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en el seu comportament desfavorable, motivat
per la feblesa dels principals mercats exteriors
de Catalunya i pels efectes negatius de
l’apreciació de l’euro front el dòlar en les
exportacions dirigides a tercers països.

desenvolupades pel Centre i pels Gremis
associats, així com els resultats assolits per les
diferents àrees i serveis de la Institució, que
valorem molt positivament tant de forma
qualitativa com quantitativa.

Cal també fer esment a les fortes pujades dels
preus de les primeres matèries i dels productes
semielaborats (acer, alumini, coure ...) que van
incrementar-se de mitjana un 12%, arribant
en alguns casos fins al 70%. Aquests augments
no es poden traslladar totalment als preus de
venda del sector, que van créixer al voltant del
3%, cosa que significa un clar deteriorament
dels marges empresarials.

Hem de fer especial èmfasi en la finalització
de les esperades obres de remodelació del
nostre estatge social, obres que ens permeten
disposar d’unes instal·lacions totalment
reformades i adaptades als últims avenços
tecnològics que donen resposta al creixement
continuat de les nostres activitats.

l sector metal·lúrgic català, segons dades del
CEAM, ha finalitzat l’any 2004 amb un
creixement de la producció del sector
d’aproximadament un 1% en termes reals, taxa
inferior al 3,5% del 2003, alhora que la taxa
d’utilització de la capacitat productiva instal·lada
a les empreses va caure lleugerament , situantse en un 81% quelcom per sota del 82,9%
del 2003.
El mercat interior va ser molt més dinàmic,
especialment el consum privat i la construcció,
que no pas les exportacions que continuaren

El nombre d’ocupats a Espanya en el sector
s’ha situat a finals del exercici 2004 en
1.158.300 persones que suposa 51.200
ocupats més que l’any anterior, comparat amb
la xifra del 2003, representa un increment del
1,70%.
Pel que fa al Centre Metal·lúrgic, l’activitat
comercial desenvolupada ha permès seguir
ampliant el cens social fins a 1.729 empreses,
amb una plantilla total de 25.871 treballadors.
En aquesta memòria s’exposa de forma
detallada el conjunt d’activitats i projectes

En aquest context manifestem tres elements
de preocupació que poden condicionar els
resultats del exercici, la marxa de les
exportacions, i en particular del mercats
comunitaris, i l’impacte negatiu sobre aquestes
de l’apreciació de l’euro en els mercats de
divises i la continuació de la tendència alcista
dels preus de les primeres matèries.

Ramon Alberich i Ferrer
President
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Les branques d’activitat que van experimentar
una evolució més favorable foren la
instrumentació, la construcció de maquinaria
i material elèctric i la producció i primera
transformació de metalls. En canvi, la fabricació
de màquines d’oficina i equips informàtics i,
en menor mesura, l’electrònica van registrar
els pitjors resultats.

El 2005 es presenta com un any en el que
hem de seguir millorant els nostres nivells de
competitivitat i per això és imprescindible
resoldre els greu dèficit fiscal del nostre país,
el dèficit crònic d’infrastructures, l’excessiva
regulació administrativa a que estan sotmeses
les nostres empreses o la descoordinació entre
les diferents administracions.
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1.

El Centre Metal·lúrgic

• 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 i 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 els Gremis d’Instal·ladors
d’Electricitat i Fontaneria i de Tallers de Reparació
i Venda d’Automòbils i Recanvis de Sabadell i
Comarca, que gaudeixen, com el Centre
Metal·lúrgic, de plena personalitat jurídica i són
regits pels seus respectius òrgans de direcció.
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Així mateix, hi ha signats acords de col·laboració
amb el Gremi d’Indústries Gràfiques de
Catalunya i amb la Federació Empresarial
Catalana del Sector Químic – FEDEQUIM.
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1.

El Centre Metal·lúrgic
• Àmbit territorial

memòria 2004

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.
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• Relacions del Centre
Metal·lúrgic
- Amb les associacions
empresarials

En l’àmbit sectorial està vinculat a:
- Unió Patronal Metal·lúrgica de Barcelona
- Confemetal
En l’àmbit territorial amb:
- 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.

Estructura
sectorial

Estructura
territorial
Confemetal

Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE

Unió Patronal Metal·lúrgica
de Barcelona UPM

Foment del Treball
Nacional

Federació de la Petita
i Mitjana Empresa

- Altres relacions institucionals
• ACSAR.
• ACTA, Associació Catalana de Teixidors
Auxiliars.

Consell Intersectorial d’Empresaris
de Sabadell i Comarca
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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.
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El Centre Metal·lúrgic. Serveis
• ADECAT.
• Agrupacions Professionals Narcís Giralt.
• Ajuntaments de la Comarca.
• ASCAMM, Associació Catalana d’empreses
Constructores de Motlles i Matrius.
• Associació Comarcal d’Empresaris del
Berguedà.
• Associació d’Empresaris de la Indústria
Química 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 a l’Arbitratge de Sabadell.
• BAIE – Barcelona Aeronàutica i de l’Espai.
• Cambra Oficial de Comerç i Indústria de
Sabadell.
• Canal 50 Vallès.
• CASSA, Companyia d’Aigües de Sabadell
• CEAM, Centre d’Estudis i Assessorament
Metal·lúrgic.
• CECOT, Confederació Empresarial
Comarcal de Terrassa.
• CIDEM, Centre d’Informació i
Desenvolupament Empresarial.
• CIESC, Consell Intersectorial d’Empresaris
de Sabadell i Comarca.
• CIFO VALLÈS, Centre d’Innovació i
Formació Ocupacional del Vallès.
• CIPO, SCCL
• CONFEMETAL.
• Consell Econòmic i Social de Barberà del Vallès.
• Comissions de negociació dels Convenis
Col·lectius d’Indústria i Comerç del Metall.

• Consell Comarcal del Vallès Occidental
• Consell Territorial d’Ensenyament del Vallès
Occidental.
• Consorci per a la Normalització Lingüística.
• COPCA, Consorci de Promoció Comercial
de Catalunya.
• Departament de Treball i Indústria.
• Departament d’Educació.
• Departament de Comerç, Turisme i
Consum..
• Departament de Medi Ambient i Habitatge.
• Diputació de Barcelona.
• EADA, Escola d’Alta Direcció i Administració
d’Empreses.
• Entitats Financeres, Bancs i Caixes.
• ESADE, Escola Superior d’Administració
d’Empreses.
• Escola Tècnica Superior d’Enginyers
Industrials de Terrassa.
• Escola Universitària d’Estudis Empresarials.
• ESDI, Escola Superior de Disseny Industrial.
• ESEC. Institut de Formació Empresarial.
• FEDEQUIM, Federació Empresarial
Catalana del Sector Químic
• Federació Comerç de Sabadell.
• F E M E L , Fe d e r a c i ó d ’ E m p r e s a r i s
Metal·lúrgics de la Província de Lleida
• FEPIME Catalunya, Federació de la Petita
i Mitjana Empresa.
• FESALC.
• Foment del Treball Nacional.
• Fundació Acció Solidària contra l’Atur.
• Fundació ASCAMM Centre Tecnològic.
• Fundació Bosch i Cardellach.

• Fundació Bosch i Gimpera
• Fundació Cirem.
• Fundació CECOT Formació.
• Fundació CECOT Innovació.
• Fundación Tripartita para la Formación en
el Empleo.
• Fundación del metal para la formación,
cualificación y el empleo.
• Gremi Comarcal de Constructors d’Obres
de Sabadell.
• Gremi Comarcal d’Hosteleria i Turisme
de Sabadell.
• Gremi d’Indústries Gràfiques de Catalunya.
• Gremi de Fabricants de Sabadell.
• Gremi de la Fusta.
• Gremi de Joiers i Rellotgers.
• Gremi de Professionals del Pneumàtic de
Barcelona i Tarragona.
• Gremi de Tallers de Reparació
d’Automòbils de Terrassa i Comarca.
• ICICT.
• IMPEVIC.
• Instituts d’Ensenyament Secundari de
Sabadell i Comarca.
• Jove Cambra.
• APPLUS Technological Center.
• Mesa de Salut Laboral del Vallès
Occidental.
• Mesa d’ocupació del Vallès.
• Oficina de Dinamització del Centre de
Sabadell.
• OTG, Oficines de Treball de la Generalitat.
• Patronal Metal·lúrgica del Bages.
• Ràdio Sabadell 94.6

• Sabadell Grup Assegurador.
• SAT, Mútua d’Accidents de Treball.
• SILDES.
• Tribunal Arbitral de Sabadell.
• Tribunal Laboral de Catalunya.
• UAB, Universitat Autònoma de Barcelona
• 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
• UOC. Universitat Oberta de Catalunya.
• Universitat Politècnica de Catalunya.
• UPF, Universitat Pompeu Fabra.

