  

 Gasos fluorats  

 

Tècnica 

 Electricitat. 

 Electricitat Industrial. 

 Interpretació de plànols mecànics. 

 Manteniment mecànic. 

 Operador de carretons elevadors. 

 Automatismes elèctrics. Nivell bàsic. 

 Soldadura. 

Idiomes  

 Anglès ADVANCED A1. 

 Anglès BEGINNER. 

 Anglès ELEMENTARY B2. 

 Francès-diferents nivells. 

 Intermediate. INTENSIU JULIOL. 

 Pre-Intermediate INTENSIU JULIOL. 

 Preparació al FCE-First Certificate in English. 

INTENSIU JULIOL. 

Curs. Impostos a la PIME 



m
e

m
ò

ri
a2

0
1

5
 

 Formació 

43 

 
 
Total CURSOS OBERTS:  

 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formació ON LINE 
 
Aquest any 2015, hem  continuat oferint la 
formació on line, amb tutories personalitzades  
per a totes aquelles persones que volen 
formar-se sense moure’s del seu lloc de 
treball. I a partir de setembre des de ESEC 
hem ofert la NOSTRA AULA OBERTA, on 
pots venir a fer la formació d'ofimàtica i 
disseny, aprenen al teu ritme de forma 
flexible ,presencial i escollint els horaris i dies 
que més et convinguin, comptant sempre amb 
un tutor al teu costat. 

 
 
 
 

Els cursos ON LINE que s’han dut a terme 
són: 

 
 
 
 
 
 

Aula Oberta 

Any Cursos 
Hores 

lectives 
Assistents 

2015 74 1.862 780 

2014 54 1.258 487 

2013 56 1.447 602 

2012 73 1.801 804 

2011 114 3.003 1.389 

2010 133 3.388 1.703 

Any Alumnes Hores lectives 

2015 15 465 

2014 7 512 

2013 6 403 

2012 8 700 

2011 6 200 

2010 43 1.125 

CURS Hores 

Power Point 25 

Autocad 2D 40 

Excel bàsic 25 

Excel avançat 25 

Outlook 25 

Màrqueting on line 40 
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Formació CONTÍNUA  
(crèdit bonificable) 
 
El SISTEMA DE FORMACIÓ CONTÍNUA reconeix a les empreses un crèdit anual per 
gastar en formació que es fa efectiu mitjançant la seva bonificació en les liquidacions de la 
Seguretat Social, un cop s’hagi realitzat la formació. 
 
El Centre Metal·lúrgic tramita la gestió administrativa per dur a terme aquestes 
bonificacions, a totes aquelles empreses que ens ho demanin. A part de la gestió 
administrativa, el Centre Metal·lúrgic ajuda a totes aquelles empreses que ho desitgin a 
cercar el proveïdor més adequat per dur a terme la  formació específica que necessita 
l’empresa pels seus treballadors. 
 
Durant aquest any s’han dut a terme 563 notificacions d’accions formatives, totalitzant 
17.995 hores lectives en les quals han participat 2.070 alumnes. De les 380 empreses que 
han sol·licitat aquesta formació subvencionada, el volum econòmic d’aquestes notificacions 
ha estat de 437.741€ deduïts de les cotitzacions a la Seguretat Social. 

ANY Notificacions Alumnes H. Lectives Crèdit recuperat 

2015 563 2.070 17.995 437.741 € 

2014 612 2.410 19.875 553.085 € 

2013 664 2.403 22.337 574.175 € 

2012 696 2.892 25.223 622.343 € 

2011 690 2.542 27.134 547.998 € 

2010 609 2.520 27.705 561.083 € 
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3. 
Activitats més destacades 
de l’associació durant 2015 

Sessions informatives 

17.02.15 Seminari: Impost de Societats. Principals canvis introduïts en la reforma 
fiscal. 

13.03.15 Seminari ISO 9001:2015. Novetats, anàlisi dels canvis i gestió de riscos. 
 

22.10.15 Sessió Informativa: La problemàtica de les societats civils com a 
conseqüència de la reforma fiscal de l’any 2014. 

15.11.15 Sessió informativa: Alternatives de finançament no bancari per a PIMES. 

16.12.15 Seminari On line: Com evitar robatoris d’informació estratègica de les 
empreses. 

29.09.15 Programa Qualifica’t. Assessorament i reconeixement d’experiència 
professional. 

15.10.15 Sessió Informativa: Responsabilitats de les empreses com a conseqüència 
de la reforma del codi penal. Introducció als programes compliance. 
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3. 
Activitats més destacades 
de l’associació durant 2015 

Durant aquest any hem atès tant recerques d’alt nivell, com perfils de treballadors qualificats i 
perfils de treballadors no qualificats. Adjuntem un quadre dels grups professionals més 
sol·licitats: 

PERFILS  PROFESSIONALS ANY 2015 

Oficis metal·lúrgics 139 66% 

Personal administratiu/ administratiu –comptable 17 8% 

Comercials/ caps venda i post venda 16 8% 

Enginyeria i personal tècnic 13 7% 

Importació/ exportació / assistents amb idiomes 9 4% 

Caps de producció, torn o secció, comandaments intermedis/ Cap oficina tècnica 7 3% 

Projectistes i delineants 6 3% 

Qualitat: tècnics / adjunts i verificadors 3 1% 

   

TOTAL RECERQUES  DE PERSONAL 210   

TOTAL EMPRESES SOL·LICITANTS 144   

PROCESSOS FINALITZATS 139 66% 

RESOLTES PEL SERVEI 87 63% 

Les empreses també 
utilitzen el servei com 
a eina de planificació 
de la seva producció. 
És habitual que, 
empreses que 
estiguin pendents 
d’una puja eventual 
de la producció o 
d’alguna comanda 
important, vulguin 
accedir a tenir 
currículums de 
candidats en previsió 
d’aquesta 

circumstància de la producció, 
independentment que finalment acabin o 
no contractant personal. El fet de poder 
tenir accés a currículums i fer entrevistes 
personals els posa en situació de poder 
atendre possibles comandes i saber que, 
en cas que hi hagin circumstàncies 
especials de la producció, podran fer-ne 
front. Els usuaris han utilitzat el servei amb 

aquesta finalitat preventiva o de 
planificació de canvis eventuals de la 
producció. 
 
Disposem d’una borsa de treball on line  
que permet oferir  un servei totalment 
informatitzat i més eficaç. La borsa es 
troba a la pàgina web del Centre 
Metal·lúrgic a l’apartat “Borsa de Treball”. 
Aquesta eina permet anunciar les ofertes 
de les empreses, rebre inscripcions de 
candidats interessats i rebre currículums 
de candidats que es registren a la borsa 
per a presentar a  futures ofertes que 
s’ajustin al seu perfil. Durant el 2015 s’han 
registrat un total de 410 candidats a la  
borsa de treball on line. 
 
Així, podem dir que, dels processos 
finalitzats amb contractació d’una o més 
persones, un 63% han estat amb 
currículums de la pròpia borsa de treball 
del Centre Metal·lúrgic i un 37% per altres 
vies. 
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D'acord amb l'establert en el Acuerdo Estatal del Sector del Metal, la 
Fundación Laboral de la Construcción y la Fundación del Metal para la 
Formación, Cualificación y el Empleo (FMF) van firmar un conveni de 
col.laboració per a l'expedició de la Targeta Professional de la 
Construcció (TPC) en l'àmbit del sector del metall. La targeta acredita la 
formació específica rebuda pel treballador en matèria de Prevenció de 
Riscos Laborals per a aquelles activitats i subsectors del metall que treballin en obres de 
construcción. El Centre Metal·lúrgic és punt tramitador de la TPC. 

3  Club de Responsables de Personal 

El Club de Responsables de Personal 
(RdP) és exclusiu per a Directors de 
Recursos Humans i Caps de Personal de 
les empreses més significatives, 
associades al Centre Metal·lúrgic. Creiem 
que és important que el Responsable de 
l’àrea de Recursos Humans d’una empresa 
s’integri dins un grup de persones amb 
interessos i preocupacions similars, i que 
aquest punt de trobada doni sortida als 
interrogants i possibles problemes existents 
en els seus àmbits d’actuació. Suposa, per 
tant, un espai d’intercanvi d’experiències i 
reflexions, així com de comunicació 
constant d’interessos comuns.  
 
Enguany, el Club ha continuat la seva 
ascendent trajectòria, amb un programa 
d’activitats ben interessant. Les activitats 
han estat les següents:  
 
 

 Donat que enguany és l’últim any de 
vigència del Conveni Col·lectiu per a la 
Indústria Siderometal·lúrgica de la 
Província de Barcelona , es va realitzar 
una reunió-dinar de treball per 

debatre quins punts es voldria que es 
plantegin en la propera negociació 
col·lectiva de conveni, així com es va 
parlar sobre els pactes i convenis 
d’empresa que tenen o estan 
negociant les empreses assistents i la 
ultra activitat d’acord amb les darreres 
sentències.  

 
 Sessió informativa “responsabilitats 

de les empreses com a 
conseqüència de la reforma del codi 
penal: introducció als Programes 
Compliance”, a càrrec del Sr. Rafael 
Tuneu, de CPDI - Centro de 
Protección de Datos y de la 
Información SL, del Sr. Alejandro de 
Rojas, Brugueras, Garcia - Bragado & 
Asociados i del Sr. Eugeni San Feliu, 
de Blioprocess Sustainability. En la 
sessió s’han donat a conèixer els 
efectes que sobre les persones 
jurídiques que pot tenir la recent 
entrada en vigor de la reforma del Codi 
Penal i com pal·liar aquests efectes a 
través de la implantació de programes 
Compliance. 

 
 Jornada “Negociació Col·lectiva 

2016” a càrrec del Sr. Jesús Villacorta, 
advocat i assessor jurídic del Centre 
Metal·lúrgic. En el transcurs de la 
reunió s’han tractat els següents 
aspectes: denúncia del Conveni 
Col·lectiu per a la Indústria 
Siderometal·lúrgica de la Província de 
Barcelona ´, posicionament patronat i 
Constitució de la Mesa Negociadora. 
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3. 
Activitats més destacades 
de l’associació durant 2015 

Al Club de Joves Empresaris (JEC), enguany presidit pel Sr. Arnau Grané de l’empresa 
Industrias Angra SL, es reuneixen els joves que estan en òrgans de direcció d’empreses 
familiars associades al Centre Metal·lúrgic o que properament hi accediran, així com els 
emprenedors que han creat la seva pròpia empresa i comparteixen inquietuds molt similars. 
Aquest marc de relació els permet assolir coneixements sobre temes específics i/o genèrics 
que els són de gran utilitat per a la seva activitat  professional, per tal de crear un nexe 
d'unió entre els seus membres i fomentar l'esperit d'interrelació i col·laboració entre ells. 
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 JEC- Club de Joves Empresaris  

Enguany el Club, ha realitzat un programa 
d’activitats que ha combinat jornades de 
tipus tècnic amb altres de creixement 
professional, així mateix també ha 
participat en activitats de caire més lúdic, 
però no per això menys interessants i 
enriquidores. Enguany, continuem donant 
molta importància a enfortir els vincles de 
relació entre els membres i, per aquest 
motiu, la trobada anual, anomenada, JEC 
POINT, es transforma per acostar la 
innovació a les empreses i fer-les més 
competitives, sota el nom JECINNOVA. 
Acte que ha tingut molt bona acollida, i que 
té com a objectiu apropar, establir 
contactes i sinergies entre els membres.   
 
Les activitats més destacades han estat 
les següents: 
 

 Sopar relacional acompanyat d’una 
Cata de vins de les Bodegues DO 
Montsant. 
 
En el marc d’aquest sopar ha tingut lloc 
el canvi oficial de la presidència del 
JEC. Durant els dos darrers anys en 
Leo Tocerrilla de l'empresa Moldiplast 
ha estat el president del JEC i ara 
cedeix pas al que serà el 4t. President, 
l’Arnau Grané de l’empresa Industrias 
Angra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visita al Centre Dinàmic de 
Distribució  (CDD) de MANGO, la 
firma espanyola amb major projecció 
internacional. Aquest magatzem de 
24.000 m2 s’ha especialitzat en la 
distribució de peces doblegades i 
disposa d’un sistema totalment 
automatitzat de centrat en la carrega, 
emmagatzematge, facturació i expedició 
del producte, cosa que permet 
optimitzar el treball i ser capaços de 
rebre fins a 670 caixes per hora.  
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 JEC - Club de Joves Empresaris  

 El JECINNOVA és un acte on els 
membres del JEC tenen l’oportunitat de 
conèixer les tecnologies més eficaces 
que s’estan desenvolupant avui dia als 
principals centres tecnològics de 
Catalunya, fet que permet aportar valor 
a seva empresa, tant si és industrial 
com comercial. La trobada ha finalitzat 
amb un networking amb els ponents i 
una copa a les terrasses de la Casa 
Guasch per tal de crear sinèrgies i 
poder parlar d’innovació entre els 
assistents.   
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 JEC - Club de Joves Empresaris  

 Esmorzar comercial a càrrec del Sr. Fede Martrat, especialista en excel·lència 

comercial i d’equips, dinàmiques col·laboratives i desenvolupar actituds positives en els 

equips. La jornada ha aportat informació de les xarxes comercials i ha possibilitat 

conèixer a joves empresaris d’altres sectors. 

51 
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 Esmorzar d’economia a càrrec del Sr. Joan B. Casas, Doctor en economia financera i 

compatibilitat i degà del col·legi d’economistes de Catalunya. Aquest espai ha aportat 

informació de primera mà sobre els principals indicadors econòmics, doncs s’ha debatut 

sobre l’actual situació econòmica del país.  

 Sopar d’estiu al passeig marítim de Barcelona, a nivell de platja. 
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 Federació d’Associacions de Joves 
Empresaris i Emprenedors -FAJEEC- 

Des de l’any 2009 el Club de Joves Empresaris del Centre Metal·lúrgic 
(JEC) juntament amb la Federació Catalana de Joves Cambres (JCI), 
l’Institut Sallarès i Pla (ISP) del Gremi de Fabricants de Sabadell, 
l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona (AJEG), els Joves 

Advocats de Catalunya (JAC), els Joves d’Empresa de l’Associació  d’Empresaris de l’Alt 
Penedès, el Baix Penedès i el Garraf (ADEPG) i la Xarxa de Cooperació Empresarial de 
Sabadell Onion  integren la Federació d’Associacions de Joves Empresaris i Emprenedors de 
Catalunya (FAJEEC), enguany presidit pel Sr. Leo Torrecilla de l’empresa Moldiplast SL i 
actual president del JEC.   
 
La FAJEEC compta amb una representació 
total de 4.500 empreses, que donen feina a 
més de 20.000 treballadors i té com a 
objectius fomentar l’emprenedoria, crear 
sinergies entre els joves empresaris catalans i 
dotar-los de representativitat davant les 
diferents instàncies econòmiques i polítiques. 
Així doncs, enguany la FAJEEC continua la 
seva tasca per tal de fomentar i motivar als 
joves empresaris i emprenedors, així com 
lluitant perquè les institucions prenguin 
mesures que facilitin la creació i implementació 
d’empreses i que en cap cas es freni el seu 
desenvolupament.  
 
Enguany, ha tingut lloc la 3ª NIT DE LA FAJEEC, sota el nom “fracasa i triomfaràs”, a 
Esadecreapolis de Sant Cugat, que ha comptat amb el Sr. André Vany-robin, autor de “he 
fracasado, y que?”, que ha explicat la seva vivència. L’acte ha finalitzat amb un networking 
entre els assistents.  
 
També s’han realitzat diferents sopars tertúlia amb els/les candidats/ates de les forces 
polítiques amb representació parlamentària, en motiu de les eleccions generals espanyoles 
del 20D. L’aforament de cadascuna ha estat limitat a 30 persones, doncs d’aquesta manera 
tots els assistents han tingut l’oportunitat d’intervenir activament en el debat.  

3. 
Activitats més destacades 
de l’associació durant 2015 
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Convenis de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Sabadell:  
 
 Conveni de col·laboració amb 

l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès amb l’objectiu d’afavorir el 
desenvolupament d’accions 
encaminades a millorar la competitivitat 
i impulsar el teixit productiu del municipi. 

 
 Conveni amb l’Ajuntament de 

Montcada i Reixac per a col·laborar en 
l’àmbit del suport al desenvolupament 
integral de les empreses i dels 
treballadors i treballadores de la ciutat i 
l’àmbit d’influència, amb el 
desplegament d’accions adreçades a 
les empreses i als treballadors/res. 

 
 Conveni de col·laboració amb el Gremi 

de la Indústria i la Comunicació 
Gràfica de Catalunya, perquè hagi un 
punt d’atenció pels socis del Vallès, 
d’aquest Gremi, a les instal·lacions del 
Centre Metal·lúrgic. 

 
 Conveni marc de col·laboració amb la 

Federació Empresarial Catalana del 
Sector Químic – FEDEQUIM per donar 
a conèixer, de forma conjunta, a les 
empreses del sector químic, tots aquells 
projectes i actuacions que les puguin 
ser d’interès, fomentant la seva 
participació en els mateixos. 

 
 Conveni de col·laboració entre 

l’administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament, per impartir cicles 
formatius a diversos instituts del Vallès 
Occidental. 

 
 
 
 
 

 Conveni de col·laboració financera i de 
serveis amb el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA, amb la finalitat de 
facilitar als associats del Centre 
productes i serveis financers en 
condicions preferents de preu i 
financiació. 

 
 Conveni de col·laboració amb Banc 

Sabadell per ampliar l’oferta de 
productes i serveis financers adreçats a 
col·lectius de professionals i empreses. 

 
 Amb ESEC – Informàtic Center, SLU 

per a la col·laboració en els àmbits de la 
formació, la informació i els aspectes 
tecnològics d’interès comú. 

 
 Amb EADA Business School 

Barcelona per a obtenir descomptes en 
les inscripcions a les activitats 
formatives d’aquesta escola de negocis. 

 
 Amb English in Chester per oferir 

condicions especials, durant tot l’any, a 
les empreses associades que vulguin  
estudiar a Anglaterra.  

 
 Amb Canada Place per oferir unes 

condicions especials a les empreses 
associades que vulguin estudiar anglès, 
tant presencialment com a l’estranger. 

 
 Amb l’EUNCET Business School, 

Escola Universitària de Negocis, per tal 
d’adaptar-se al màxim a les necessitats 
canviants que els professionals i 
directius puguin tenir actualment en el 
camp de la formació. 

 
 Amb l’Alliance Française. Ofereixen a 

les empreses associades unes 
condicions especials amb descomptes 
en els seus cursos. 
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 Conveni de col·laboració amb ESIC 
Business & Marketing School 
Campus Barcelona, per facilitar 
l´organització conjunta d´actes i 
programes formatius com seminaris, 
jornades tècniques, esmorzars de 
treball, entre d´altres, i alhora oferir unes 
condicions preferents i avantatges per a 
les empreses associades.  

 
 Acord amb Instec Formació, que 

ofereix unes condicions especials a les 
empreses associades en els seus 
cursos de soldadura. 

 
 Conveni de col·laboració amb 

l’Associació Catalana de 
Comptabilitat i Direcció “ACCID” per 
tal de dinamitzar la comptabilitat i la 
direcció a Catalunya. 

 
 Amb l’IES Escola Industrial de 

Sabadell, l’IES Badia del Vallès i l’IES 
Agustí Serra i Fontanet per a 
desenvolupar projectes conjunts de 
col·laboració. 

  
 Amb Hotel Campus de Bellaterra per 

aconseguir tarifes especials per als 
associats. 

 
 Amb AS Hoteles per aconseguir tarifes 

especials per als associats. 
 
 Catalonia Hotels & Resortsper obtenir la 

millor tarifa disponible en la reserva 
d’habitacions, individuals, dobles o 
dobles d’ús individual. 

 
 Amb Vueling per gaudir d’un 30% de 

descompte en la tarifa excellence.  
 
 Amb  CECOT per adherir les empreses 

associades al Centre al conveni 
d’aquesta patronal amb SOLRED, 

aconseguint descomptes en l’adquisició 
de carburants d’automoció, així com la 
possibilitat d’adquirir un VIA-T (sistema 
de pagament electrònic a l’autopista). 

 
 
 
 Amb Van Car per millorar les tarifes i 

condicions exclusives per al lloguer de 
vehicles per a associats del Centre. 

 
 Acord de col·laboració amb VEOSAT 

per oferir a les empreses associades 
ofertes més econòmiques en solucions 
de control, gestió i localització de flotes. 

 
 Acord de col·laboració amb ANUNZIA 

Solucions Tecnològiques S.L amb 
l’objectiu de oferir a les empreses 
associades ofertes més econòmiques en 
aplicacions d’Internet, software de gestió 
i programes. 

 
 Acord de col·laboració amb 

Meditempus, E.T.T. amb l’objectiu 
d’oferir un servei personalitzat a les 
empreses associades. 

 
 
 Acord de col·laboració amb Arboribus, 

en què ofereix alternatives de 
finançament per a les empreses, 
connectant empreses i inversors. 

 
 Acord de col·laboració amb TRI ICICT, 

SA amb la finalitat de poder realitzar les 
avaluacions de les màquines, així com 
les inspeccions periòdiques de baixa 
tensió, i en el seu cas per fer les 
revisions prèvies a la inspecció 
periòdica i la inscripció pel procediment 
simplificat, en unes condicions 
econòmiques molt avantatjoses. 
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 Acord de col·laboració amb J. Isern 

Patentes i Marcas per a 
l’assessorament en relació a la 
protecció dels drets de Propietat 
Industrial, Marques i Patents. 

 
 Conveni de col·laboració amb el Centro 

de Protección de Datos y de la 
Información, S.L (CPDI), que ofereix 
preus exclusius a les empreses 
associades, tant en la implantació com 
en el manteniment de la Llei de 
Protecció de Dades de Caràcter 
Personal. 

 
 Acord amb Factor Energia per oferir a 

les empreses associades nous 
avantatges i descomptes en el 
subministrament elèctric. 

 
 Acord amb Control Sistemes per oferir 

tot un ventall de productes, solucions i 
serveis amb tarifes preferents en 
papereria, mobiliari, sistemes 
d’impressió, Hardware i Ofimàtica. 

 Acord de col·laboració amb CIRE 
Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció, amb la finalitat de que les 
empreses associades puguin gaudir de 
grans avantatges, especialment 
econòmics, a través de les diferents 
accions productives que es 
desenvolupen en els tallers - dins i fora - 
dels centres penitenciaris, contactant i 
establint relacions de producció i 
comercials. 

 
 Acord amb l’Institut Català de Finances 

(ICF), amb l’objectiu de difondre les 
seves línies de finançament i millorar 
l’accés al crèdit en especial de les pimes 
i autònoms. 

 

 Acord de col·laboració amb SECOT - 
Seniors Españoles para la 
Cooperación Técnica-. Voluntariat  
sènior que ofereix la seva experiència, 
coneixements i assessorament en gestió 
empresarial. 
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 Reunions, actes, conferències i 
sessions informatives a les quals 
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09/01/2015 Reunió amb el Sr. Ferran Civil, President de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local de la Diputació de Barcelona. 

14/01/2015 Reunió amb els Srs. Christian Sánchez - Regidor i Jose Luis Barón– Cap de 
servei de mobilitat - Accessos Portal Sud. 

22/01/2015 Reunió Projecte Diputació “Promoure”. 

26/01/2015 Reunió amb l’Arnau Grané nou President del JEC. 
03/02/2015 Visita de la patronal Unió Empresarial de l’Anoia. 

10/02/2015 Reunió del Projecte Ocupació a la Indústria. 

12/02/2015 Visita a la Fundació Eduard Soler.  
12/02/2015 Al Centre Metal·lúrgic, reunió amb la Sra. Bermúdez de la Fundació 

Intermèdia - Borsa de treball 
27/02/2015 Celebració 25è aniversari del Vapor Llonch. 

02/03/2015 A Foment del Treball, intervenció del Ministre d’Hisenda i Administracions, el 
Sr. Cristòbal Montoro. 

03/03/2015 Al Centre Metal·lúrgic, reunió amb el Sr. Joan Brunet de la Fundació Bosch i 
Cardellach.  

09/03/2015 Fòrum Club Cambra - Conseller Santi Vila. 

18/03/2015 A Cecot, reunió amb el Sr. Pere Macies i la Sra. Lourdes Ciuró - FemVallès. 

23/03/2015 Reunió amb el Sr. Ferran Sancho, rector de la UAB - FemVallès. 

24/03/2015 A ESDI, New Season Innovation - l’ISP, Acció i Fundació Gremi de Fabricants. 

15/03/2015 Al Parc Taulí, Premis Fundació Olga Torres.  

08/04/2015 A l’Hotel Campus, jornada B30: un territori competitiu - factors per el seu 
desenvolupament.  

09/04/2015 A la Cambra de Comerç, conferència: una hisenda a la catalana - preguntes i 
respostes sobre hisenda pròpia. 

16/04/2015 A l’Ajuntament de Sabadell, Programa Innovació Comissió Europea. “Horitzó 
2020”. 

17/04/2015 A Sant Quirze del Vallès, dia de les Esquadres.  
24/04/2015 A l’Hotel la Mola, acte de presentació  “Vallès Econòmic”.  

29/04/2015 Acte de presentació dels Plans d’actuació dels 7 àmbits de l'estratègia 
industrials.  

29/04/2015 A la Cambra de Comerç, reunió dinar de l’Associació per l’Arbitratge. 

29/04/2015 Al Parlament de Catalunya, reunió amb el Sr. Jordi Turull– Ciu - FemValles.  

05/05/2015 Al Centre Metal·lúrgic, reunió amb el partit Unitat pel canvi.  
07/05/2015 Celebració 15è aniversari de Promoviatges.  
07/05/2015 A la Llotja de Mar, assistència Aniversari SECOT.  
07/05/2015 A l’auditori Caixa, debat electoral Sabadell.  
14/05/2015 Al Centre Metal·lúrgic, signatura de l’acord amb Via Empresa. 

12/06/2015 Mesa Local d’Ocupació de Rubí, Terrassa i Sabadell. Otg - Cerdanyola.  

16/06/2015 Al Centre Metal·lúrgic, reunió / dinar amb les patronals de Girona i Tarragona.  
17/06/2015 A Cerdanyola, reunió amb Eurecat.   

29/06/2015 Sopar del 25è aniversari de l’ESDI.  