• El Centre Metal·lúrgic
a Internet
Amb els objectius d’aprofitar 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 fomentar l’ús d’aquestes noves
tècniques entre les empreses, el Centre

La plana Web del Centre Metal·lúrgic
persegueix, a més, l’objectiu de proveïr les
empreses associades d’un canal de
comunicació i d’accés als serveis del Centre,
intentant arribar, quan sigui possible, a
prestar el servei directament a través de la
pròpia plana i evitar així desplaçaments
innecessaris o trucades. És per això
interactiva i els seus continguts són
permanentment actualitzats.

Metal·lúrgic està present a Internet.
Aquesta presència es manifesta a través
d’una plana Web, d’una bústia corporativa
de correu electrònic i de bústies individuals
corresponents als diferents departaments
del Centre.

L’adreça de la pàgina Web és: http://www.centrem.es
mentre que l’adreça corporativa de correu electrònic és: centrem@centrem.es

Per departaments:

Presidència
Direcció General
Direcció Adjunta
Formació
Assessoria Jurídica
Promoció Internacional
Comercial
Administració
RRHH
Gremi d’Instal·ladors
Gremi de Tallers

presidencia@centrem.es
torras.gabriel@centrem.es
vilanova.montse@centrem.es
subirana.rosa@centrem.es
villacorta.jesus@centrem.es
campanera.jm@centrem.es
comercial@centrem.es
capel.lourdes@centrem.es
rrhh@centrem.es
elec@centrem.es
tra@centrem.es
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ADRECES INDIVIDUALS DE CORREU ELECTRÒNIC
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El Centre Metal·lúrgic. Serveis
• Serveis a les empreses
Assessoria jurídica i laboral
Informació jurídica 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 sobre convenis provincials.
- Coordinació de la negociació dels convenis
d’empresa de la Comarca.
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.

memòria 2004

- Accidents i prestacions.
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Servei Nòmina
A través de l’empresa Consultora Metal·lúrgica
Assessoria i Gestió, SL, el Centre Metal·lúrgic
presta a les empreses associades serveis de
confecció de nòmines i gestió d’assegurances
socials, tot plegat des de l’àmbit especialitzat

del Metall, i en base al coneixement de la
normativa laboral del sector, derivada de la
participació activa del Centre en la negociació
dels Convenis Col·lectius de la Indústria
Siderometal·lúrgica i del Comerç del Metall de
la província de Barcelona.
Assessoria econòmica i fiscal
Impostos estatals, taxes, tributs i exaccions
municipals.
Informació i tramitació d’ajuts i subvencions
institucionals a les empreses.
Formació
Organització de cursos, conferències, seminaris i sessions informatives per a tots els
empresaris i treballadors de les nostres
empreses associades.

productes i serveis, etc.) i 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 cerques de dades
d’identificació i localització de les empreses
contingudes, així com dels productes i/o serveis
que elaboren i/o presten.
Borsa de subcontractació, ofertes i
demandes industrials i tecnològiques
- Ofertes i Demandes de serveis industrials.
- Ofertes i Demandes Tecnològiques.
- Ofertes de col·laboració industrial i
comercial.
- Anuncis de venda o lloguer de naus
industrials.
- Ofertes de compra i venda de maquinària
usada.

Serveis auxiliars
- Textos dels Convenis Col·lectius
- Còpies dels textos legals
- Traduccions
- Aules i sales de reunions
- Cessió d’equips audiovisuals
Serveis Internet
A través de la plana Web del Centre, les
empreses associades segueixen gaudint d’una
excel·lent plataforma de projecció de la seva
imatge, així com d’un mitjà de donar a conèixer
els seus productes/serveis arreu de la xarxa
que representa Internet.

Organització de cursos de formació ocupacional, per a pal·liar la manca de personal obrer
qualificat.

Gestió i tramitació d’aquelles accions formatives,
que realitzen les empreses, mitjançant el nou
sistema de formació continua (crèdit
bonificable).
Directori d’empreses i productes
A través de la plana Web del Centre és possible
consultar en temps real dades relatives a les
empreses associades (localització, dimensió,

memòria 2004

Organització de cursos de formació continua
subvencionats per l’Inem i el Fons Social
Europeu, dins el Contrato Programa mitjançant
la Fundación del Metal para la Formación,
Cualificación y el Empleo.
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El Centre Metal·lúrgic. Serveis

Seccions com ara “Visiti les nostres empreses”; o “Directori d’empreses”, la base de dades accessible als lectors de la pàgina Web
amb informació sobre l’empresa i els seus productes/serveis; el taulell d’ofertes i demandes
de béns i serveis; són, entre d’altres, el més
clar exponent dels avantatges que la presència
del Centre a Internet pot significar per a les
empreses associades.
De fet, el nivell d’accessos mensuals a la plana
Web del Centre Metal·lúrgic durant l’any 2004
es situa en 4.000 de promig, havent-se arribat
a puntes mensuals de l’ordre de 6.000
accessos.
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A més, el Centre Metal·lúrgic ofereix als seus
associats bústies de correu electrònic sota el
domini centrem.es, especialment indicades per
a aquelles empreses que accedeixen a Internet
per primera vegada i que volen introduir-se en
l’ús d’aquestes noves tecnologies de
comunicació, com a pas previ a un
desenvolupament posterior d’una presència
més intensa a Internet.
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També en relació al correu electrònic, cal
destacar el bon funcionament del Sistema
d’Informació Personalitzada SIP, consistent
en que les empreses que disposen d’e-mail,
reben les circulars informatives directament en
la seva bústia de correu electrònic. El sistema
permet la personalització de la recepció de les
circulars per temes, a través d’un perfil amb el
que l’empresa determina de quins temes vol
rebre circulars i de quins no, incorporant tantes
adreces de correu electrònic com disposi,

personalitzant-les amb els corresponents perfils
i “distribuint” així la recepció de circulars
informatives del Centre Metal·lúrgic per tots
els departaments de la seva organització segons
les temàtiques d’interès de cadascun.
Assessorament en temes de 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 consultora mediambiental
DEPLAN, SL.
Mitjançant aquest servei, les empreses que
necessitin informació al respecte, o bé que
aquesta problemàtica les afecti d’alguna manera, poden ser convenientment assessorades per professionals experts en aquesta
matèria.
Servei de Recerca de Personal
Per quart any consecutiu, el Centre Metal·lúrgic
ha ofert a les empreses associades el Servei de
Recerca de Personal. No es tracta d’un servei de
selecció de personal, donat que no realitza proves
ni entrevistes professionals als candidats, si no
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 són conformes
a 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.

Servei de Promoció Internacional
A finals de l’any 2.001 es va posar en marxa
aquest nou servei per satisfer una demanda
creixent entre els nostres associats. Aquest nou
servei, es crea conjuntament amb la Unió
Empresarial Metal·lúrgica de l’Hospitalet i Baix
Llobregat i la Unió Empresarial Metal·lúrgica de
Terrassa, per donar un servei de màxima qualitat
en Promoció Internacional a les nostres
empreses associades.
L’objectiu és fomentar la presència de les
empreses metal·lúrgiques als mercats
internacionals 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, grups i consorcis
d’exportació
4. Assessorament i tramitació d’ajuts davant
l’Administració
5. Organització de seminaris diversos

d’haver conclòs els treballs d’adaptació del
sistema.
En el mes d’octubre de 2004 es va procedir
per part d’Applus Technological Center a efectuar
l’auditoria de revisió del Sistema de Qualitat.
Els resultats de la dita auditoria han estat
plenament satisfactoris, rebent-se la comunicació
oficial de l’atorgament de la dita certificació
amb vigència fins el 24 d’octubre de 2006.

• Certificació de Qualitat
ISO 9001:2000

fa als serveis que el Centre Metal·lúrgic les hi
presta, l’entitat disposa de la Certificació de
Qualitat baix la norma UNE-EN-ISO 9001:1994,
obtinguda el dia 5 de maig de 2000.
La dita certificació abasta la totalitat dels serveis
que presta el Centre Metal·lúrgic, incloent-hi
totes les seves àrees d’activitat: Informació,
Formació i Assessorament Empresarial.
En el mes d’octubre de 2003 es va procedir,
per part de l’entitat certificadora Laboratori
General d’Assaigs i Investigacions – LGAI, a
efectuar l’auditoria de revisió de la Certificació

Amb la intenció d’aconseguir la màxima

del sistema de qualitat del Centre Metal·lúrgic,

satisfacció de les empreses associades pel que

ja sota la nova norma ISO 9001:2000, després

memòria 2004

Serveis d’interès col·lectiu
Seguint la línia iniciada fa ja 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.
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2.