30/06/2015 A UPM, reunió de la comissió negociadora del conveni d’indústria. 
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 Reunions, actes, conferències i 
sessions informatives a les quals 
s’ha assistit: 

57 

3 

01/07/2015 A CECOT, reunió per tractar de la denuncia pel projecte Castor. 
01/07/2015 A Fira Sabadell, sopar solidari dels Premis Pimes 2015 (PIMEC). 
02/07/2015 A Foment del Treball, II Congrés de la micro, petita i mitjana empresa de 

Catalunya.  
06/07/2015 A UPM, comissió peritaria del conveni comerç. 
07/07/2015 Al Centre Metal·lúrgic, reunió amb tècnics de l’Ajuntament de Sabadell – 

Promoció Econòmica.  
08/07/2015 Al Parlemanet de Cataunya, reunió amb parlamentaris CDC. Parlament de 

Catalunya.  
13/07/2015 Visita al Sr. Juli Fernàndez, alcalde de Sabadell.  
22/07/2015 Entrevista a Ràdio Sabadell.  
23/07/2015 Al Vapor Llonch. Acte de comiat per jubilació del Sr. Toni Aranda, gerent de 

Vapor Llonch S.L. 
24/07/2015 Signatura de l’adquisició d’ESEC.  
29/07/2015 Al Consel Comarcal, reunió – entrevista projecte Coneixement i Innovació 

amb el Oriol Mestre. 
03/09/2015 Assistència a l’acte del Manifest del Far a la Pedrera.  
11/09/2015 Assistència a l’acte de la Diada Nacional de Catalunya de la Plaça Sant 

Jaume. 
01/10/2015 Dinar amb el President i el Secretari de PIMEC. 
07/10/2015 Al Campus Barcelona, cerimònia d’apertura del curs acadèmic. 
16/10/2015 Participació al programa de Ràdio Sabadell. 
23/10/2015 Reunió amb Ajuntament Sabadell, Ascamm Associació i Eurecat.  
09/11/2015 Assistència al sopar “Nit de l’empresari” de Cecot. 
12/11/2015 Presentació dels llibres de la Fundació del Gremi de Fabricants “Un bon país 

no és un país low cost” i “El benestar desigual”. 
17/11/2015 Presentació del projecte Xarxa d’Agents per a la Promoció del Coneixement i 

la Innovació. 
17/11/2015 Al Vapor Llonch, projecte Sabadell Treball. 

19/11/2015 Reunió amb el Sr. Domenech d’Ascamm i el Sr. Pla de FP Dual Aliança para 
FP. 

23/11/2015 Al Centre Metal·lúrgic, visita de la Sra. Natalia Ortega, secretaria general de 
CEAM.  

01/12/2015 Al Centre Metal·lúrgic, reunió amb el nou president Gremi de Fabricants, el 
Sr. Blai Costa.  

01/12/2012 A la Cambra de Comerç, assistència a l’acte del 25è aniversari de Secot. . 
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 Reunions diverses 

3. 
Activitats més destacades 
de l’associació durant 2015 

ACCIÓ. 
AIAS- Asociación de Industrias de Acabados de Superficies. 
Associació per a l’Arbitratge de Sabadell. 
CEAM - Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic. 
CEOE - Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 
CIESC, Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca. 
Comissió de Protocol per a la Sostenibilitat i Canvi Climàtic de Sabadell. 
CONFEMETAL - Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal. 
Consell de Ciutat (Sabadell). 
Consell General del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana. 
David Fundació. 
FemVallès 
Federació Emprearial del Metall - FEM. 
Foment del Treball Nacional. 
Fundació CEQUIP 
Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Sabadell i Comarca. 
Gremi d’Instal·ladors  Electricistes i Fontaneria de Sabadell i Província de Barcelona. 
Oficina de Dinamització del Centre. 
EGARSAT, Mútua d’Accidents. 
Tribunal Arbitral de Sabadell. 

Durant l’any s’ha assistit regularment a les reunions dels Òrgans de Govern de: 

 

Al llarg de l’any 2015 s’han dut a terme reunions periòdiques 
del Comitè Executiu i de la Junta Directiva del Centre 
Metal·lúrgic per tal de fer un seguiment més particularitzat dels 
diferents temes en que la institució  treballa.  
 
S’han celebrat reunions periòdiques entre la Presidència del 
Centre Metal·lúrgic i els Presidents dels gremis d’Instal·ladors 
de Sabadell i Comarca, de Tallers de Reparació i Venda 
d'Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província i AIAS- 
Asociación de Industrias de Acabados de Superficies, per tal 
de coordinar actuacions i canviar impressions sobre la marxa 
de les relacions entre aquestes entitats. 

58 

També s’ha assistit a les reunions per a la negociació del Conveni Col·lectiu per a la 
Indústria Siderometal·lúrgica del Sector del Metall en l’àmbit tant autonòmic com 
provincial. 
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 Premi David 2015 - 41a Edició 

3 

Enguany, el PREMI 
DAVID 2015 en la 
seva la 41a edició, 
que guardona als 
millors estudiants de 
Formació Professional 
de les famílies 
metal·lúrgiques, tant 

de grau mitjà com de grau superior, ha estat 
per als alumnes amb millors expedients 
acadèmics de les famílies professionals 
d’electricitat i electrònica, fabricació 
mecànica, transport i manteniment de 
vehicles, instal·lacions i manteniment. 
 
 1er. premi, corresponent a Grau Mitjà: Sr. 

Manuel Perdiguer Lorenzo de l’IES Badia 
del Vallès, en l’especialitat de 
instal·lacions elèctriques i automàtiques, 
amb una dotació de 1500€ i diploma 
acreditatiu. 

 
 2on. premi, corresponent a Grau Mitjà: 

Sr. Toni Mestres Sinues de l’IES Agustí 
Serra i Fontanet de Sabadell, en 
l’especialitat d’instal·lacions elèctriques i 
automàtiques, amb una dotació de 1000€ 
i diploma acreditatiu. 

 
 3r. premi, corresponent a Grau Mitjà: Sr. 

Francesc Ferran Ubach de l’IES 
Castellarnau de Sabadell, en 
l’especialitat d’electromecànica de 
vehicles automòbils, amb una dotació de 
500€ i diploma acreditatiu. 

 
 1er. premi, corresponent a Grau 

Superior: Sr. Ramón Aguirre Polo, de 
l’IES Castellarnau de Sabadell, en 
l’especialitat Programació de la producció 
en fabricació mecánica, amb una dotació 
de 2000€ i diploma acreditatiu. 

 
 2on. premi, corresponent a Grau 

Superior: Sr. Xavier Marcobal Mayor de 
l’IES Escola Industrial de Sabadell, 
SABADELL en l’especialitat Programació 
de la producció en fabricació mecánica, 
amb una dotació de 1000€ i diploma 
acreditatiu. 

 
Tots els premiats adquireixen el dret a 
participar gratuïtament en totes les accions 
formatives promogudes per ESEC Centre 
Formació, durant el curs lectiu 2015 - 2016.  
 
L’acte ha comptat amb la ponència de la 
Sra. Empar Moliner, reconeguda escriptora, 
guanyadora del premi Josep Pla i 
guardonada amb el 18è premi Mercè 
Rodoreda de contes. Actualment és una de 
les veus més critiques de l’actual societat, 
que descriu sempre des del seu personal 
sentit de l’humor. En aquests moments 
col·labora en el matí de Catalunya Radio i 
als matins de TV3.  
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Personalitzada 
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A més a més de la informació tramesa als associats mitjançant circulars generals i 
sessions informatives, els professionals i personal del Centre han atès 7.387 trucades al 
2015, que correspon a un 8’74% menys que a l’any 2014 (8.098 trucades).  
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d’Activitats 
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5. Difusió d’activitats 

62 

 Informació circular cursada 

Temàtica 
Núm. circulars 

2015 

Núm. circulars 
2014 

Laboral i Seguretat Social 30 35 

Econòmica i Fiscal 25 33 

Formació 67 78 

Medi Ambient 6 3 

Promoció Internacional 55 48 

Quaderns de gestió 0 1 

Vàries (Informació General) 63 96 

Total 246 294 

Cal assenyalar les comunicacions d’Ofertes i Demandes, que al llarg de l’any 2015 s’han 
referit a: 

8 Ofertes de Serveis Industrials. (6 respostes) 

5 Demandes de Serveis Industrials. ( 30 respostes) 

8 Venda/lloguer de naus industrials. (8 respostes) 

2 Compra - venda de maquinària usada. (2 respostes) 

23 Notes publicades, que han rebut resposta de 46 interessats. 
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5. Difusió d’activitats 
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 Mitjans de comunicació 

A través del Departament de Comunicació donem a conèixer totes les activitats 
relacionades tant amb el Centre Metal·lúrgic com també del Gremi de Tallers de 
Reparació i Venda d’Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província de Barcelona, el 
Gremi d’Instal·ladors de Sabadell i Comarca i AIAS - Asociación de Indústrias de 
Superfícies. En aquest Departament es té cura d’enviar als mitjans, una comunicació 
transparent, seriosa i de qualitat sobre totes les activitats relatives a l’Entitat.  
  
Al llarg de 2015 s’han realitzat articles propis, signats per responsables i associats, 
així com notes de premsa del Centre Metal·lúrgic, Gremis i AIAS. També s’ha fet 
difusió de les notes de premsa, emeses pel Centre Metal·lúrgic, Gremis i AIAS. Per 
tant, l’associació empresarial continua tenint presència als mitjans de premsa, 
sobretot al Diari de Sabadell, però també a El Punt Avui, i el seu suplement 
L’Econòmic i, en menor grau l’iSabadell, entre 
d’altres. 

 

 
Des de l’any 2007 el departament de 
comunicació del Centre Metal·lúrgic ofereix 
a una selecció d’empreses associades la 
possibilitat de ser visibles i tenir presència 
als mitjans de comunicació especialitzats 
mitjançant un reportatge d’empresa gratuït 
que es publica al Setmanari d’Informació i 
Anàlisi sobre l’Empresa L’Econòmic, del 
grup català El Punt Avui (60.000 exemplars 
a tot Catalunya els dissabtes). 
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 Mitjans de comunicació 

Enguany, el Departament de Comunicació ha signat 
un conveni amb el mitjà de comunicació especialitzat, 
Via Empresa. L’acord ha permès fer difusió dels 
actes organitzats pel Centre Metal·lúrgic a través de 
la seva plataforma, a la vegada que els seus 
periodistes han realitzat reportatges a les empreses 
associades al Centre Metal·lúrgic. Via Empresa també 
ha tractat la situació en què es troba el sector 
metal·lúrgic atenent a les demandes de personal 
qualificat i les amplies oportunitats laborals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al nostre web http://www.centrem.cat/premsa.asp els associats disposen de tot el recull 
de premsa en que poden trobar totes les notícies que fan referència al Centre Metal·lúrgic, 
Gremis i AIAS, com les que fan referència a empreses associades, així mateix poden trobar 
notes de premsa amb informació rellevant d’actualitat que enguany, com a novetat, s’envia 
setmanalment via e-mail als associat sota la denominació de “Weekly News”. 



A més dels habituals esdeveniments vinculats al Centre Metal·lúrgic com el Saló del 
Vehicle d’Ocasió, les Missions Comercials de Plametall o Premi David 2015, enguany 
remarquem especialment els successos polítics, econòmics i socials que han afectat 
l’escenari del sector metal·lúrgic. Aquests han estat publicats als mitjans de comunicació 
d'àmbit local i nacional. En són exemples: el Cas Castor i l'afectació a les patronals; la 
compra d’ESEC Centre Formació pel Centre Metal·lúrgic per ampliar la gamma 
formativa; la creació de Federació Empresarial del Metall - FEM; l'Associació de 
Sabadell, Barberà del Vallès i Castellar del Vallès amb la iniciativa Metall Vallès; la unió 
de quasi totes les patronals catalanes pel dret a decidir amb la signatura del Manifest 
del Far; o bé el 40è aniversari el Gremi de Tallers. 
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Tot i havent continuat l’acció comercial, el número d’associats ha augmentat 
lleugerament, passant de 1.435 empreses al 2014 a 1.443 empreses al 2015. 
  
S’han continuat divulgant de forma sistemàtica les activitats del Centre 
Metal·lúrgic,  entre les empreses no associades, mitjançant la tramesa d’informació, les 
trucades de manteniment i les visites concertades, per tal d’apropar-nos a les seves 
necessitats,  oferint-los un ampli ventall de serveis, així com informant-los dels 
avantatges dels acords i convenis de col·laboració. 
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 Captació de nous associats  
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6 
EVOLUCIÓ DEL NÚM. D’EMPRESES ASSOCIADES 1987-2015 
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 Quadre estadístic empreses/treballadors 
per grups d’activitat 

(Empreses associades al Centre Metal·lúrgic) 

69 

7. Associats, quadre estadístic 

ACTIVITAT   Autònoms     d'1 a 5  de 6 a 25  de 26 a 50 de 51 a 100 Més de 100      Totals     

  E T E T E T E T E T E T E T % E  %T 

(00) - ALTRES ACTIVITATS METALL 2 0 10 24 4 47 1 30 1 80 0 0 18 181 1.25 0.92 

(01) - FONERIA 0 0 2 6 4 57 1 26 1 65 1 124 9 278 0.62 1.42 

(02) - CALDERERIA, ESTAMPACIÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 76 1 125 2 201 0.14 1.03 

(03) - TALLERS AUXILIARS 0 0 3 8 16 204 6 241 1 72 1 199 27 724 1.87 3.69 

(04) - MECANITZAT, MATRIUERIA 0 0 31 105 76 1052 19 705 6 452 3 1178 135 3492 9.36 17.81 

(05) - MAQ. I ACCESS. IND. TÈXTIL 0 0 26 102 47 603 14 508 7 452 3 912 97 2577 6.72 13.15 

(06) - ALIMENT.QUÍMICO/

FARMACEUTICA 
1 0 14 53 31 344 9 330 1 70 2 632 58 1429 4.02 7.29 

(07) - MAQ. I EINES PER A LA FUSTA 2 0 5 19 18 198 0 0 0 0 0 0 25 217 1.73 1.11 

(08) - MAQ. I APAR. ELÈCTRICS 0 0 25 90 54 593 7 222 2 117 0 0 88 1022 6.1 5.21 

(09) - ELEMENTS ELECTRÒNICS 0 0 3 11 2 23 0 0 0 0 0 0 5 34 0.35 0.17 

(10) - MAQ. ARTS GRÀFIQUES 0 0 6 13 17 199 3 113 2 155 1 206 29 686 2.01 3.5 

(11) - MÀQUINA EINA 0 0 1 4 0 0 0 0 2 139 0 0 3 143 0.35 0.73 

(12) - MAQUINÀRIA VÀRIA 0 0 5 17 9 126 2 68 2 138 1 513 19 862 2.01 4.4 

(13) - COMERÇ, RECUP. I RECICLATGE 0 0 3 13 13 143 2 61 1 72 0 0 19 289 0.21 1.47 

(14) - GREMI D'INSTAL.LADORS 9 0 13 33 7 79 3 117 0 0 0 0 32 229 132 1.17 

(15) - GREMI DE TALLERS 149 0 233 587 68 744 5 198 0 0 1 356 456 1885 2.22 9.62 

(99) - SOCIS COL.LABORADORS 70 0 188 468 43 447 10 355 4 266 3 379 318 1915 31.6 9.77 

AIAS 3 0 18 63 47 606 21 706 9 618 5 1445 103 3438 7.14 17.54 

             TOTAL 236 0 586 1616 456 5465 103 3680 40 2772 22 6069 1443 19602 100% 100% 

                                                                           

% 
16,35 0,00 40,61 8,24 31,60 27,88 7,14 18,77 2,77 14,14 1,52 30,96 100% 100%     



8. Gremis  
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En els locals del Centre Metal·lúrgic tenen el seu estatge social i reben els 
serveis generals de l’Associació, els empresaris dels Gremis d’Instal·ladors 
d’Electricitat i Fontaneria, els empresaris de Tallers de Reparació i Venda 
d’Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província de Barcelona i els 
empresaris de AIAS - Asociación de Industrias de Acabados de Superficies. 
 