Òrgans de govern i gestió

Com a conseqüència de les eleccions celebrades el 02.07.01, la composició
del Consell del Centre Metal·lúrgic és la que es detalla tot seguidament:

b) Constructors de maquinària per a sectors específics
GRUP NÚM. 5
- Sebastián Jorba Sans
GRUP NÚM. 6
- Talleres Cato, SA
- Lödige España, SA

• Consell

GRUP NÚM. 7

- En representació dels Grups d’Activitat
a) Serveis metal·lúrgics i mecànics generals

- Mecánica Loima, SL
GRUP NÚM. 8
- Talleres Roag, SA
- Draka Cables Industrial, SA

GRUP NÚM. 0
- Grupo Mikalor, SL

GRUP NÚM. 9
- Fema Electrónica, SA

GRUP NÚM. 1

GRUP NÚM. 10
- Suñer, SA

- Industrias Disme, SA
GRUP NÚM. 11

GRUP NÚM. 2

- SA Sinard
- Bea Hispania, SA
- Grupo Estampaciones Sabadell, SL

- Serveis Metal·lúrgics Sabadell, SA - SEMESA
- Emypro, SA
- GPG Técnicas de Panificación, SL
GRUP NÚM. 3
- Talleres Tabo, SA
GRUP NÚM. 4
- Talleres Auxiliares de Estampaciones, SL - TADE
- A.P. Photo Industries, SL
- Industria del Troquel, SA
- Inmeva, SA
- Troquelería Dover, SL

-

Fábrica de Racores Voss, SA
Masalles Comercial, SA
Windisch, SA
Clima Roca York, SL
Weda Transmisiones, SL
Kostal Eléctrica, SA

-

Al-Ko Condural, SA
Mecanización Industrial Sabadell, SA - MEIN
Novotecnic Europa, SA
Appliances Components Companies Spain, SA
Guidosimplex del Minusválido, SL.

memòria 2004
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Òrgans de govern i gestió

c) Comerç

- En representació de les localitats de l’àmbit del
Centre

GRUP NÚM. 13
-

Jose Mª Casanovas Enrich, SL
Daunis, SA
Suministradora del Vallés, SA
Corporación Siderúrgica, SA

Barberà del Vallès
Industrias Metalúrgicas Auxiliares
Vives, SA - IMAVI
Caldes de Montbui
Recam Laser, SL
Castellar del Vallès

d) Gremis

Industrias Torrents, SA
GRUP NÚM. 14

Cerdanyola del Vallès
- Omega Instalaciones, SL
- Instalaciones Guloba, SL

ASCAMM
Palau-solità i Plegamans

- Instalaciones Eléctricas Muns, SL
- August Serra Ferrer, SL

Autotécnic Palau, SL
Polinyà

- Jaume Graells Ribatallada
- Alumbrados Viarios, SA - ALUVISA
- Ainfar, SL
- Manuel Parra Martos
- Pinatec, SL
GRUP. NÚM. 15

Segura Llunell, SA
Ripollet
T.M.G.,SA
Sabadell
Material Sanitario Domedel, SL
Sta. Perpètua de Mogoda

- Servicio Rep. de Vehículos Industriales,SA
SERVEI

memòria 2004

- Mavisa Cerdanyola, SA
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-

Olrait, SA
Josep Estop Jubany
Work Shop, SL
Antonio Sitjas Renom
Auto Taller Erasa, SRL
Euma, SA
Sociedad de Automóviles Reunidos, SA - SARSA
Vallesauto, SA
Exclusivas Pont, SA

Dynacast España, SA
Sant Quirze del Vallès
ABB Automation Products, SA

- Junta Directiva
President

- Personal i Assessors del Centre
Director General

- Ramon Alberich i Ferrer
(Talleres Auxiliares de Estampaciones, SL)*

- Gabriel Torras i Balcell
Adjunta a Direcció

Sots-presidents

- Montse Vilanova i Ballet
- Joan Gallego i Salas
(Material Sanitario Domedel, SL)*
- Felipe González Sánchez
(T.M.G., SA)*

Assessoria Jurídica
- Jesús Villacorta i García
- Maite Marín i Sánchez
Formació

Tresorer

- Rosa Subirana i Navarro
- Eliseu Santandreu i Martínez

- Ferran Canet i Tomàs
(Grupo Estampaciones Sabadell, SL)*
Recursos Humans
- Pere Barrios i Sturlesse (Recam Laser, SL)
- Oscar Daunis i Mulet (Daunis, SA)
- Sofia Gabarró i Taulé
(Servicio Rep. de Vehículos Industriales, SA)
- Josep Gallarde i Raventós (Kostal Eléctrica, SA)
- Carles Garriga i Sels (Grupo Mikalor, SL)
- Xavier Panadès i Dalmases (Talleres Roag, SA)
- Sònia Puigdollers i Vives
(Industrias Metalúrgicas Auxiliares Vives, SA)
- Josep Manel López i Beltran (Auto Taller Erasa, SRL)
- August Serra i Ferrer (August Serra Ferrer, SL)
* Comitè Executiu del Centre Metal·lúrgic

- Cristina Encinas i Cano
Promoció Internacional
- Josep M. Campanera i Raduà
Comercial
- Cristina González i Fuentes
Administració
- Lourdes Capel i Rueda
- Montse Mas i Acosta
- Maribel Casas i Gil
- Gemma Cano i Matarrodona
- Maite García i Vilanova
- Pedro García i Moreno
memòria 2004

Vocals
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3.

Activitats més destacades
de l'associació durant el 2004

de Seguretat Social
A principis d’any es produeixen les següents
modificacions referents a:
- Nou Salari Mínim Interprofessional, que
s’estableix en 460,50 euros/mes.
- Actualització de bases i tipus del Règim
General de la Seguretat Social, del Règim
Especial dels Treballadors Autònoms, i
dels contractes formatius.
S’informa del Programa de Foment de
l’Ocupació 2004.
Informem sobre el nou sistema de bonificació
en la formació.
El Conveni Col·lectiu de la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona entra
en el seu segon any de vigència amb una
jornada anual de 1.760 hores efectives de

dels Diputats i al Senat convocades pel dia 14
de març.

a l’any següent –en aquest cas per al 2005-,

Informem del nou procediment de notificació
electrònica dels accidents de treball.

autònoma.

S’informa sobre la Incapacitat temporal en el
RETA.

així com les d’àmbit nacional i de comunitat

• Àrea Econòmica i Fiscal

S’informa de les normes de cotització a la
Seguretat Social per a l’any 2004.

Durant el 2004 s’han seguit produint

Informem sobre les bonificacions després de
la suspensió del contracte de maternitat i
excedència per la cura d’un menor.

als associats mitjançant circulars i sessions

Informem de la finalització del termini perquè
totes les empreses tinguin un Pla de Prevenció
de Riscos Laborals.

- Modificació de la Llei de l’IVA per al sector

Informem sobre les normes de participació
dels treballadors en les Eleccions de Diputats
al Parlament Europeu convocades pel dia 13
de juny.

- Interès legal del diner per al 2004. Interès

Donem a conèixer els nous imports del Salari
Mínim Interprofessional.

modificacions normatives que s’han traslladat
especialitzades o assessorament personalitzat
als interessats.
de recuperació i semi-transformació de
ferralla fèrrica i no fèrrica.
de demora.
- Deducció fiscal per I+R+it.
- Línia ICO PIME 2004
- Principals novetats tributaries pel 2004.
- Règim simplificat de comptabilitat.

El Conveni Provincial del Comerç del Metall

S’informa de la prorroga del sistema alternatiu
a la signatura electrònica en la notificació dels
accidents de treball.

entra en el seu quart any de vigència, una

Es fa una sessió informativa sobre les

jornada anual de 1.786 hores efectives de

modificacions de la normativa sobre prevenció
de riscos laborals.

- Petició de certificats a contractistes i

Recordem que està en funcionament el nou
Servei Nòmina.

- Ajuts a la recerca, el desenvolupament i

Informem de la creació de registres per Delegats
de Prevenció i Comitès de Seguretat i Salut.

- Aprovació del model 190 pel resum anual

treball. La publicació oficial fou el 12.02.04 en
el DOGC núm. 4069.

treball. La publicació oficial fou el dia 01.03.04
en el DOGC núm. 4081.
S’informa sobre el nostre el servei de recerca
de personal, com del nou servei de
contractacions en origen.
Informem sobre les normes de participació
dels treballadors en les Eleccions al Congrés

Com cada any, s’informa a les empreses associades del calendari de festes d’àmbit local per

- Ajuts prog rama d’assessorament
empresarial. Convocatòria 2004
- Sol·licitud de certificats als subcontractistes.
subcontractistes.
la innovació tecnològica.
de retencions i ingressos a compte de
l’IRPF.
- Estimació objectiva de l’IRPF i de l’IVA.

memòria 2004

• Àrea Laboral i
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Activitats més destacades de l'associació durant el 2004

• Servei de Promoció
Internacional
1. Organització i coordinació d’accions de
promoció col·lectiva.
1.1. Missions comercials.
La missió consisteix en un viatge a
realitzar per un grup d’empreses del
sector metal·lúrgic al mercat objectiu,
amb un programa concret d’actuacions
per a cada una de les empreses
participants, principalment la realització
d’entrevistes amb clients potencials,
la selecció de potencials representants
o distribuïdors, etc. La realització de
missions comercial té com a objectius
prioritaris la introducció dels productes
de les empreses associades als
mercats exteriors, iniciar a les
empreses en l’activitat exportadora i
obrir nous mercats a l’exportació.
Durant l’any 2004 s’han realitzat les següents

1.2. Participacions agrupades en fires.
Per facilitar la presència de les
empreses que s’inicien en el camp
de l’exportació, el Centre Metal·lúrgic
ofereix la possibilitat de participar en
les fires seleccionades, en un stand
compartit coordinat per l’entitat amb
un cost reduït, on les empreses
disposen d’un espai propi per
presentar a través de pannells, catàlegs
i mostres, els seus productes. L’stand
disposa d’una zona d’ús compartit
per atendre els possibles clients, així
com un servei d’informació als
visitants.
Durant aquest any s’han organitzat les següents
participacions:
Fira

Ciutat/País

Data

Midest

París-França

7 al 10 de novembre

memòria 2004
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Xina (Beijing i zona)
Rússia
Brasil
Vietnam
Turquia
Mèxic
Xina
Iran
Polònia

1.3. Visites a fires internacionals.
Amb l’objectiu d’afavorir la
competitivitat i la internacionalització
de les empreses associades, el Centre
Metal·lúrgic ha organitzat dins del seu
pla de promoció per al 2004, visites
agrupades a fires líders mundials en
el seu sector. Els serveis oferts són:

Dates de realització
8 al 12 de març
25 al 29 d'abril
15 al 21 de maig
12 al 19 de juny
26 al 30 de setembre
2 al 8 d'octubre
18 al 24 d'octubre
11 al 16 de desembre
21 al 25 de desembre

Preparació d’agenda d’entrevistes amb
empreses expositores a la fira, d’acord
amb les necessitats de cada empresa.

d)

Informació i assessorament sobre la
fira i les possibilitat reals de negoci
per a cada empresa.

e)

Recepció oficial el dia d’arribada a la
fira i visita guiada a la mateixa.

Durant l’any 2004 s’han organitzat les següents
visites:
Fira

Lloc

Dates

Mostra
Milà
Convegno (Itàlia)

5 al 6 de març

Machine
-Outil

París
(França)

22 al 26 de març

Bauma

Munich
(Alemanya) 1 al 2 d'abril

Hannover Hannover
Messe
(Alemanya) 22 al 24 d'abril

missions:
País

c)

a)

b)

Recerca de les millors condicions de
desplaçament, allotjament i
acompanyament durant el viatge.
Entrades a la fira a cost reduït

Biemh

Bilbao
(Espanya)

8 de juny

Automechanika

Frankfurt
(Alemanya) 16 al 18 de setembre

K 2004

Düsseldorf
(Alemanya) 25 al 26 d'octubre

Euroblech Hannover
(Alemanya) 28 al 29 d'octubre
Emballage París
(França)

24 i 25 de novembre

s’han vist reflectides en les demandes
d’assessorament de les empreses, que han
cobert des de l’empresa que vol iniciar les
seves exportacions fins l’empresa que ja
té consolidada una xarxa comercial exterior
i té problemes puntuals en algun mercat
o algun tràmit a realitzar.
3. Cooperació empresarial, grups i consorcis
d’exportació.
Al llarg de l’any s’han realitzat reunions a
fi de potenciar la creació de grups
d’exportació.
4. Assessorament i tramitació d’ajuts davant
l’administració.
Tramitació d’ajuts a través del Consorci de
Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)
a compte de les empreses.
Així mateix s’ha assessorat a les empreses
en la tramitació d’ajuts al Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX), especialment
en els plans d’implantació de filials a
l’exterior.
5. Organització de seminaris diversos.
El comerç exterior es desenvolupa en un
món que evoluciona molt ràpidament.
Aquest fet fa necessari que els professionals
hagin de reciclar-se constantment. És en
aquest sentit que el Centre Metal·lúrgic
organitza una sèrie de sessions informatives
de mercats internacionals, enfocades als
sistemes financers dels països, instruments

de finançament, entitats bancàries, etc.,
dels països on ha organitzat una missió
comercial.
Així mateix també organitza sessions
informatives d’algunes fires de referència
del sector.
Aquest any s’han organitzat les següents
sessions:
Seminari

Dates

Mercat: Vietnam

25 de febrer

Mercat: Xina

15 d'abril

• Formació

a) CURSOS OBERTS: Cursos oferts dins
el Programa de Formació 2004 que
elabora el Centre Metal.lúrgic pels seus
associats i a l’abast de tots els
treballadors de les empreses
associades.
Aquest any també hem ofert cursos
OBERTS a les empreses de la comarca
d’OSONA.
b) CURSOS IN COMPANY: Cursos impartits
dins la pròpia empresa i exclusius pel
seu propi personal

a) CURSOS OBERTS – Centre Metal·lúrgic

La formació SUBVENCIONADA que ha realitzat
el Centre Metal.lúrgic , durant aquest any, per
a tots els seus associats ha estat:
Any

Hores
lectives

Assistents

2004
2003
2002
2001
2000
1999

8.101
10.665
10.128
14.428
19.168
11.785

2.199
2.752
1.878
2.663
3.668
2.146

Les subvencions de les accions formatives
provenen de la Fundación del Metal para la
Formación, Cualificación y el Empleo, aquestes
accions les poden separar en:

ÀREA / CURSOS
Desenvolupament Personal
- Intel·ligència emocional.
- Tècniques de negociació.
- Lideratge interpersonal i relacional.
- El coaching: com ajudar a desenvolupar
les habilitats pròpies.
- El Management i la gestió de les actituds.
- Tècniques avançades de management.
Recursos Humans
- Administració de personal.
- Tècnic en Gestió de RRHH.
Finances
- Perfeccionament del personal administratiu.
- Gestió financera de la pime.
- Comptabilitat per a pimes.
- Com valorar, adquirir o vendre una
empresa.
- Tancament comptable i fiscal.

memòria 2004

2. Assessorament i informació.
Les necessitat diverses de les empreses
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Activitats més destacades de l'associació durant el 2004

ÀREA / CURSOS
Marketing, Comercial i Comerç Exterior
- Tècniques avançades de venda.
- Qualitat d’atenció al client.
- El telèfon com a eina comercial.
- Gestió administrativa en comerç
internacional .
- Com elaborar un Pla de Marketing
internacional.
- Com ser eficaç en el tracte de les
reclamacions.
Gestió d’ Operacions
- Gestió logística.
- Gestió de compres.
- Gestió de projectes.

memòria 2004

Qualitat i Medi Ambient
- Introducció a la gestió de la qualitat ISO
9001:2000.
- Integració dels sistemes de gestió de
Qualitat, Medi Ambient i PRL.
- Auditories internes de qualitat.
- AMFE.
- Control estadístic de processos productius
SPC.
- Treball en equip i millora continua. Kaizen.
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Seguretat i riscos laborals
- Prevenció de riscos laborals (Nivell Bàsic).
- Prevenció de riscos laborals (Nivell
Intermig).
- Plans d’emergència en empreses
industrials.
- Primers auxilis i socorrisme.
Electricitat i electrònica
- Electricitat bàsica.
- Electricitat industrial.

ÀREA / CURSOS
Disseny
- Interpretació de plànols mecànics.
- Autocad 2004 2D.
- Autodesk Inventor 5.0.
- Disseny de matriueria i utillatge de control.
Producció: Control Numèric
- Control numèric FAGOR.
- Control numèric HEIDENHEIN (Nivell I).
Producció: CAM
- Fabricació assistida per ordinador –
CIMATRON .
- Fabricació assistida per ordinador –
MASTERCAM .
Producció: Robòtica i Automatismes
-Hidràulica i electrohidràulica industrial.
- Pneumàtica i electropneumàtica industrial.
- Pneumàtica i electropneumàtica industrial
avançada.
- Automatització industrial (Nivell I).
- Automatització industrial P.L.C (Nivell III)
OMROM
- Automatització industrial P.L.C (Nivell III)
SCHNEIDER
Producció: Mecànica
- Metrologia bàsica de taller.
- Manteniment mecànic.
- Solid Edge I.
- Solid Edge II.
Producció - varis
- Marcatge CE de màquines noves i
adequació d’antigues al RD 1215/1997.
- Materials i tractaments aplicats a la
matriueria.
Soldadura
- Soldadura bàsica..
- Soldadura de canonades i recipients a pressió
en acer al carboni aliats en posició 1g.