Els Gremis i AIAS estan dotats de plena autonomia i es regeixen pels seus 
propis Estatuts i per les decisions dels seus òrgans de govern i gestió. 
 
A més a més de participar en les activitats generals del Centre que han 
considerat del seu interès, han desenvolupat, sota les directrius de les 
seves Juntes Directives, les activitats que s’expressen tot seguit. 

GREMI DE TALLERS DE  
REPARACIÓ I VENDA  

D’AUTOMÒBILS I RECANVIS DE 
SABADELL I PROVÍNCIA DE 

BARCELONA 
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MAPA INSTITUCIONAL 
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 AGIC – Associació de Gremis Instal·ladors de Catalunya. 
 Ajuntament de Sabadell.  
 Ajuntament de Barberà del Vallès. 
 Ajuntaments Comarca Vallès Occidental. 
 Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell. 
 CASSA, Companyia d’Aigües de Sabadell. 
 CIESC, Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca. 
 Departament d’Empresa i Ocupació. 
 Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial. 
 Direcció General d’Indústria. 
 FENIE. 
 FENIE ENERGIA SA. 
 Gremis d’Instal·ladors. 
 Gas Natural SDG. 
 Instituts de Formació Professional. 
 Magatzemistes de material elèctric. 
 Fecsa-Endesa. 
 Organismes de control. 

 Serveis als agremiats 

 Relacions 

 Tràmits d’inscripció al RASIC en la 
branca de professionals de la 
instal·lació i per a la inscripció en 
diferents registres d’empresa.  

 
 Subministrament dels impresos exigits 

per l’Administració i tràmits 
subsegüents: 
a) Registre d’Agents de la Seguretat 

Industrial de Catalunya (RASIC), 
Comunicació d’Obertura de Centre 
de Treball (COCT), Registre 
Empresa Instal·ladora Elèctrica 
(REIE), Registre de Gas (REIG), 

Registre d’Empresa Instal·ladora 
Tèrmica (REIMITE i REITE), Registre 
d’Instal·lacions Petrolíferes (REIP), 
Registre d’Equips a Pressió (EIP), 
Registre de Contra Incendis (RECI), 
Registre d’Empreses Instal·ladores/
Conservadores Frigoristes (EIF). 
Certificats competència professional. 
I certificats personal/empresa gasos 
fluorats. 

b) Segells de goma, amb les dades 
professionals de l’empresa 
instal·ladora. 

c) Altres de caràcter puntual. 
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 Serveis als agremiats 

 Targeta Professional de la Construcció 
per al sector del metall. El Centre 
Metal·lúrgic com a punt de tramitació. 

 
 Reunions amb les diferents companyies 

subministradores de gas, aigua i 
electricitat per a resoldre qüestions 
d’interès del Gremi. 

 
 Assessorament per part de tècnics 

especialistes, al local del Gremi, sobre 
instal·lacions elèctriques, gas, aigua, 
calefacció, climatització, aparells a 
pressió, fred industrial, contra incendis i 
telecomunicacions. 

 
 Contractació de l’Assegurança de 

Responsabilitat Civil Obligatòria i la 
d’Accidents per conveni per a les 
empreses amb treballadors en plantilla. 

 
 Servei de traduccions. 

 
 Assessorament laboral, fiscal i jurídic 

en el propi Gremi. 
 
 Circulars informatives. 
 
 Cursos de formació específics per a 

instal·ladors :   
 
 Cursos de reciclatge en temes 

d’electricitat, electrònica, gas, 
calefacció, climatització, energia 
solar, autòmats, domòtica, etc. 

 Cursos per a l’obtenció de les 
competències professionals. 

 I homologats per a fer cursos semi-
presencials (Tèrmiques, Gas IG-B i 
Operador industrial de calderes) 

 
 Sessions informatives sobre qüestions 

tècniques puntuals i d’actualitat. 

 Òrgans de govern i gestió 

La composició de la Junta Consultiva i de la Junta Directiva del Gremi és la que es detalla 
tot seguit: 

Junta Consultiva 
 
Ainfar, SL 
Atae 88, SL 
Andreu Company Grau 
August Serra Ferrer, SL 
Camacho Instal·lacions Frigorífiques, SL 
Climatitzacions 45 Sbd, SL 
Elèctrica Industrial Canyameres, SL 
Electricitat Masó, SL 
Grau Instal·lacions i Reparacions, SL 
Instal·lacions J. Osuna, SL 
 

 
 
Instal·lacions Fogasel, SL 
Instal·lacions i Mant. d’Electricitat i Fluids, SL 
Instalaciones Goval, SL 
Instalaciones Rufat, SL 
Instalaciones y Mantenimientos RFP e hijos SL 
J. Foradada Instal·lacions, SL 
Joaquim Casado, SL 
Martínez Vicens Inst. i Enginyeria, SL 
Modilec, SL 
Urbano Carpio Instalaciones, SL 
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 Organs de govern i gestió 

President Marià Brunet i Mauri 

Sots-president Joan Canyameres i Ramoneda 

Tresorer Àngel Marsal i Soler 

Secretari August Serra i Ferrer 

Vocals Jordi Farell i Pastor 
Sergi Urbano Cabezas 
Francesc Grau López 
Andreu Company Grau 
Toni Fernandez Tripiana 

Junta Directiva 

La Junta del Gremi compta amb la col·laboració del Sr. Josep A. Martínez en temes de 
formació i del Sr. Ramón Yll com a tècnic assessor. 

 Agremiats 

El Gremi compta, a data de 31.12.15, amb 456 empreses agremiades i un total de 1.885 
treballadors. El 31.12.14 comptava amb 445 agremiats. 

 Activitats més destacades  

 Assemblea General Ordinària (17/06/15). 
 

 Durant l’any 2015 s’han tramitat telemàticament 554 declaracions responsables on els 
titulars de les instal·lacions declaren que compleixen tots els requisits per posar en 
servei les seves instal·lacions. D’aquestes, 497 són de baixa tensió. 

 
 L’últim trimestre de l’any, el Gremi inaugura el programa d’activitats del nou espai 

formatiu situat en les instal·lacions del Parc Central del Vallès (PCV), al c. Ramon 
Albó, núm. 1 de Sabadell, amb un programa que té per objectiu donar cobertura a les 
necessitats formatives d’aficionats, tècnics i, en general, a totes aquelles persones que 
estiguin interessades en aspectes relacionats amb l’eficiència energètica, les energies 
renovables, així com les instal·lacions en general. Les activitats consisteixen en 

monogràfics tècnics,  tallers pràctics i activitats divulgatives.  
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 Altres activitats 

 Les aules de formació del Gremi es 
traslladen del Vapor Llonch al Parc 
Central del Vallès. 

 
 Reunions periòdiques a Agic 

(Associació de Gremis Instal·ladors de 
Catalunya) de les diferents comissions 
d’electricitat, aigua, gas, calefacció i 
climatització i telecomunicacions. 

 
 Aprofitant la presència del Centre 

Metal·lúrgic a Internet, el Gremi ocupa 
un lloc destacat al Web, com a mostra 
del dinamisme de l’entitat, de l’afany 
per gaudir dels avantatges que 
comporta l’ús de les noves tecnologies, 
així com per a divulgar-les entre els 
agremiats. El Gremi disposa d’un web 

www.gremielec.cat i d’un correu 
electrònic elec@centrem.cat  per a 
facilitar la comunicació dels agremiats. 

 Participació en les reunions del Consell 
Intersectorial d’Empresaris de Sabadell 
i Comarca sobre diversos temes 
d’interès empresarial. 

 
 Participació en les reunions de la 

Cambra de Comerç i Indústria de 
Sabadell sobre diversos temes d’interès 
empresarial. 

 Gestions davant l’Administració 

 Relació constant amb la Direcció 
General d’Indústria i la Direcció 
General d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
 Relació amb la Direcció General de 

Telecomunicacions i Societat de la 

Informació, per tractar sobre el 
Registre de Telecomunicacions. 

 
 El Gremi està inclòs entre els Centres 

Col·laboradors de la Generalitat per a 
impartir cursos de les seves 
competències professionals.  
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 Com a contrapartida a la gestió del PCV, el Gremi acorda amb l’Ajuntament donar su-
port a les entitats de Sabadell per a la realització d’actes a la via pública, utilitzant les 
presses de corrent municipals. 

 
 El Gremi formalitza la seva adhesió al Consell d'Entitats Ciutat i Escola. Hi participa 

realitzant en el PCV, una vintena de tallers de cotxes solars, dirigits a escoles de Saba-
dell, en el marc del programa “Ciutat i Escola”.  

 
 Assemblea General Extraordinària (16/12/15). 

http://www.gremielec.cat/
mailto:elec@centrem.cat


La voluntat del Gremi és incidir i millorar la qualificació professional dels seus agremiats. És 
per això que, des de fa anys, es desenvolupen un bon nombre d’accions formatives. 
 
Segons la normativa vigent, és necessari tenir la competència professional, abans 
anomenat carnet d’instal·lador autoritzat, per poder exercir com a instal·lador, i l’empresa ha 
d’estar donada d’alta en el RASIC. Per obtenir aquesta acreditació s’han de realitzar uns 
cursos de formació homologats pels Departaments d’Energia i Mines i Seguretat Industrial 
respectivament i superar un examen de capacitació. 
 
El mes de març va finalitzar el curs teòric-pràctic per l’obtenció del carnet d’instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (ITE) en la nova modalitat semi-presencial amb 14 alumnes. 
 
Pel novembre, va tenir inici el curs de gas categoria B (IG-B), també semi-presencial, amb 
13 alumnes. 
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 Relacions amb altres entitats 

 Formació 

Entrevistes freqüents amb els directius de les companyies Fecsa/Endesa, 
Gas Natural i CASSA. 
 
Gestions relatives a la cobertura de la Responsabilitat Civil dels agremiats 
(Grupo Galilea, agent d’Axa Seguros Generales SA de Seguros y 
Reaseguros) 

CURSOS SUBVENCIONATS PER LA “FUNDACIÓN  TRIPARTITA 
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO”, o pel CONSORCI CATALÀ  
o pel SISTEMA DE CRÈDIT BONIFICABLE 

Hores  
lectives 

Assistents 

   

Aire condicionat i climatització 40 24 

Manipulació d’equips amb sistemes  frigorífics de qualsevol càrrega 
de refrigerants fluorats. 

24 12 

Automatismes elèctrics 32 16 

   

Total 96 52 
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Habitualment el Gremi informa als seus associats, en reunions generals, sobre les novetats 
produïdes, que són sovint reiterades en circulars informatives cursades durant l’exercici. Els 
agremiats reben les circulars informatives per correu electrònic o postal, segons disposin o 
no d’accés a Internet. 
 
El Gremi participa en les reunions del Consell del Centre Metal·lúrgic, quan aquestes són 
convocades. 
 
Participen, com a Consellers del Centre Metal·lúrgic, els agremiats que representen les 
següents empreses: 
 

 Ainfar, SL 

 Atae 88, SA 

 August Serra Ferrer, SL 

 Elèctrica Industrial Canyameres, SL 

 Electricitat Masó, SL 

 Instal·lacions J. Osuna, SL 

 J. Foradada instal·lacions, SL 

 Urbano-Carpio Instalaciones, SL 
 
D’aquestes, el Sr. August Serra i Ferrer, de l’empresa August Serra Ferrer SL, és el 
representant del Gremi a la Junta Directiva del Centre Metal·lúrgic. 
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Curs: Mesures Elèctriques    
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GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ I 
VENDA D’AUTOMÒBILS I RECANVIS DE 

SABADELL I PROVÍNCIA DE BARCELONA 

MAPA INSTITUCIONAL 
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 Relacions 

 Ajuntaments de Sabadell i Comarca. 
 Ajuntament de Santa Perpetua de Mogoda. 
 Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell. 
 Centre de Recursos del Vehicle Elèctric - CREVE. 
 Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca. 
 Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. Direcció General de Consum i Seguretat 

Industrial. 
 Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 Departament d’Empresa i Ocupació. 
 Centre de Fires i Congressos Sabadell - Fira Sabadell. 
 FECATRA. Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils. 
 Gremi de Marquistes i Tallers de Reparació de Vehicles Automòbils de Lleida i 

Província. 
 Gremi de Professionals del Pneumàtic de Barcelona i Tarragona. 
 Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona. 
 Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Terrassa. 
 Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona. 
 IES Castellarnau. 
 IES Palau Ausit de Ripollet. 
 IES Sabadell. 
 Junta Arbitral de Consum. 

 Serveis als agremiats - SERVITALLER 
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 Legalització de tallers; servei 
d’enginyeria i arquitectura. 

 Tramitació per a la obtenció de la 
placa identificativa del RASIC. 

 Formació i tramitació per a la obtenció 
del títol de Responsable de Taller. 