ÀREA / CURSOS
Magatzem
- Operador de carretons elevadors.
Informàtica
- Windows XP.
- Microsoft Word XP.
- Microsoft Excel XP.
- Microsoft Access XP.
- Microsoft Power Point XP.
- Internet..
- ContaPlus.
- FacturaPlus.
- Disseny de pàgines web.
Idiomes
- Beginners.
- Pre-Intermediate.
- Intermediate.
- Upper-intermediate.
- Redacció de documents empresarials.
- Atenció telefònica.
- Francés.
- Alemany.
Gremi de Tallers de Reparació i Venda
d´Automòbils i Recanvis de Sabadell i Comarca
- Tècniques de diagnosi.
- Injecció electrònica de benzina. Injecció
directa.
- Injecció electrònica diesel. Sistema DELPHI.
- Diagnosi amb oscil·loscopi.
- Seguiment i interpretació d’esquemes
elèctrics.
Gremi d´Instal.ladors Electricistes i Fontaneria
de Sabadell i Comarca
- Energia solar tèrmica.
- Energia solar fotovoltaica.
- Domòtica aplicada a edificis i habitatges.
- Instal·lació, manteniment i reparació
d’equips d’aire condicionat.

Total CURSOS OBERTS

•

Any

Hores lectives

Assistents

2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

4.891
3.689
2.889
2.583
4.249
3.130
1.871

1.375
1.503
848
1.285
1.470
1.011
707

Catalunya).
Total CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL

b) CURSOS "IN COMPANY" – Centre Metal·lúrgic
Any

Cursos

Hores
lectives

Assistents

Empreses
participants

2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

90
87
72
121
194
126
85

3.210
4.047
3.924
6.834
9.915
6.405
4.130

824
828
492
812
1.760
1.052
827

52
49
38
47
64
46
51

Hores
lectives Assist.

Total 2004
Total 2003

Cursos

Hores
lectives

Assistents

2004 *
2003
2002
2001
2000
1999

5
2
2
5
5
5

2.160
1.400
1.320
2.025
1.924
2.250

75
30
29
54
47
83

* Aquest any s'han tornat a repetir les mateixes especialitats de l'any anterior: Electricitat
Industrial i Xapista pintor de vehicles, però a més a més hem incorporat els cursos
d'auxiliar mecànica en motocicletes, el d'Electricitat i electrònica i el curs d'Instal·lador
d'energia solar tèrmica.

FORMACIÓ CONTINUA (crèdit bonificable)
Aquest any ha entrat en vigor el NOU SISTEMA DE FORMACIÓ
CONTINUA, aquest sistema 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.

3
4

63
32

2
4

10
8

13
26

113
175

Durant l’últim semestre s’han dut a terme 102 notificacions d’accions
formatives, en les que han participat 449 alumnes, de les 45 empreses
que han sol·licitat aquesta formació subvencionada. El volum econòmic
d’aquestes notificacions ha estat de 73.000 €.

memòria 2004

(Accions de curta durada i específiques de diferents àrees i l'abast de tothom)

- Novetats Fiscals per a l'any 2004
- Llei de protecció de dades
- El Nou reglament de tributació en l'IVA
del lliurament dels materials
- Aplicació d'Incentius fiscals per activitats d'R+D

Any

El Centre Metal·lúrgic ofereix als seus associats la gestió administrativa
per dur a terme aquestes bonificacions i per això a format una Agrupació
d’ Empreses en la que , actualment, hi ha 132 dels nostres socis.

• SEMINARIS O SESSIONS INFORMATIVES
Any 2004
Especialitat

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL (cursos exclusius per a
persones en atur, accions subvencionades per la Generalitat de
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• Assessoraments en Medi Ambient
El desenvolupament d’aquest servei al llarg dels anys que porta establert
és el següent:
Consultes per temes
Aigües residuals
Residus
Subvencions
ISO 14000
Altres
Envasos
Sols
Sorolls
Atmosfera
Llei 3/98 IIAA
DUCA
SGMA (ISO14001/EMAS)
TOTAL

2004 2003 2002 2001 2000 1999
7
21
3
1
17
0
0
1
1
25
1
1
78

4
17
2
2
11
3
0
1
1
39
0
0
80

11
32
1
1
5
1
0
0
3
6
0
0
60

20
14
4
4
6
2
0
0
0
20
0
0
70

36
20
2
5
9
3
0
3
0
4
0
0
82

4
17
5
3
8
3
1
1
0
6
0
0
48

memòria 2004

• Servei de Recerca de Personal
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GRUPS PROFESSIONALS - ANY 2004
- Oficis Metal·lúrgics

188

46%

- Administratius/
Administratius –Comptables/Secretàries en general

45

11%

- Magatzem/Logística/Transport

45

11%

- Enginyers y Tècnics Varis

26

6%

- Comercials/Caps Venda i
Post Venda/Delegats/Dependents

24

6%

- Importació/Exportació/Assistents amb Idiomes

23

6%

- Caps de Producció, Torn o Secció,
Comandaments Intermedis/Cap Oficina Tècnica

20

5%

- Projectistes y Delineants

18

5%

- Qualitat: Tècnics, Adjunts y Verificadors

9

2%

- Comptables/Financers/
Responsables Administratius Financers

7

2%

TOTAL RECERQUES DE PERSONAL
TOTAL EMPRESES SOL·LICITANTS

405
194

Durant el 2001 les recerques varen ser bàsicament per a candidats de
professions qualificades de tipus mig, mentre que en el període 2002
- 2004 s’ha estès a professions qualificades i no qualificades. Dins del
grup de professions qualificades també s’ha ampliat a nivells més alts.
Aquestes sol·licituds de nivells més alts sovint ens indiquen que les
empreses utilitzen el servei de recerca bé com a font única de reclutament,
o bé com una font complementària a d’altres serveis de recerca (anuncis
propis, consultores externes) per a tenir una base més amplia de candidats
que els permeti poder escollir el personal.

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 circumstancia
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 previsió de poder atendre possibles comandes i
saber que en cas que hi hagin circumstancies especials de la producció,
podran fer-ne front. S’ha observat que més del 25% dels usuaris del
servei l’han utilitzat amb aquesta finalitat preventiva o de planificació de
canvis eventuals de la producció.

Durant aquest any hem atès tant perfils d’alt nivell (Caps de Fàbrica,
Directors Comercials), com perfils de nivell mig (Delineants, Tècnics de
Manteniment) i perfils de nivell baix (Treball en cadena). Adjuntem un
quadre dels grups professionals més sol·licitats:

Des dels inicis de la borsa de treball s’han realitzat publicacions d’anuncis
a Internet (infojobs), que durant l’any 2004, han estat “visitats” per
27.695 candidats i s’han apuntat a les ofertes enviant-nos el seu CV
10.429 candidats.

Com a novetat, a finals del 2004, vam crear
una borsa de treball “on line” permetent un
servei totalment informatitzat i més eficaç.
Aquesta borsa es troba a la pàgina web del
Centre Metal·lúrgic a l’apartat Borsa de Treball.
Aquesta eina permet posar anuncis de les
ofertes de les empreses, rebre inscripcions de
candidats interessats en aquestes ofertes en
concret i rebre currículums de candidats que
es registren a la borsa per futures ofertes que
s’ajustin al seu perfil. Durant el 2004 s’han
registrat un total de 485 candidats a la nostra
borsa de treball on line, i s’han inscrit a les
ofertes 394 candidats.
Així, podem dir que dels processos finalitzats
amb contractació d’una o més persones, un
28% s’ha cobert amb personal que s’ha
localitzat a través d’Infojobs, un 67% amb
currículums de la pròpia borsa de treball del
Centre Metal·lúrgic i un 5% per altres vies.
Durant el 2004 s’han atès un total de 405
demandes de personal. D’aquestes, 282 han
acabat finalment contractant personal, mentre
que la resta ha utilitzat el servei per planificar
la possible incorporació de personal que
finalment no han necessitat.

• Club de Responsables
de Personal
El Club de Responsables de Personal va iniciar

el seu quart any amb nous objectius i nou
programa d’activitats que s’ha anat seguint
durant aquest 2004.
Durant aquest període el Club ha treballat
aspectes tan interessants i diversos com; les
últimes modificacions en matèria de Prevenció
de Riscos Laborals, a càrrec del Sr. Jaume Abat
i Dinares. Coordinador de Polítiques de Salut
Laboral de l’Institut Català de la Salut, i les Claus
per el desenvolupament de les capacitats del
Lideratge a càrrec del Dr. Mario Alonso, Metge
especialista en Cirurgia General i Digestiva.
Format a la Universitat de Harvard, i que ha
estat més de vint anys investigant sobre les
bases de la intel·ligència humana i
l’aprenentatge.
En aquestes jornades l’assistència va marcar el
tret diferencial doncs fou molt nombrosa i les
dues varen estar molt ben valorades en els
continguts. Un altre aspecte que ha fet
consolidar el club ha estat l’espai de relació
personal del que disposen al finalitzar la sessió,
una taula rodona que els permet la
comunicació més directa entre els membres
del Club on es comenten aspectes quotidians
que afecten el seu dia a dia i els permet
avançar conjuntament en l’àmbit dels RRHH.
Un altre dels objectius fixats fou estudiar
possibles acords amb altres entitats relacionades
amb el món empresarial i els Recursos Humans,
per tal d’ampliar el ventall de possibilitats tan
en numero de jornades com abast de les
mateixes compartir experiències amb empreses
d’altres sectors, tenir accés a estudis realitzats

al voltant de la gestió dels recursos humans,
entre d’altres accions. Durant aquest any ha
estat possible complir amb aquest objectiu,
doncs em establert un acord de col·laboració
amb Aedipe Catalunya, acord que ens satisfà
molt perquè ens permetrà compartir i ampliar
coneixements al voltant dels Recursos Humans.

• Club de Joves
Empresaris del Metall
En aquest Club es reuneixen els joves que
actualment o molt properament accediran als
òrgans de direcció d’empreses associades al
Centre Metal·lúrgic, i que comparteixen
inquietuds molt similars. Aquest marc de relació
els permet, des d’assolir coneixements sobre
temes específics i/o genèrics que els són de
gran utilitat per a la seva activitat diària, fins a
compaginar activitats més lúdiques, però no
menys interessants, com visitar a empreses
del mateix sector, preparar-se per a la successió
familiar o per a nous projectes i compartir
experiències, entre altres qüestions.
Durant el 2003 vàrem treballar intensament al
voltant de la successió familiar ja que era el
principal objectiu que emmarcava l’any i en
l’inici del 2004 vàrem arrodonir aquest objectiu
amb una jornada protagonitzada per els Pares
i Fills membres del Club i dirigida per el Sr.
Joan Mª Amat, Doctor en Direcció d’Empreses
(IESE) i Assessor d’Empreses Familiars on es
van treballar les diferències generacionals, claus
per a gaudir d’una comunicació fluida i de

memòria 2004

Durant el 2004 ha estat habitual fer publicacions
a la premsa comarcal per tal de donar a conèixer
les necessitats de personal de les empreses
associades al Centre Metal·lúrgic.
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qualitat i conèixer els models que s’utilitzen
actualment per a millorar les relacions
interpersonals .
Una altre jornada realitzada en el marc del Club
del Joves Empresaris fou al voltant de la
Prevenció de Riscos Laborals a càrrec de la
Sra. Carme Barba, Enginyer Tècnic Industrial.
Responsable de l’àrea d’Ergonomia i
coordinadora de l’equip d’investigació de casos
de mobbing al Centre de Seguretat i Condicions
de Salut en el Treball, on vàrem obtenir
informació de primera mà al voltant de temes
com; obligacions i responsabilitats de
l’empresari, organització preventiva, trets bàsics
de la reforma de la LPRL, actuació davant els
accidents de treball: obligacions de l’empresari,
notificació, investigació i sanció entre d’altres.

memòria 2004

Com és habitual en el funcionament del Club
es va visitar una empresa sòcia del Centre
Metal.lúrgic i membre del Club de Joves
Empresaris , KENFILT-NOVOTECNIC que és una
empresa familiar dedicada a la fabricació i
comercialització de centrals per filtrar líquids
amb un important volum d’exportació. Ens
van obrir les portes per explicar-nos com estaven
conduint la successió familiar i el funcionament
de l’empresa.
S’ha potenciat el paper del Comitè del Club
de Joves involucrant-los en les decisions a
prendre i en les línies d’actuació a seguir en el
marc del Club. En aquest comitè comptem
amb la Sra. Sofia Gabarró de l’empresa Servei,
la Sra. Alícia Bosch de l’empresa Muelles y
Resortes Bosch, la Sra. Eva Mª Osuna de
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l’empresa Instal·lacions J. Osuna, el Sr. Joan
Gallego i Domedel de l’empresa Material
Sanitario Domedel.

següents accions;
- “Investigació, desenvolupament i innovació.
El tractament Fiscal” i “La problematica de
l’IVA intracomunitari” a càrrec del Sr.

• Club del Director
Financer
Aquest Club és el més jove dels tres, és va crear
a finals de l’any 2003 i durant el present any
2004 s’ha anat consolidat , doncs s’han complert
part del objectius que es varen marcar a l’inici
com; crear un espai d’intercanvi d’experiències
i reflexions, de comunicació constant d’interessos
a l’entorn de l’empresa i dels seus professionals
en l’àmbit de la Direcció Financera, també es
pretén fomentar les relacions professionals i
personals per tal d’incrementar els coneixements,
la informació i l’intercanvi d’opinions.
Durant aquest període s’han dut a terme les

Fernando Blàzquez de Garzón. Inspector
d’Hisenda.
- “Normes Internacionals de Comptabilitat
(NIC)” a càrrec del Sr. Oriol Amat, Catedràtic
de la Universitat Pompeu Fabra i Cap del
Departament d’Economia i Empresa de la
mateixa Universitat .
També en el marc del Club el Centre Metal·lúrgic
va signar un acord amb l’Associació Catalana de
Comptabilitat i Direcció (ACCID) mitjançant aquest
acord tots els membres del Club del Director
Financer passaven a ser també socis de l’ACCID,
sense que els hi comportés cap cost i obtenint
tots els avantatges que aquesta associació ofereix.

• Acords i convenis de

Conveni de col·laboració entre el Centre

Acord amb Alliance Française. Les empreses

Metal·lúrgic i ACSAR, Associació Catalana de

associades es beneficien de descomptes

col·laboració vigents

Solidaritat i ajuda als refugiats, oferint un servei

especials en els cursos d’idioma francès.

gratuït de recerca de personal immigrant.

Acord amb English for Business. Les empreses

serveis de lloguer de l’automòbil als associats

Conveni de col·laboració entre el Centre

associades es beneficien de descomptes

del Centre.

Metal·lúrgic de Sabadell i CIPO, SCCL per a

especials en els cursos d’idiomes.

Acord Centre Metal·lúrgic – Aina Car per a
donar serveis de lloguer de l’automòbil als
associats del Centre.
Acord Centre Metal·lúrgic – Comercial Martí,
SA per a donar serveis de lloguer de l’automòbil
als associats del Centre.
Acord Centre Metal·lúrgic – Sildes, SCCL per la
inserció socio-laboral de persones amb

proveir un servei d’inserció laboral de persones
amb disminució psíquica.
Acord Centre Metal·lúrgic – Ajuntament de
Sabadell per a la realització d’accions per a la

Acord marc de col·laboració entre el Centre
Metal·lúrgic i la Universitat Politècnica de
Catalunya.

formació i reciclatge tècnic, en el marc de la

Protocol de col·laboració entre el Departament

programació d’accions del FSE.

de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

Conveni entre l’Ajuntament de Sabadell, Cambra
de Comerç i Indústria, Centre Metal·lúrgic i

i el Centre Metal·lúrgic per a fomentar els
sistemes de gestió mediambiental a Catalunya.

Fundació ASCAMM per a gestionar l’Aula de

Acord Centre Metal·lúrgic – Gran Hotel Verdi

Metall del Vapor Llonch.

de Sabadell per a aconseguir tarifes especials

Acord Centre Metal·lúrgic – Vodafone, SA per

per als associats.

a obtenir reduccions de cost en telefonia mòbil.

Acord Centre Metal·lúrgic – EADA per a

Acord entre Centre Metal·lúrgic – Gremi de

aconseguir descomptes en inscripcions a

Fabricants i Telefónica de España, SAU per a

activitats formatives d’aquesta institució per

obtenir reduccions de cost en telefonia fixa.

part d’empreses del Centre.

Acord Centre Metal·lúrgic – Telefónica Servicios

Acord Centre Metal·lúrgic – SAT, Mútua

Móviles, SA per a obtenir reduccions de cost

d’Accidents per a aconseguir tarifes especials

en telefonia mòbil.

relatives al Servei Aliè de Prevenció de Riscos

Conveni de col·laboració entre Centre

per a les empreses associades que siguin

Metal·lúrgic i la Universitat Autònoma de

mutualistes d’aquesta companyia.

Barcelona (UAB).

Acord Centre Metal·lúrgic – Panda Software

local per l’Ocupació de Sabadell, en la recerca

Conveni de col·laboració entre Centre

per a aconseguir descomptes en l’adquisició

del consens per al desenvolupament d’accions

Metal·lúrgic i l’Escola Universitària d’Estudis

de llicències de software de protecció antivirus

encaminades a crear i millorar l’ocupació.