 Cartells i documents específics per als 
tallers: fulls de reclamació, cartell de 
drets de l’usuari i cartell preu/hora. 

 Lliurament de la placa del Gremi de 
Tallers de Reparació d’Automòbils de 
Sabadell i Província de Barcelona i de 
la normativa vigent. 

 Impresos amb els models oficials 
d’Ordre de Reparació. 

 Tramitació del Distintiu de Qualitat 
Mediambiental. 

 Recollida de pneumàtics usats. 
 Recollida d’oli. 
 Recollida integral de residus. 
 Assessorament laboral, econòmic, 

fiscal, jurídic i mediambiental. 
 Assessorament per l’abandonament de 

vehicles ja reparats. 

 Lluita contra els tallers il·legals. 
 Representació en la Junta Arbitral de 

Consum. 
 Assessorament sobre al·legacions dels 

tallers davant les inspeccions del 
Departament d’Indústria. 

 Servei de vehicles de cortesia. 
 Servei ITV urgent. 
 Servei de reclamació d’impagats. 
 Servei d’ofertes i demandes. 
 Servei de revisió dels compressors. 
 Servei de traduccions.  
 Circulars informatives. 
 Sessions informatives sobre qüestions 

tècniques puntuals i d’actualitat. 
 Cursos de formació en els temes de 

gestió del propi taller i en els temes 
tècnics propis de l’activitat de la 
reparació de vehicles, bonificats i/o 
subvencionats. 

 Borsa de treball. 
 Aules i sales de reunions a disposició 

dels associats. 
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 Organs de govern i gestió 

Com a conseqüència del procés electoral finalitzat el dia 23.03.15, la composició de la Junta 
Directiva és la següent: 

 
Junta Directiva 

President Josep Manel López  Beltran 

Vicepresident  1er. 
 

Vicepresident  2on. 
 

Agustí García i  Rubies 
 

Jaume Llop i Cardona  
 

Tresorer 
 

Eusebio Díaz de la Muñoza  

Secretaria 
 

Montserrat Vilanova i Ballet 

Vocals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assessors a presidència  
 
 

Josep Pont Tricuera 
Sebastián Bernal 
Joan B. Colomer Miralbell 
Miquel Martí Escursell 
Josep Maria Sala Alegre 
Antoni Sitjas Martínez 
Francesc Urpí Royo 
Hipòlit Moreno 
Oriol Ibars Méndez 
 
Manuel Parra Porcel 
Mauri Abril Duran 
Miquel Bohigas Cintas 
Fco. Miquel Pérez Barón 

 Agremiats 

El Gremi compta, a data de 31.12.2015, amb 318 empreses agremiades. El 31.12.2014 
comptava amb 311agremiats. 
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 Activitats més destacades 

 El Gremi a través del Club del 

Concessionari ha organitzat la VIII Edició 

del Saló del Vehicle d’Ocasió Garantit de 

Sabadell a les instal·lacions del Centre de 

Fires i Congressos de Sabadell - Fira 

Sabadell del 4 al 7 de juny, ambdós 

inclosos, amb accés gratuït. Els més de 

3.500 m2 d’espai del recinte, tant interior 

com exterior,  han comptat amb més de 

220 vehicles d’ocasió de totes les 

marques, procedents de concessionaris 

oficials de Sabadell i amb totes les 

garanties.  

El Saló ha acollit una dotzena 

d’expositors; Exclusivas Pont, Fórmula 

Ocasión Quadis Sant Quirze, Ondinauto, 

Santi Enrique, Movento, Stern Motor, 

Sarsa, Auser, Grup Vallescar, Autosi, 

Difisa i Kia Divacar,  que representen la 

gran majoria de marques  de vehicles, 

com són; Fiat, Lancia, Alfa Romeo, 

Citröen, Nissan, Skoda, SEAT, Audi, 

Volkswagen, Renault, Mercedes, Smart, 

Peugeot, Toyota, Honda, Chrysler, 

Cherokee, Opel, Jeep, Lexus, Abarth i 

Kia. i l’empresa RAMTECH.  

Aquesta edició del Saló del Vehicle 

d’Ocasió ha comptat amb una novetat, 

doncs tots els expositors han regalat xecs 

de benzina amb l’adquisició d’un vehicle 

durant els dies que dura el Saló. 

A més a més, els visitants de la fira han 

pogut gaudir d’un espai lúdic infantil amb 

infables i llits elàstics, photocall i zona de 

bar- terrassa.  

El Saló, va rebre unes 5.000 visites i 

enguany es van vendre més de 130 

vehicles.  
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 Activitats més destacades 

 El 23 de març de 2015 es celebrà l’Assemblea General Extraordinària on es va ratificar 
l’elecció dels components i càrrecs de la nova Junta Directiva del Gremi de Tallers. 

 
 El 6 de juliol de 2015 es celebrà l’Assemblea General Ordinària on es va presentar la 

Memòria d’Activitats 2014. 
 
 L’Aula-Taller del Gremi està en ple funcionament en els locals de l’Ajuntament de 

Sabadell situats al Vapor Llonch. Aquesta aula està dotada d’una cabina de pintura, un 
elevador i altres equips que simulen al màxim l’equipament real d’un taller en totes les 
seves especialitats. També, disposa d’un espai per a l’activitat formativa (amb una 
pantalla de televisió plana de plasma connectada a l’ordinador, que fa la funció de 
projector), de manera que l’acció docent adquireixi l’adequat equilibri entre teoria i 
pràctica en el mateix espai. L’Aula-taller cobreix la formació tècnica i de reciclatge dels 
tallers agremiats, així com la formació ocupacional destinada a aturats que vulguin 
redreçar la seva activitat professional cap al món de l’automoció. També s’han celebrat 
sessions informatives sobre temes d’interès per al col·lectiu, així com demostracions de 
productes/serveis relacionats amb el món de l’automoció i promogudes per les 
empreses patrocinadores i col·laboradores del Gremi en la dotació de l’aula taller. L’aula 
té 290 m2., donant resposta a les necessitats del Gremi davant l’alt nivell d’activitat 
formativa que suporta la instal·lació. 
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 Activitats més destacades 

 El 17 de juliol en el marc de la festivitat de 
Sant Cristòfol es va celebrar el 40è 
aniversari del Gremi de Tallers. Al 
sopar, que va tenir lloc a l’Hotel 
DoubleTree by Hilton Hotel & Conference 
Center La Mola, varen assistir més de 120 
assistents vinculats al sector de 
l’automoció.  

 
L’acte, que va comptar amb el patrocini 
de de Dro Distribuidor Recambio Original, 
Euma Grup, Movento i Stern Motor, es va 
inaugurar amb el discurs del President, el 
Sr. Josep Manel López Belran, que va fer 
un repàs a la historia del Gremi. Després 
del sopar, i acompanyat pels membres de 
la junta directiva i el personal tècnic, van 
tallar el pastís per commemorar els 40 
anys.   
 
Posteriorment es va fer entrega dels 
següents guardons: 
 A Talleres Auto Diesel de Gruas 

Serrat, SAU en reconeixement a la 
fidelitat donat que en aquests moments 
és l’empresa agremiada més antiga.  

 Al Centre Metal·lúrgic pel seu 
recolzament al Gremi de Tallers en 
base a la cooperació i la sinèrgia per 
créixer de forma autònoma. El Centre 
Metal·lúrgic ha ofert al Gremi, al llarg 
de tants anys, els seus recursos 
humans i materials per tal de potenciar 
la seva activitat.  

 
També es van entregar tres pins d’honor. El 
primer d’ells al difunt Sr. Miquel Berenguer, 
que fou president, en un inici de l’Agrupació 
de Tallers de Reparació d’Automòbils l’any 
1975 i, posteriorment, primer president de 
l’actual Gremi de Tallers fins l’any 1991. El 
segon pin d’honor al Sr. Enric Garcia 
Alaclà, qui va succeir al Sr. Berenguer a la 
presidència del Gremi fins l’any 1994. 
 
La Comissió Organitzadora dels Actes 

Socials del Gremi va voler atorgar un pin 

d’honor addicional al Sr. Josep Manel 

López Beltrán per la seva dedicació al 

Gremi de Tallers des de l’any 1994, moment 

en que fou nomenat president del Gremi. 

L’acte va concloure amb l’espectacle 

“Somriures i Màgia” a càrrec del mag Oriol 

Sendra, qui va sortejar dos packs de caps 

de setmana.   

 

 

 
 
 
 

http://www.placeshilton.com/la-mola
http://www.placeshilton.com/la-mola
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 Activitats més destacades 

El Centre de Recursos del Vehicle 
Elèctric (CREVE), que s’ubica al complex 
de la  Granja Soldevila de Santa Perpètua 
de Mogoda, genera noves línies de 
negoci al voltant del nostre sector i alhora 
genera noves oportunitats d’ocupació i 
formació  de professionals. Es tracta d’un 
espai pioner amb un equipament 
dissenyat específicament per a la 
formació en les tecnologies relacionades 
amb la utilització dels vehicles elèctrics 
lleugers, resultat de la col·laboració dels 
ajuntaments  de Sentmenat, Palau Solità i 
Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de 
la Mogoda i la Llagosta, així com el 
Centre Metal·lúrgic, el Gremi de Tallers 
de Reparació i Venda d’Automòbils i 
Recanvis de Sabadell i Província de 
Barcelona, El Gremi d’Instal·ladors de 
Sabadell i Comarca, la Fundació Privada 
Ascamm i l’Associació Promotora del 
Vehicle Electric (volt Tour). 
 
El CREVE ofereix serveis de difusió, 
promoció i formació.  
 
Durant el 2015 a les instal·lacions del 
CREVE s’han realitzat  accions 
adreçades a mecànics de vehicles, 
instal·ladors electricistes, docents i 
persones interessades en la mobilitat 
elèctrica.   
 
Una de les activitats que s’impulsen des 
del CREVE, amb el suport del Gremi de 
Tallers  i de l’empresa Montesa-Honda, 
és el “Campionat Escolar de Vehicles 

Elèctrics ElectroCat”, una competició en 
la que alumnes del cicle formatiu de grau 
superior adscrits a centres educatius de 
Catalunya, dissenyen i construeixen un 
prototip de vehicle elèctric de quatre 
rodes sobre una base motriu comuna 
(motor, variador i bateries), amb l’objectiu 
de competir en una única prova en la que 
s’avaluen les prestacions, 
característiques i dissenys dels vehicles.  

 
Enguany, ha finalitzat el II 
campionat Electrocat 
(convocatòria 2014-2015) 
en què han participat cinc 
centres formatius i ha estat 
guanyat per l’equip de 
l’Escola Tècnica de 
Girona. 

 

Centre de Recursos del 
Vehicle Elèctric -CREVE- 
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 Gestions davant l’Administració 
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A la Direcció General de Consum i 
Seguretat Industrial, Servei d’Automoció 
del Departament d’Indústria: 
 

 Dirigides ordinàriament a resoldre 
incidències puntuals dels agremiats 
respecte al compliment del Decret que 
regula l’activitat. 

 
 Denúncies dels tallers il·legals. 
 
 A l’Oficina de Gestió Unificada (OGU), 

sobre l’aplicació del Decret 298/93, pel 
qual es regula l’activitat industrial i 
prestació de serveis als tallers de 
reparació de vehicles automòbils, dels 
seus equips i components. 

 
 Al Departament de Consum: 
 

 Sovint dirigides a les obligacions 
que suposa l’aplicació de la 

normativa que afecta els tallers en 
aquells aspectes que tenen a 
veure amb l’usuari. 

 
 Obtenció de cartells oficials de 

Drets de l’Usuari i Fulls de 
Reclamació del Departament de 
Consum, per lliurar-los directament 
als agremiats. 

 
 Relació amb els Ajuntaments en 

l’àmbit de les Ordenances Municipals i 
Llicències d’obertura o ampliació de 
taller. 

 
 Amb diversos Instituts d’Ensenyament 

Secundari de l’àrea de Sabadell, que 
imparteixen l’especialitat d’automoció. 

 
 El Gremi forma part de la Junta Arbitral 

de Consum de l’Ajuntament de 
Sabadell. 

 Relacions amb altres entitats 

 Amb l’empresa Expo Einess SL, que es 
dedica a la venda d’equips, utillatge i 
manteniment d’equips i maquinària. 

 
 Amb l’empresa Mensaelect dedicada a la 

implantació d’un programa de gestió 
online que garanteix el cobrament en un 
termini màxim d’una setmana de les 
factures efectuades per les 
asseguradores adherides. 

 
 Amb l’empresa TEC-AUTO SBD SCP, la 

qual ofereix a l’associat un servei de 
diagnòstic center, amb la solució integral 
de la reparació.  

 
 El Gremi forma part de la Federació 

Catalana de Tallers (FECATRA). 
 

 Acord de col·laboració amb SIRCAT, 
empresa que realitza el servei de 
recollida integral de residus. 

 
 Col·laboració amb gremis comarcals i 

intensificació de l’intercanvi d’informació 
mútua i coordinació dels respectius 
serveis. 

 
 Participació en les reunions del Consell 

Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i 
Comarca sobre diversos temes d’interès 
empresarial. 

 
 Participació en les reunions de la Cambra 

de Comerç i Indústria de Sabadell sobre 
diversos temes d’interès empresarial. 

 
 Amb l’estació Applus ITV de Can 

Roqueta per a reserva de cites prèvies 
d’ITV. 
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 Difusió d’activitats 
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El Gremi participa en el Consell del Centre Metal·lúrgic amb els Consellers titulars de 
les següents empreses: 

 
 Auto Talleres Erasa, SRL 
 Autotécnic Palau, SL 
 Euma, SL 
 Ippon Motor Vallès, SLU 
 Mavisa 
 S.E.R.V.E.I., SA 
 Sitjas Motor, SL 
 Urpi Sport, SL 

 
d’entre els quals el Sr. Josep Manel López i Beltran, de l’empresa Auto Taller Erasa 
SRL, és el representant del Gremi a la Junta Directiva del Centre Metal·lúrgic. 
 

 Participació del Gremi en el Consell 
del Centre Metal·lúrgic 

Els agremiats reben les circulars informatives del Gremi per correu electrònic o postal, 
segons disposin o no d’accés a Internet. Les circulars poden ser sobre temes d’interès 
general o sobre temes d’interès exclusiu dels tallers, el resum de les quals s’exposa a 
l’Annex 1 d’aquesta memòria. 
 
Es fa difusió en els mitjans de comunicació locals, comarcals i regionals, de les 
activitats més destacades del Gremi. 
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8 

Els cursos especialitzats que s’han portat a terme són els següents: 

Cursos subvencionats per la “FUNDACIÓN  
TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO”, 
o pel SISTEMA DE CRÈDIT BONIFICABLE 

Hores 
Lectives 

Assistents 

Electricitat i introducció a l’electrònica de l’automòbil 25 7 

Manipulació de sistemes frigorífics instal·lats en vehicles - 
GASOS FLUORATS 

40 12 

Organització i gestió del taller 1r nivell. 20 8 

Iniciació a les caixa de canvis 16 2 

Connexionat bus de dades 20 13 

Especialització en la caixa de canvi 16 2 

Noves tecnologies a propulsió 20 12 

Total 157 56 

Curs: Manipulació de gasos fluorats 

Curs: Organització i gestió del taller 
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 Serveis als associats 

 Relacions 
 AEA – Asociación Española del 

Aluminio 
 AECIM METAL MADRID 
 AERMAZ – CEPYME ARAGON 
 AIMME – Instituto Tecnológico Metal 

Mecánico 
 AJUNTAMENT DE SABADELL 
 ASOREME – Asociación de 

recubrimientos metálicos de Madrid 
 Associació de Químics de Catalunya 
 ATEG – Asociación Técnica Española 

de Galvanización 

 BEC – Bilbao Exhibition Center  
 CETS (Europeen Committee for Surface 

Treatment) 
 FIRA DE BARCELONA  
 GENERALITAT DE CATALUNYA – 

MEDI AMBIENT 
 IQS – Institut Químic de Sarrià 
 PEDECA PRESS PUBLICACIONES 
 PIMEC 
 TECNALIA 
 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 
 Formació Específica en tractaments i 

revestiment de metalls. 
 Participació en fires sectorials

(Eurosurfas, Construmat, Cumbre 
Industrial i BIEHM) 

 Acord amb Meditempus E.T.T., S.A. 
 Juridic Laboral 
 Nòmines i tributs 
 Promoció Internacional 
 Marketing integral 
 Millora de la competitivitat  
 

 
 Assessoria i consultoria de Recursos 

Humans 
 Qualitat 
 Formació 
 Medi Ambient 
 Prevenció de Riscos Laborals 
 Protecció de dades (LOPD) 
 Assegurances 
 Viatges 
 Borsa de treball 
 Ofertes i Demandes 
        

 
Newsletter informatiu 

 
Subscripció gratuïta 

www.aias.es 

 
Revista trimestral 

Informativo AIAS  

Versió pdf a www.aias.es 
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 Activitats més destacades 

 FIRES 
 

Participació en les fires Subcontratación (Bilbao) i Metalmadrid. A Bilbao, l’associació 
va exposar juntament amb 6 empreses associades, i a Madrid va participar amb el 
format d’estand individual portant catàlegs dels associats. També es va celebrar un 
dinar amb els associats durant Metalmadrid. 

 JORNADES TÈCNIQUES 
 

Organització de dues Jornades tècniques durant la fira Subcontratación: 
 

 Jornada Tècnica de Recbriments d’eines per al mecanitzat en el sector 
aeronàutic. a on van assistir-hi 26 empresas i es van presentar 5 ponències.  

 Jornada Tècnica sobre tractaments previs i acabats industrials. Aquesta jornada 
va comptar amb la participació de 6 empreses que van fer presentacions i 40 
assistents. 
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 Activitats més destacades 

 

 TARDES TECNOLÒGIQUES 
 
Al segon semestre es va inicar el cicle de les Tardes Tecnològiques com a sessions 
informatives orientades a presentar una tecnologia d'acabat, un tipus de recobriment, 
ajudes tecnològiques, etc., per donar a conèixer els avantatges, desavantatges i 
aplicacions que puguin tenir en cada cas. 

 SESSIONS INFORMATIVES 
 

Context regulatori dels compostos de Níquel a la UE i el seu impacte sobre el sector 
d’acabats de superficies. Explicacions a càrrec d’Irene Cañas, Regulatory Affairs 
Specialist al Nickel Institute Brussels Office. 
 
Modificacions del règim de llicències i 
autoritzacions ambientals de la Llei 
20/2009 (PCAA). Van intervenir 
Xavier Nicolau, Responsable de 
l'Oficina de Gestió Ambiental 
Unificada a Barcelona (OGAU), Benet 
Rins, Gerent de l'empresa TMI 
(Tractament Mediambiental Integral) 
com a ponents i Jorge Vicente, 
Director Tècnic del Departament de 
Medi Ambient del Centre Metal·lúrgic i 
Gerent de DEPLAN, Enginyeria i 
Consultoria Ambiental, com a 
moderador del debat. 
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 Organs de govern i gestió 

President Josep Mª Simó 
 

 

Assessors de Presidència 

Enric Martínez 
Antoni Botifoll 
Vicenç Moreno 
 
 

Sots-presidents 
Daniel Dalmau 
Enric Esquerdo 
 

Tresorer Enric Esquerdo 

Vocals Carles Colominas 
Manuel Garcia 
Francesc Montalà 
Ariadna Pepiol 
Carlos Pertegaz 
Benet Rins 
Juan Sánchez 
 

Secretaria Executiva Elvira Martín 

Junta Directiva 

 Associats 
L’associació compta, a data de 31.12.15, amb 103 empreses associades i un total de 3.117 
treballadors. El 31.12.14 comptava amb 94 associats. 

 Difusió d’activitats 
Els associats reben les circulars informatives de l’associació per correu electrònic o postal, 
segons disposin o no d’accés a Internet. Les circulars poden ser sobre temes d’interès 
general o sobre temes d’interès exclusiu del sector. 
 
Es fa difusió en els mitjans de comunicació locals, comarcals, regionals i nacionals, de les 
activitats més destacades del Gremi. 
 
AIAS edita trimestralment la revista Informativo AIAS, que es divulga entre els associats i 
les entitats col·laboradores i una Newsletter digital que es fa arribar tant a les empreses 
d’AIAS com a les empreses del CM. 
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RELACIÓ DE CIRCULARS CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC 

NÚM. TEMA 

LABORAL I SEGURETAT SOCIAL 

LS-15.001 Servei Nomina, Descomptes pel 2015. 

LS-15.002 Salari mínim interprofessional 2015. 

LS-15.003 Bases màximes i mínimes per al regim especial de treballadors per compta pròpia o autònoms 2015. 

LS-15.004 Paternitat. Aplaçament de la suspensió. 

LS-15.005 Devolució de cotitzacions. 

LS-15.006 IPREM 2015. Indicador públic de Renta de efectes múltiples.  

LS-15.007 Bases de cotització i distribució del tip de les mateixes  al regim general de la seguretat social per l’any 2015. 

LS-15.008 Model 145. 

LS-15.009 Conveni col·lectiu per a la  Industria Siderometal.lurgica de la província de Barcelona. Taules 2015. 

LS-15.010 Prorroga de la vigència dels contractes indefinits de Tarifa Plana.  

LS-15.011 Ajuts de l’Ajuntament de Sabadell per al suport a la creació d'ocupació , mitjançant la contractació de 
persones en situació d’atur majors de 45 anys.  

LS-15.012 Mides en l'àmbit del treball i de la Seguretat Social.  

LS-15.013 Autònoms. Devolució de cotitzacions. Pluriactivitat.  

LS-15.014 Rebut individual de salaris. Adaptació al nou model.  

LS-15.015 Canvi de bases de cotització.  

LS-15.016 Participació a les eleccions locals. 24 de maig de 2015. 

LS-15.017 Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2016. 

LS-15.018 Novetats importants en matèria laboral. Modificació del termini en las comunicacions a la Seguretat Social.  

LS-15.019 Participació a les eleccions al Parlament de Catalunya de 27 de setembre de 2015. 

LS-15.020 Fundació  MAPFRE. Noves ajudes a la contractació.  

LS-15.021 Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2016. 

LS-15.022 Contractes a temps parcial. Registre diari d’hores.  

LS-15.023 Subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur. Majors de 45 anys.  

LS-15.024 Prorrogada la convocatòria fins el 30 d'octubre. Fundació Mapfre. Noves ajudes a la contractació.  

LS-15.025 Calendari oficial de festes. Comunitats Autònomes . Any 2016. 

LS-15.026 Tipus de cotització. Ocupació “A”. Treballs exclusius d’oficina. 

LS-15.027 Nous comunicats de Baixa, confirmació i Alta. Entrada en vigor 1 de desembre de 2015. 

LS-15.028 Participació en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat. 20 de desembre de 2015. 

LS-15.029 Calendari de Festes Locals a Catalunya per l’any 2016. 

LS-E-15.001 Conveni col·lectiu del comerç del metall. Província de Barcelona. Taules 2015. 

LS-E-15.002 Responsabilitats de les empreses com a conseqüència de la reforma del codi penal: Introducció als 
programes de compliance.  
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RELACIÓ DE CIRCULARS CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC 

NÚM. TEMA 

ECONÒMICA I FISCAL 

EF-15.001 Impost de societats. Principals canvis introduïts en la reforma fiscal.  

EF-15.002 
Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de societats de capital. (Societats Anònimes i 
Responsabilitat  Limitada). Per a la millora del  Govern Corporatiu. 

EF-15.003 Novetats introduïdes en la confecció del Model 347 del exercici 2014. 

EF-15.004 Línies ICO 2015. 

EF-15.005 Recolzament financer a la inversió industrial. 

EF-15.006 Legalització de llibres.  

EF-15.007 Legalització de llibres.  

EF-15.008 
Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mides urgents per reduir la carga tributaria suportada pels 
contribuents del IRPF i altres mides de caràcter econòmic.   

EF-15.009 
Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mides urgents per reduir la carga tributaria suportada pels 
contribuents del  impost sobre la renda de les persones físiques i altres mides de caràcter econòmic.    

EF-15.010 ICF- Préstecs reactius industrial.  

EF-15.011 ICF -  Línia empren 2015. 

EF-15.012 La problemàtica de les societats civils com a conseqüència de la reforma fiscal de l’any 2014. 

EF-15.013 Necessites finançament.  

EF-15.014 Necessites finançament.  

EF-15.015 Modificació parcial de la llei general tributaria.  

EF-15.016 Alternatives de finançament no bancari per a Pimes.  

EF-15.017 
Principals novetats tributaries introduïdes per la llei 48/2015 de 29 d’octubre, de pressupostos generals del 
Estat per l’any 2016 (BOE del dia 31).  

EF-15.018 Mètode d'estimació objectiva del IRPF i el regim especial simplificat del IVA. Any 2016.  

EF-15.019 El nou subministra immediat de informació del IVA (S II ). 

EF-15.020 Novetats respecte la declaració resum anual de retencions i ingressos a compte de l’IRPF. 

EF-E-15.001 Taxa per a la gestió dels residus municipals. Normativa pel  2015 - Sabadell.  

EF-E-15.002 
Responsabilitat de les empreses com a conseqüència de la reforma del codi penal: Introducció als 
programes del compliance.  

EF-E-15.003 Aconsegueix un 5% en bonus de formació.  

EF-E-15.004 Aconsegueix un 5% en bonus de formació. 

EF-E-15.005 Aconsegueix un 5% en bonus de formació. 

NÚM. TEMA 

FORMACIÓ 

F-15.001 Programa de formació 2015. 

F-15.002 Nous cursos d’Angles per aquests 2015. -Beginnner- 

F-15.003 Nous cursos d’Angles per aquests 2015.-Elementary B2- 

F-15.004 Nous  cursos d’Angles per aquest 2015.-Advanced A1- 

F-15.005 Nous cursos de Francès per aquest 2015. 

F-15.006 L’eina professional de disseny tècnic més utilitzada. Vine a dibuixar.  

F-15.007 Com preparar visites comercials i realitzar bons tancaments.  

F-15.008 Com aconseguir mes del meu equip aquest 2015. 

F-15.009 Aprèn a auditar-te per millorar la rendibilitat, tresoreria i disminuir les necessitats de finançament.  

F-15.010 Gestió de la qualitat ISO 9001. Novetats 2015. 

F-15.011 Seminari ISO 9001: 2015. Novetats, anàlisi dels canvis i gestió de riscos.  

F-15.012 Electricitat, construcció de línies de telecomunicacions i esteses elèctriques (20 h). 

F-15.013 Prova d'accés als cicles formatius de Grau Mitja.  

F-15.014 Programa Qualificat.  

F-15.015 Curs. Semi-presencial totalment bonificable.  

F-15.016 Introducció a la comptabilitat per a Pimes.  

F-15.017 El crèdit documentari.  

F-15.018 Taules dinàmiques en excel.  
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RELACIÓ DE CIRCULARS CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC 

NÚM. TEMA 

FORMACIÓ 

F-15.019 Noves oportunitats i obrir mercats nacionals i internacionals.  

F-15.020 Acord de col·laboració amb ENGLISH IN CHESTER.  

F-15.021 Programa de Desenvolupament i Gestió Empresarial - PDGE- 

F-15.022 Administració de personal nomines i modalitats de contractació.  

F-15.023 Auditories internes de qualitat segons ISO 9001. 

F-15.024 Implantant un pla estratègic.  

F-15.025 Com optimitzar el cobrament de factures i reclamar impagats.  

F-15.026 Disseny i mecanitzat per ordinador CAD– CAM. MASTERCAM - Nivell 1. 