Empresarials de Sabadell (UAB).

per part de les empreses associades.

disminució física i/o sensorial.
Acord Centre Metal·lúrgic – Gestió Immobiliaria
(AXIS i AGN), per oferir a les empreses un nou
servei integral d’assessoria immobiliària.
Acord Centre Metal·lúrgic – Factor Energia per
oferir uns descomptes especials als socis.
Acord Centre Metal·lúrgic – Serveis d’enginyeria
i Arquitectura, SL i Sistemes de Control i
Seguretat, SL per a donar serveis especialitzats
d’Enginyeria, Arquitectura, Control i Seguretat
en condicions avantatjoses.
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Sabadell i el Centre Metal·lúrgic per al Pacte

memòria 2004

Acord Centre Metal·lúrgic – Ifasa per a donar
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Acord Centre Metal·lúrgic – CECOT per a adherir
les empreses associades al Centre al conveni
d’aquella patronal amb SOLRED per a
aconseguir preus rebaixats en l’adquisició de
carburants d’automoció.
Acord Centre Metal·lúrgic – Gerling per a
aconseguir un descompte en la contractació
de pòlisses d’assegurança de crèdit i caució
per part de les empreses afiliades.

d’empreses associades.
Acord amb Onda Rambla – Cadena Onda Cero
per a inserir publicitat de les empreses
associades a preus més econòmics.
Acord amb Sanitas per a l’accés en condicions
avantatjoses a diferents cobertures i prestacions
sanitàries.

Conveni amb el Centre d’Innovació i
Desenvolupament Empresarial (CIDEM) per a
la constitució del Centre Metal·lúrgic com a
Punt d’Informació CIDEM (PIC).

als associats del Centre.

Conveni marc de col·laboració amb la Federació
Empresarial Catalana del Sector Químic –
FEDEQUIM.

memòria 2004

d’outsourcing en plans de formació propis

Acord Centre Metal·lúrgic – IES Escola Industrial
de Sabadell per a desenvolupar projectes
conjunts de col·laboració.

Conveni de col·laboració amb el Gremi
d’Indústries Gràfiques de Catalunya per a la
implantació d’un punt d’atenció als socis del
Vallès d’aquest gremi a les instal·lacions del
Centre Metal·lúrgic.
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Acord amb Grupo DOXA per a oferir serveis

Acord del Centre Metal·lúrgic amb l’Ajuntament
de Sabadell (Desenvolupament Local), per a
la realització del Programa Joves a la Feina
(Coneixement d’Oficis)
Acord amb ESEC – Informàtic Centre, SL per
a la col·laboració en els àmbits de la formació,
la informació i els aspectes tecnològics d’interès
comú.

Acord Centre Metal·lúrgic – Quadis Rent-a-car
per a donar serveis de lloguer de l’automòbil

Acord del Centre Metal·lúrgic amb ANUNZIA
Solucions Tecnològiques S.L per a ofertes
d’Informàtica i internet.
Acord amb ENDESA per obtenir descomptes
fins el 7% en electricitat i del 8% en gas natural.
Acord entre Centre Metal·lúrgic – English in
Chester per oferir condicions especials, durant
tot l’any, a les empreses associades que vulguin
estudiar a Anglaterra. La mateixa escola
proporciona allotjament i la possibilitat d’estudiar
d’una manera flexible i adaptada a les vostres
necessitats.
Acord entre l’ETT Randstad – Centre Metal·lúrgic,
pe tal de posar a l’abast de tots els socis una
eina que ajudi a resoldre la dificultat que suposa
la contractació de bons professionals per al
sector.

Acord del Centre Metal·lúrgic amb El CORTE
INGLÉS i ESESC- INSTITUT DE FORMACIÓ
EMPRESARIAL per tal de facilitar solucions
integrals per a les PIMES en l’àmbit de la
informàtica i noves tecnologies.

• Actes, conferències
i sessions informatives
Actes, conferències
20.01.04 Visita al Centre d’Estudis Professionals d’ECA
20.01.04 Al Gremi de Fabricants, celebració del patró del Tèxtil, Sant
Sebastià
22.01.04 Entrevista amb el Conseller de Treball, Sr. Rañé
22.01.04 Signatura de les taules del conveni d’indústria
22.01.04 Visita al Centre CIFO del Vallès
22.01.04 A l’Ajuntament de Sabadell, assistència a l’acte de presentació
del Conseller de Treball
27.01.04 Presentació del pla d’acció internacional de la Cambra de
Comerç de Sabadell
27.01.04 Assistència a la conferencia del Sr. Rato al Banc Sabadell
28.01.04 Presentació del pla d’acció internacional de la Cambra de
Comerç de Terrassa
03.02.04 Signatura de les taules del conveni de comerç del metall
17.02.04 Al COPCA, assistència al seminari sobre Plataformes
Empresarials
20.02.04 Reunió del Patronat de la fundació Bosch i Cardellach
20.02.04 Assistència a l’acte d’inauguració del Golf del Prat
25.02.04 Reunió amb el Director General de F.P. Sr. Francí
26.02.04 A l’hotel Verdi, sessió de Sabadell Tribuna Oberta
01.03.04 Xerrada informativa per alumnes de l’escola dels Salesians
03.03.04 Entrevista amb el Director General de Comerç, Sr. Raimon
Sarret
05.03.04 Visita ala Directora General de Medi Ambient, Sra. Maria
Comellas
09.03.04 Visita del Comitè Executiu del CM a l’Alcalde de Sabadell, Sr.
Bustos

09.03.04 Visita al Trade Center de Sant Cugat
10.03.04 Assistència a l’acte d’inauguració de la nova seu del Gremi
de la Construcció i de Químiques
10.03.04 Dinar amb el Sr. Carles Gasòliba de CiU
11.03.04 Jornada Preventia
17.03.04 A UPM Barcelona, assistència a una sessió informativa sobre
el nou sistema de formació continua
17.03.04 Visita al Conseller de Comerç
23.03.04 Constitució del Consell Consultiu de la societat Vapor
Llonch S.L
26.03.04 Dinar amb representants de CECOT, CCOO i UGT
30.03.04 Xerrada a l’IES Pau Vila sobre el sector del metall
01.04.04 Dinar amb el Sr. Joan Marcet, president de l’Oficina del
Centre

memòria 2004

05.02.04 A Barcelona, Assemblea General de Fecatra
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06.04.04 Visita al Director General de F.P. amb membres de FECATRA

13.07.04

Assistència al lliurament de premis a la Internacionalització

06.04.04 Visita al Departament d’Ensenyament

13.07.04

Al CM lliurament de diplomes als alumnes del projecta EQUAL

13.04.04 Visita al Cap de Servei de Qualitat Ambiental

16.07.04

Signatura del conveni de col·laboració amb la Fundació Sabadell
Solidari

23.04.04 Entrevista amb el Director de COPCA a Austràlia

19.07.04

Dinar amb representants de l’empresa CCS

04.05.04 Visita a l’associació AIEJEC

21.07.04 Assemblea General d’UPM Barcelona

04.05.04 Xerrada sobre el metall a l’Institut Estela Ibèrica de Santa
Perpètua

22.07.04 Signatura acord de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa
Perpètua

06.05.04 Actes XXVè aniversari Federació Catalana de Tallers
06.05.04 A Casa Àsia, assistència a la presentació de l’estudi Àsia 2004

28.07.04 Reunió amb el Director General d’Ocupació de la Generalitat
de Catalunya

06.05.04 Presentació estudi CATOR sobre recollida de residus de tallers

02.09.04 Assistència a la recepció d’inici de la Festa Major de Sabadell

06.05.04 Actes d’inauguració del Saló MOTORPRO

14.09.04 Visita al Conseller de Treball juntament amb membres del
Pacte per l’Ocupació comarcal

20.04.04 Signatura del Pacte Local de Sabadell

11.05.04 Mesa d’ocupació de Ripollet
21.05.04 Acte d’inauguració dels nous locals de SAT Servei de Prevenció
24.05.04 Assistència a una jornada sobre sostenibilitat organitzada per
Foment
25.05.04 Esmorzar de CASSA
27.05.04 Conferència del Sr. Fernando Salinas

memòria 2004

23.09.04 Reunió amb Director del CPN a Austràlia
27.09.04 Impartició d’una conferència a l’IES La Romànica de Barberà
29.09.04 Exposició d’una ponència al Departament de Treball de la
Generalitat

10.06.04 Taller pràctic del CIDEM sobre aplicació d’incentius fiscals a
les activitats d’R+D+IT a les empreses

30.09.04 Acte d’inauguració de les noves instal·lacions del Centre
Metal·lúrgic

14.06.04 Reunió amb directora del Centre de Recursos Pedagògics

01.10.04 Assistència al sopar del 50è aniversari de les Agrupacions
Prof. Narcís Giralt

01.07.04
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22.09.04 Al Circuit de Montmeló, presentació de l’empresa SIRCAT