F-15.027 Descobreix les eines que poden millorar la teva efectivitat i creativitat: Dels mapes mentals als cinc barrets.  

F-15.028 Crèdit bonificable 2015. Aprofita'l!. 

F-15.029 Soldadura.  

F-15.030 Productivitat amb eines digitals.  

F-15.031 Angles intensiu per a adults i professionals.  

F-15.032 Curs subvencionat. Electricitat.  

F-15.033 Curs subvencionat. Manteniment mecànic.  

F-15.034 Curs subvencionat. Operador de carretons.  

F-15.035 Renovació del carnet de carretons elevadors.  

F-15.036 Com preparar i presentar de forma efectiva una sol·licitud de finançament.  

F-15.037 Vine i fes el teu pla de Màrqueting.  

F-15.038 Exportes i/o importes, i no saps com fer els tràmits administratius?. 

F-15.039 Com desenvolupar el lideratge. La via del judo.  

F-15.040 Curs subvencionat. Finances per a no finances.  

F-15.041 Gestió de (in) competents.  

F-15.042 Curs subvencionat. Automatismes elèctrics. Nivell basic.  

F-15.043 Després de l'èxit de la primera convocatòria us oferim la segona edició.  

F-15.044 Incoterms 2010. 

F-15.045 Implantant un sistema de gestió mediambiental segons la nova ISO 14.001. Novetats 2015. 

F-15.046 No t’arrisquis a uns sanció. Format i tingues la teva empresa adaptada a la llei de protecció de dades. LOPD. 

F-15.047 Communicating and negotiating in english: a win– win focus.  

F-15.048 Comunicació efectiva com a eina estratègica.  

F-15.049 Quina APP necessita la teva empresa.  

F-15.050 Curs semi-presencial totalment bonificable.  

F-15.051 Design Thinking. Coneix la forma de pensar dels dissenyadors.  

F-15.052 Taller. Tast de vins Catalans.  

F-15.053 Interpretació de plànols mecànics.  

F-15.054 Excel 2010 avançat.  

F-15.055 Impostos a la Pime.  

F-15.056 Claus per millorar la gestió del temps i la productivitat.  

F-15.057 Tastet de la venda efectiva.  

F-15.058 Taller. “Facebook per a gent gran”. 

F-15.059 El tancament comptable i fiscal de l’exercici.  

F-15.060 Morfopsicologia. Compren el caràcter i la personalitat de les persones a traves de la forma de la seva cara.   

F-15.061 UNE- EN - ISO 9001: 2015. Anàlisis dels canvis i gestió de riscos.  

F-15.062 Retoc fotogràfic digital. Photoshop. 

F-15.063 Com evitar els robatoris d'informació estratègica de les empreses?. 

F-15.064 Excel 2010 avançat.  

F-15.065 Comptabilitat. Entén la comptabilitat i domina el pla general comptable.  

F-15.066 Ser alumne d’Esec té molts avantatges.  

F-15.067 Formació tècnica en processos de pintura industrial.  
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RELACIÓ DE CIRCULARS CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC 

NÚM. TEMA 

INFORMACIÓ GENERAL 

IG-15.001 Alumnes en practiques d'informàtica i comunicacions.  

IG-15.002 Ofertes i demandes de serveis industrials. 

IG-15.003 Ofertes i demandes de serveis industrials.  

IG-15.004 Ofertes i demandes de serveis industrials.  

IG-15.005 Ofertes i demandes de serveis industrials.  

IG-15.006 Vols formar part del Jec ?. 

IG-15.007 Ofertes i demandes de serveis industrials.  

IG-15.008 Proposta preferencial de subministrament elèctric de Factor Energia – Pimes. 

IG-15.009 Proposta preferencial de subministrament elèctric de Factor Energia – Particular. 

IG-15.010 Jornada tecnològica per a la  reactivació del negoci.  

IG-15.011 Exempció del 85% de l’impost especial sobre l’electricitat.  

IG-15.012 Valoració de l’actuació i el serveis de Centre Metal·lúrgic  - 2014.  

IG-15.013 Ofertes i demandes de serveis industrials. 

IG-15.014 Tarifes especials 2015. As Hotels. 

IG-15.015 Tarifes especials Gran Hotel Verdi.  

IG-15.016 Tarifes especials 2015. Hotel Campus.  

IG-15.017 Ofertes i demandes de viatges. 

IG-15.018 Acord amb CPDI. 

IG-15.019 Solucions de control, gestió i localització de flotes.  

IG-15.020 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball.  

IG-15.021 Revisió i inspecció  periòdica reglamentaria d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.  

IG-15.022 Descomptes exclusius amb Solred. 

IG-15.023 Estalvia’t les cues. Demana ja el VIA T de Solred. 

IG-15.024 Servei de traduccions.  

IG-15-025 Pòlissa d’accidents del conveni Siderometal.lurgic.  

IG-15.026 Erasmus per a joves emprenedors/es d’estades empresarials a la UE. 

IG-15.027 Subvencions per a foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols i en l’exterior.  

IG-15.028 Hem millorat el descompte de Solred perquè estalviïs fins a 8 cènt. D’€ en carburant.  

IG-15.029 Ofertes i demandes serveis industrials. 

IG-15.030 Renovació de la targeta professional de la construcció - TPC– . 

IG-15.031 Ofertes i demandes de serveis industrials.  

IG-15.032 Servei d’assessorament energètic.  

IG-15.033 Ofertes de  CM viatges.  

IG-15.034 Acord amb Portaòptcis  group.  

IG-15.035 Ofertes i demandes de serveis industrials.  

IG-15.036 Acord amb tm totmedia, empresa editora de Viaempresa.  

IG-15.037 Assemblea General Ordinària de socis del Centre Metal·lúrgic.  

IG-15.038 Ofertes i demandes de serveis industrials.  

IG-15.039 Ofertes i demandes de serveis industrials.  

IG-15.040 Ofertes i demandes de serveis industrials.   
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RELACIÓ DE CIRCULARS CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC 

NÚM. TEMA 

INFORMACIÓ GENERAL 

IG-15.041 Ofertes i demandes de serveis industrials.  

IG-15.042 Ofertes i demandes de serveis industrials.  

IG-15.043 El metall s’imprimeix en 3D, vine i veuràs com. 

IG-15.044 Ofertes de Ibercaja €. 

IG-15.045 Vacances d’estiu 2015. 

IG-15.046 Ofertes i demandes de serveis industrials.  

IG-15.047 Vagis on vagis, connecta’t al Centre Metal·lúrgic.  

IG-15.048 Ofertes i demandes de serveis industrials.  

IG-15.049 Ofertes i demandes de serveis industrials.  

IG-15.050 Adquisició del Centre de formació Esec.   

IG-15.051 Ofertes i demandes de serveis industrials.  

IG-15.052 Ofertes i demandes de serveis industrials.  

IG-15.053 CM Servei d’assessorament energètic.  

IG-15.054 Celebració de la nit de l’empresari de Cecot.  

IG-15.055 Ofertes i demandes de serveis industrials.  

IG-15.056 25 Aniversari Secot bcn. 

IG-15.057 Aquest nadal, regala visió amb portaòptics group. 

IG-15.058 Com evitar els robatoris d’informació estratègica de les empreses?. 

IG-15.059 Personal en practiques.  

IG-15.060 Ofertes i demandes de serveis industrials.  

IG-15.061 Ofertes de CM  viatges.  

IG-15.062 La millor salut, al millor preu. 

IG-15.063 Quotes associació 2016. 

NÚM. TEMA 

PROMOCIÓ INTERNACIONAL 

PI-15.001 Pla de promoció internacional 2015. 

PI-15.002 Agents comercials comissionistes del sector metal·lúrgic a Alemanya: Eines per trobar l’agent adequat.  

PI-15.003 El teu delegat a l’exterior.  

PI-15.004 El seu delegat a  Estats Units.  

PI-15.005 El seu delegat a Aràbia Saudita.  

PI-15.006 Jornada oportunitats de negoci a Kazakhstan. 

PI-15.007 Missió comercial a Perú.   

PI-15.008 Missió comercial a Kazakhstan.  

PI-15.009 Trobada agents comercials comissionistes a Alemanya. 

PI-15.010 El seu delegat a Italià.  

PI-15.011 El seu delegat a Colòmbia.  

PI-15.012 Grup d’internacionalització a Iran.  

PI-15.013 Grup d’internacionalització a Aràbia Saudita.  

PI-15.014 Jornada: Factors claus d'èxit en els mercats del l’Africa Occidental.  

PI-15.015 Jornada: Oportunitats de negoci a Perú.  

PI-15.016 Participació Agrupada a la Fira Midest 2015. 

PI-15.017 El seu delegat a Perú. 

PI-15.018 Missió comercial a Mèxic. 

PI-15.019 Participació a la Feria Subcontractació 26 al 29 de maig de 2015.Bec (Bilbao Exhibition Center). 

PI-15.020 Jornada oportunitats de negoci als Estats Units.  

PI-15.021 Jornada: Agents comercials comissionistes del sector metal·lúrgic a França: Eines per trobar l’agent adequat.  

PI-15.022 Obert el programa Icex-Next de suport a la Internacionalització 2015. 
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RELACIÓ DE CIRCULARS CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC 

NÚM. TEMA 

PROMOCIÓ INTERNACIONAL 

PI-15.023 Programa trobada agents comercials comissionistes a França. 

PI-15.024 Beyond Building Barcelona. Construmat. 19-23 Maig 2015. 

PI-15.025 Jornada oportunitats de negoci a Colòmbia.  

PI-15.026 Nova Jornada: Agents comercials comissionistes del sector metal·lúrgic a França: Eines per trobar l’agent 
adequat.  

PI-15.027 Invitacions pel SIL 2015.(Saló Internacional de la logística i la Manutenció). 

PI-15.028 Programa: Internacionalització agrupada 2015. 

PI-15.029 Jornada oportunitats de negoci a Marroc.  

PI-15.030 Pla de missions comercials pel segon semestre de 2015, amb l’ajut d'Acció.  

PI-15.031 Jornada oportunitats de negoci a Alemanya.  

PI-15.032 Missió comercial a Israel. 

PI-15.033 Missió comercial a l'Índia. 

PI-15.034 Missió comercial a Estats Units. 

PI-15.035 Missió comercial Colòmbia-Equador.  

PI-15.036 Reconeixement a l’empresa més internacional 2015. 

PI-15.037 Jornada: Oportunitats de negoci a Mèxic. 

PI-15.038 Jornada: Oportunitats de negoci a França. 

PI-15.039 Missió comercial a Cuba.  

PI-15.040 Missió comercial Aràbia Saudita i Emirats Àrabs.  

PI-15.041 Jornada oportunitats de negoci a Aràbia i Emirats.  

PI-15.042 Grup d’exportació a Colòmbia. 

PI-15.043 Grup d'exportació França. 

PI-15.044 Grup d’Exportació Marroc. 

PI-15.045 Grup d’exportació Alemanya.  

PI-15.046 Convocatòries obertes. Missions comercials.  

PI-15.047 Missió comercial. Iran-Kuwait. 

PI-15.048 Missió comercial a Kazakhstan. 

PI-15.049 Missió comercial a Xina. 

PI-15.050 Convocatòries obertes 2015. Grups d’exportació en destí. 

PI-15.051 Programa de cupons a la internacionalització.  

PI-15.052 Missió comercial a l'Índia.  

PI-15.053 Jornada: Oportunitats de negoci a Kazakhstan.  

PI-15.054 Elaboració del programa de promoció internacional 2016. 

PI-15.055 Jornada. Oportunitats de negoci a Mèxic.  

PI-15.056 Ajuts per a inversió directa a l’exterior: Acció. 

NÚM. TEMA 

MEDI AMBIENT 

MA-15.001 Tràmits  que es tenen que portar a terme durant el primer trimestre de 2015. 

MA-15.002 Subvencions de compensació de costos indirectes de gasos efecte hivernacle. 

MA-15.003 Nous mitjans pel registre electrònic dels focus emissors a l'atmosfera. (Llibres de registres). 

MA-15.004 Subvencions en sistemes de gestió i eco etiquetat i eco disseny.  

MA-15.005 Publicació de la nova Une-En Iso 9001:2015. 

MA-15.006 Publicació de la nova Une-En Iso 14001:2015 
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 Alumnes en pràctiques d’informàtica i comunicacions. 

 Programa Qualifica’t 

 Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà. 

 No obligatorietat del contracte de manteniment de 

baixa tensió. 

 Butlletí de reconeixement d’instal·lacios elèctriques 

de baixa tensió (BRIE) 

 Acredita’t. 

 L’Assemblea general de socis del Gremi 

d’Instal·ladors electricistes i fontaneria de Sabadell i 
Comarca. 

 11a. Setmana de l’energia i del canvi climàtic. 

 Programa Qualifica’t. 

 Carnet instal·lador de gas (IG-B). 

 Carnet operador industrial de calderes 

 Carnet instal·lacions tèrmiques en edifics (ITE). 

 Personal en pràctiques. 

 Curs de sistemes de climatització invisible per sostre 

radiant. Novetats sobre la tuberia multicapa per a 
calefacció i fontaneria. 

 Assemblea General Extraordinària de socis del 

Gremi d’Instal·ladors electricistes i fontaneria de 
Sabadell i Comarca. 

 Relleu dels òrgans de govern del Gremi 

d’instal·ladors de Sabadell i comarca. 

CIRCULARS CURSADES ESPECÍFICAMENT PEL GREMI D’INSTAL·LADORS 
ELECTRICISTES I FONTANERIA DE SABADELL I COMARCA 
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 Jornada. Gestió de residus al taller. 
 Sircat. Petició de recollida d’oli.  
 Modificacions del permís de circulació.  
 Eleccions per a la renovació de la Junta 

Directiva del Gremi de Tallers.  
 Curs. Organització i gestió del taller.  
 Curs. Noves tecnologies de propulsió i 

combustibles alternatius. Vehicles elèctrics i a 
gas.  

 Valoració de l’actuació i els serveis del Gremi 
de Tallers - 2014. 

 Assemblea General Extraordinària de socis del 
Gremi de Tallers de Reparació i Venda 
d'Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província 
de Barcelona.  

 Curs. Electricitat i introducció a l'electrònica de 
l'Automòbil. 

 Acord de col·laboració amb Mensaelect. 
 Servei de concertació horària d’ITV urgent.  
 Curs. Manipulació de sistemes frigorífics 

instal·lats en vehicles - gasos fluorats.  
 Llibre registre de residus.  
 Taula resum periodicitat inspecció 

d'instal·lacions sotmeses a reglamentació 
especifica aplicable a les especialitats de: 
mecànica en general, electricitat, xapa i pintura, 
pneumàtics i motocicletes.  

 Cartell informatiu per als teus clients.  
 Renovació de la Junta Directiva del Gremi. 
 Curs subvencionat. Noves tecnologies de 

propulsió i combustibles alternatius. Vehicles 
elèctrics i a gas.  

 Curs. Iniciació a la reparació de caixes de canvi 
automàtiques.  

 Obtenció de la certificació de responsable 
tècnic de taller.  

 Programa Movele 2015. 
 Informació per als tallers col·laboradors de 

www.oponeo.com, web de venda de 
pneumàtics.  

 Vine al curs de connexiona’t de centraletes en 
el bus de dades. 

 Pla Pive 8. 
 Celebració del 40è aniversari i Sant Cristòfol. 
 Concertació horària d’ITV a l’agost.  
 Petició recollida pneumàtics a l’agost.  
 El web de venda de pneumàtics 

www.oponeo.com s’adhereix a Signus  per 
complir amb les responsabilitats medi 
ambientals.  

 Curs de 25 hores per la obtenció de la 
certificació de responsable tècnic de taller.  

 Cartell preu hora per l’any 2016. 
 Davallada de preus dels residus abonables.  
 Acord amb Autotecnic 2000.  
 Curs. Organització i gestió de taller . 
 Ofertes i demandes de serveis industrials. 
 Mesures preventives en l'ús  d’aparells 

d'elevació de vehicles.  

CIRCULARS CURSADES ESPECÍFICAMENT PEL GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ I 
VENDA D’AUTOMÒBILS I RECANVIS DE SABADELL I COMARCA 
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MOVIMENT ASSOCIATS  
 
CENTRE METAL·LÚRGIC (Altes) 

CENTRE METAL·LÚRGIC (Baixes) 

ADVANCED FRAME TECHNOLOGY SL 

BEORVALUE SL 

CAYFI, S.L. 

CONSTRUCCIONES METALICAS METALSAN SL 

CREUS ELECTRONICA DE CONSUM, SL 

DAENAS PROCESS ENGINEERING SL 

FRECAN S.L.U. 

GENÍS PEDRAGOSA, JOSEP 

GRUPO ACACIO BCN SL 

INDUSTRIAS MECANICAS DAVO SL 

KARL DUNGS SL 

LOAR GASIFICACION SL 

LOBATO VILLALBA, TOMAS 

MARSIANSA SL 

OCTO 25 SL 

PROTACC 2007 SL 

REPMAN SOLDADURAS SL 

RODRIGUEZ LAZARO, ADAM 

SOLDEBER SL 

SPOOL PLATING SL 

TALLERES VIC SA 

TECNOS AUTOMATIZACION SL 

ALUMINIS PARCERISA S.L. 

ALUTEC DEL VALLES, SL 

ANAXSA INOX SL 

APQ AUTOMATISMOS PARA QUEMADORES 

BRAFIM MECPLAST SL 

CANAL BARBERAN, SL 

DISTRIBUCIONES EUROTRONIC 2007 SL 

ELECTROMONTAJES MONTOLIU SA 

ESSELTE, SA 

EXCLUSIVAS TE-PA, S.A. 

FRECAINOX SL 

FRECAN SL 

FRECH ESPAÑA S.A. 

GJM SA 

GUVISAN LIGHTS SL 

HUNTER DOUGLAS ESPAÑA SA 

INJUFEL S.L. 

INLASA CALDERERIA, S.L. 

J. OLIVA SPECIAL PROJECTS SL 

JOHNSON CONTROLS MANUFACTURING ESPAÑA 

MCA CRAM SL 

MECANIZADOS REUNIDOS  CASTELLAR SL 

MIRADA MAZARICO, PERE LLUIS 

PAU RIFÀ S.L. 

PEREZ DE TUDELA DIAZ, JUAN 

PLASTIJET, SL 

PLATINOR, S.A. 

PUJADAS BASTARDES, Mª ANTONIA 

RECAMBIOS MARINOS S.L. 

REJILLAS AERODINAMICAS SL 

SERVO MOTORS ADJUST SL 

SISTEMAS DE ENVASADO ZERMAT SL 

SOLDAPLASTIC SA 

SUBMINISTRES A OBRES I TERRENYS SL 

SUMMA INSURANCE CORREDURIA DE SEGUROS  

SURFAT, SA 

TACONY, S.L. 

TALLERES PLAIN, S.A. 

TALLERES TABO, S.A. 

VIPA AUTOMATION SL 

100 
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MOVIMENT ASSOCIATS  
 

GREMI D’INSTAL·LADORS  DE SABADELL I COMARCA (Altes) 

ADMINISTRACION BERNAL S.L. 

AIRSEGUI SL 

AJUNTAMENT DE SANTA PERPETUA  

ALCARAZ HERMOSILLA, FRANCISCO 

BLAU NATURA SLU 

BALLESTEROS FERNANDEZ, JOSE MIGUEL 

BUILDING INGENIERIA SABADELL SL 

CLAROS LOPEZ, VICTOR 

CLICON CLIMATIZACION SL 

CLIMALDAMA SL 

CLIMAPRECIOS GRUPO ICCOLLDEFORN SL 

DEHHOU, SAMIR 

ELECTROCLIMA 2006 SL 

ELIOT-LAND SL 

ELTEVA FOC, SLU 

EMSER INSTAL.LACIONS SL 

ESTANQUIA SL 

ESTRADA ROMA, ALBERT 

FERLINE SL 

FERRE CHACEL, CARLES 

FERRÉ SANCLIMENTS, XAVIER 

FONTALGAR INSTAL.LACIONS SL 

GARCIA MARTIN, JONATHAN 

GARCIA MOLINA, JORGE 

GIROGA HABITAT SL 

GONZALEZ EXPÓSITO, JOSE Mª 

GONZALEZ MORENO, DAVID 

GRIÑO JORNET, PERE 

 

GUILLEM GARCIA, JAVIER 

GUMBAU BLANCAFORT, ORIOL 

IBERIA HEATING & AIRCONDITIONING 

HERVAS POYATOS, JUAN JOSE 

INSTAL.LACIONS RADA SL 

INSTALACIÓ MONTIEL 2, S.L 

INSTALACIONES EGALVA. SL 

JUANAZO MACIAS, NESTOR JHONNY 

JC INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS 2012 SL 

KOMPLEK OBLUZE SL 

LIGERO SORIA, DOMINGO 

LOPEZ CHINCHILLA, SANTIAGO 

MACIÀ MARTINEZ, JORDI 

MOHAMED ERRAY 

MORALES POZO, JUAN RAMON 

MORERA JUAN, RAMON 

OLTRA OLIVA, FERNANDO 

PINTO GOMEZ, JORDI 

PRUINÓS MANTENIMENTS SL 

PLAZA TORRES, REGINO 

ROIG-SAT SL 

SABALLAR SCP 

SELECT SCP 

SERVIARGIL SLU 

SQUADRA TECNICA Y OBRAS SL 

SUAREZ-MUÑOZ E HIJOS SCP 

TESLA PROJECT INNOVATION SL 

THECGONAL SERVEIS SL 

ZENTRIA ENERGIA SL 
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MOVIMENT ASSOCIATS  
 

GREMI D’INSTAL·LADORS  DE SABADELL I COMARCA (Baixes) 

ANPER BENESTAR AMBIENTAL SCP 

B-SMARTER SL 

CARLES GUMBAU S.L. 

CLAVIJO GARCIA, RAFAEL 

CLICON S.C.C.L. 

DELGADO SORIANO, CAYETANO 

EBONEE CONSULTING SL 

ELECTRA SERVEIS INTEGRALS 2007 SL 

ELECTRICITAT TEMA, SL 

ELECTRO TÈCNICA VALLÈS SL 

EMIBLEDOR SL 

FERNANDEZ ARAUJO, IVAN 

FRED I CALOR CREU ALTA SL 

FRED I CALOR S.A. 

GERMANS OLTRA OLIVA C.B. 

GIROGA HABITAT SL 

GRUPO VIACC  POLINYA SL 

HERVÁS POYATOS, JUAN JOSÉ 

IMA MARIS SUBSERVICES SL 

INSTAL.LACIONS ANDREU SL 

INSTAL.LACIONS FERRE S.L. 

INSTAL.LACIONS MAÑAS BRONCHUT S.L. 

INSTALACIONES COLLDEFORN SCP 

INSTALBESTRADA S.L. 

JC INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS 

JORDI MOLINA INSTALACIONS S.L. 

LLOBERA SAFONT, JORDI 

LOPEZ MONT, SERGIO 

LOPEZ SEGURA, MANUEL 

MULTISERVEIS VALLES SCP 

NUALART VILARDELL, RAMON 

NUÑEZ BUJALDON, SERGI 

OLTRA NIETO, ANTONIO 

OMEGA INSTALACIONES, S.L. 

PEREZ ALONSO, JOSE LUIS 

RACIONERO CHACÓN, ANTONIO 

ROMERO PEREZ, RAMON 

RUIZ JURADO, FRANCISCO 

SAEZ ORTEGA, PERE 

SANCHEZ MATEOS, FRANCISCO 

SEGUÍ MOLINA, OSCAR 

SEGUI PEREZ, CESAR 

SOLAS GIMENEZ, PAULINO 

SOTO BEUMALA, XAVIER 

MOVIMENT ASSOCIATS  
 

GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ I VENDA D’AUTOMÒBILS I RECANVIS DE 
SABADELL I PROVÍNCIA DE BARCELONA (Altes) 

AUTOMOCIÓ LLONCH SL 

AUTO-REPARACIÓ FONOLLAR SCP 

AVCARS RIPOLLET SL 

BARANGÉ GÓMEZ, CARLES 

BELTRAN RODRIGUEZ, JOSEP 

CABELLO CHAMORRO, MANUEL 

EFFICAR GARAGE SCP 

EVARM INNOVACIÓN SL 

FERNANDEZ RINCÓN, DANIEL 

GIMENEZ BLANCO, ALBERT 

GUERRERO MENDIETA, PEDRO 

INNOVAUTO SBD SCP 

JIMENEZ NUALART, JOAN MANUEL 

MATEU LOPEZ, MAURICI 

PASTOR MOTO SL 

RODRIGUEZ PONS, RUDI 

RUBIO ROJO, JAVIER 

SABADELL CARS SCP 

SALUDES GARCIA, ANTONIO 

SAUTER VALLES SLU (Cerdanyola). 

SCM MOTORS 2015 SL 

TALLER C58 REPARACION DEL AUTOMOVIL SL 

TALLERES FERCU SCP 

TECNO BEE INNOVACIÓN Y SERVICIO SL 

URBANO TORREBEJANO, JOSE 

VERDI MOTOR SCP 

VILLA MENDOZA, JORGE 
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GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ I VENDA D’AUTOMÒBILS I RECANVIS DE 
SABADELL I PROVÍNCIA DE BARCELONA (Baixes) 

ATLAS CAR DISTRIBUCIÓN DE AUTOMOVILES SA 

BARRAGAN CANTON, JAVIER 

BOHIGAS CINTAS, MIGUEL 

BOJADOS BUJALDON, MANUEL 

CARAVANING GARCIA SL 

CATALAN CAZALLA, FRANCISCO 

CORET ESPAÑOL, EUDALD 

CUESTA POVEDANO, ANTONIO 

ESTEBAN SILVESTRE, JOSE ANTONIO 

FLORES ALARCON, JORGE 

GALVEZ MORENO, MARC 

GARCIA CRESPO, JOSE LUIS 

GIMENO MERCADAL, JOSE 

HERMOSILLA FERNANDEZ, JOSE LUÍS 

LIMIT MOTOS, S.L. 

MASACHS NAGER, VICENÇ 

OLID RAMIRO, ANTONIO 

SARMOVIL SAU 

TALLER HELLIN SCP 

TALLERES LEMANS SCP 

TALLERS DE L’AUTOMOBIL SANT QUIRZE, S.L. 

 

103 

MOVIMENT ASSOCIATS  
 

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE ACABADOS DE SUPERFICIES - AIAS - (Altes) 

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE ACABADOS DE SUPERFICIES - AIAS - (Baixes) 

GALVANOTECNIA Y DERIVADOS SA 

GALVASEL 2.0 SL 

HARTER OBERFLAECHEN 

YCUÑA, S.L. 

GONZALEZ HERMANOS, S.A 

IK4 - TEKNIKER  

KIESOW SPAIN SLU 

BOMBAS ESPECIALES TORRES, S.L. 

ESOLVE CONSULTORIA E INGENIERIA-

MEDIOAMBIENTAL, S.L. 

CRELECT-CASTELLANA DE RE-

CUB.ELECTR.,SLU 

ADJUTORI QUINTANA SERRA 

QUINAPA, S.L. 

INMAR MILENIUM, S.L 

QUISURFE, S.L. 

LARA CHORREADO, SCP 



GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ I 
VENDA D’AUTOMÒBILS I RECANVIS DE 

SABADELL I PROVÍNCIA DE BARCELONA 

c. Tres Creus, 66 

08202 SABADELL 

Tel.  93 745 78 10 

Fax. 93 726 09 95 

centrem@centrem.cat 