Visita al Subdirector General de Treball de la Generalitat de
Catalunya

05.10.04 Conferència inaugural de la Mostra d’Eficiència Energètica

05.07.04 Assistència al sopar d’ACTE

06.10.04 Dinar amb el nou president de Cira, Sr. Rodríguez

07.07.04

Visita al Director General d’Ocupació del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya

07.10.04

Al Parc Central, assistència a l’acte d’inauguració de l’aula
d’energia solar tèrmica del Gremi d’Instal·ladors

09.07.04 Reunió amb el Cap de Sector de Productes industrials i
Tecnologia a ICEX

07.10.04

A Lloret, assistència a l’Assemblea de FECATRA

12.07.04

Dinar amb els ex-presidents del Centre Metal·lúrgic

14.10.04 Visita al Centre de Formació CET Segle XXI de Terrassa

12.07.04

Assistència a la conferencia del Ministro de Industria a ICEX

26.10.04 Assistència a la conferencia inaugural del curs sobre les NIC

12.07.04

Visita al CM del nou President de l’Associació ASCAMM

13.07.04

Consell General del COPCA

27.10.04 A l’hotel Alimara, assistència a un acte del Cercle pel
Coneixement

13.10.04 Signatura del Pacte Local amb la Diputació de Barcelona

27.10.04 Dinar amb President i Gerent del Consell Comarcal del Vallès
Occidental

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

28.10.04 Entrevista amb el representant de l’associació “Desarrollo de
Rio Grande do Norte”

• Agenda 21

04.11.04 A Terrassa sopar de la NIT de l’Empresari (Cecot)

• Associació per a l’Arbitratge de Sabadell

05.11.04 Assistència al sopar del Premi Tenacitat de les Agrupacions
Prof. Narcís Giralt

• CEAM (Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic)

09.11.04 A L’Ajuntament de Terrassa, roda de premsa sobre el programa
Forintel

• Consell Escolar IES Escola Industrial

12.11.04 Visita del Director de Centro Zaragoza
12.11.04 Sopar de cloenda de la setmana de la internacionalització
24.11.04 A Foment del Treball, lliurament dels Premis Atlante
26.11.04 Sopar de Sant Eloi
26.11.04 Signatura del tercer pla d’acció del Pacte Comarcal per
l’Ocupació
01.12.04 Acte d’inauguració del curs de la Fundació Bosch i Cardellach

• Associació VITEC

• CIESC, Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca
• Consell Econòmic i Social de Barberà del Vallès
• Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)
• Foment del Treball Nacional
• Fundació Bosch i Cardellach
• Gremi de Tallers de Reparació i Venda d’Automòbils i Recanvis de
• Sabadell i Comarca
• Gremi d’Instal·ladors Electricistes i Fontaneria de Sabadell i Comarca
• Mesa de Salut Laboral del Vallès Occidental
• Meses d’Ocupació del Vallès Occidental

Sessions Informatives

• Oficina de Dinamització del Centre

02.03.04 Seminari solucions informàtiques per a PIMES

• Pacte per l’Ocupació de Sabadell

14.04.04 Sessió Informativa. El nou sistema de formació continua

• Pacte per l’Ocupació del Vallès Occidental

15.04.04 Taula Rodona: Xina. Seminari informatiu sobre el mercat xinès

• SAT, Mútua d’Accidents

26.04.04 Sessió informativa sobre règim simplificat de la comptabilitat

• Tribunal Arbitral de Sabadell

20.05.04 Seminari sobre introducció al marketing relacional

• Unió Patronal Metal·lúrgica de Barcelona

22.07.04 Sessió informativa: Modificacions de la Normativa sobre
Prevenció de Riscos
24.11.04 Sessió Informativa: L’Empresa i la Nova Llei Concursal
09.11.04 Conferència: Claus per el desenvolupament de les capacitats
de Lideratge
24.11.04 Conferència de Seguretat informàtica

memòria 2004

24.05.04 Sessió informativa sobre FORCEM 2004. Nou model de
Formació Professional Continua
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3.

Activitats més destacades de l'associació durant el 2004

• Punt d’Atenció
CIDEM (PIC)
Al llarg de l’any 2004 i en virtut del conveni
signat amb el Centre d’Innovació i
Desenvolupament Empresarial (CIDEM) per a
la constitució del Centre Metal·lúrgic com a Punt
d’Informació CIDEM (PIC), s’han atès demandes
d’informació d’interès empresarial, que han
obtingut documentació i informació subministrada
pel CIDEM a través de la Xarxa PIC.
Cal destacar l’amplitud d’abast i la elaborada
sistematització de la informació disponible per
als PIC, així com el sistema de consultes online, suportat per la Intranet del PIC.

memòria 2004

• Participació en
projectes en règim
de co-partenariat
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- PROJECTE “Vallès Ocupació”, Iniciativa
Comunitaria EQUAL (2002-2004). El
projecte contribueix a donar resposta a
dues preocupacions principals del món
empresarial. D’una banda, la necessitat
de trobar persones preparades en la
professió que necessita l’empresari. D’altra,
exercir la responsabilitat social vers el seu
entorn, contractant persones que tenen
dificultats en trobar feina. La subvenció
total atorgada és de 114.337€, i l’aportació
del Centre de 38.112,5€.

• Sopar de Sant Eloi
2004

reconeixement a l’empresa Industrial Paifer,

Com ja és tradició, l’any 2004 es va celebrar

Així mateix, durant l’acte es feu lliurament dels

una nova edició del Sopar de Sant Eloi, per a

premis de la XXXena. edició del Premi David

commemorar la festivitat del patró del Metall,

als millors expedients d’alumnes de Cicles

aprofitant l’avinentesa per a aplegar, en un acte

Formatius de les famílies metal·lúrgiques

de germanor, les empreses associades.

d’electricitat i electrònica, fabricació mecànica

En l’edició de 2004, van assistir 267 persones
que van compartir l’estona del sopar, el sorteig

S.A. pels seus 25 anys com a socis del Centre
Metal·lúrgic.

i manteniment de vehicles autopropulsats:
•

1er. premi, corresponent a Grau Mitjà:

d’uns viatges de cap de setmana a diversos

Sr. Miguel Morillo Perona, de l’IES Escola

indrets i llibretes d’estalvi, i el posterior espectacle

Industrial (Sabadell), en l’especialitat de

a càrrec de l’humorista Mag Lari. Es comptà

Mecanitzat. Amb una dotació de 2000€ i

amb la presència de l’Hble. Conseller de Treball

diploma acreditatiu.

i Indústria de la Generalitat de Catalunya Josep
Mª Rañé, i al llarg de l’acte es va atorgar un

•

2on. premi, corresponent a Grau Mitjà:
Sr. Xavier Beltran López, de l’IES Castellarnau

(Sabadell), en l’especialitat d’Electromecànica de vehicles. Amb una dotació de
1000€.
•

1er. premi, corresponent a Grau Superior:
Sr. Xavier Torres Muñoz, de l’IES Escola
Industrial (Sabadell), en l’especialitat de
Producció per mecanització. Amb una
dotació de 2000€ i diploma acreditatiu.

•

2on. premi, corresponent a Grau
Superior: Sr. Pascual Venzal Ruiz de l’IES
Palau Ausit (Ripollet), en l’especialitat de
Sistemes de regulació i control automàtics.
Amb una dotació de 1000€ i diploma
acreditatiu.

Tots els premiats adquireixen el dret a participar
en totes les accions formatives promogudes
pel Centre Metal·lúrgic, de forma gratuïta, durant
tot l’any 2005 i un any d’associació a les
Agrupacions Narcís Giralt.
En aquesta edició la Junta Directiva del Centre
va acordar retre un homenatge al Sr. Tomàs
López Navarro com a reconeixement del sector
tècnic, a un gran investigador, a un gran docent,
un home d’empenta, compromès socialment,
amb un caràcter humà i planer que tothom
qui tracta amb ell pot reconèixer.
El sopar va comptar, una vegada més, amb la
col·laboració econòmica de bon nombre
d’empreses, així com amb les aportacions
especials de Telefónica de España S.A. i
Telefónica Móviles S.A.

• Reunions diverses
Al llarg de l’any 2004 s’han dut a terme reunions
periòdiques del Comitè Executiu del Centre
Metal·lúrgic, per tal de fer-ne un seguiment
més particularitzat dels diferents temes en que
la institució treballa.
Així mateix, també s’han celebrat reunions d’exPresidents, per tal de canviar impressions amb
ells sobre la marxa actual del Centre Metal·lúrgic,
i obtenir-ne els seus consells tot aprofitant la

seva àmplia experiència i els seus coneixements.
Per últim, s’han celebrat reunions periòdiques
entre la Presidència del Centre Metal·lúrgic i
els Presidents dels gremis d’Instal·ladors i
Fontaneria de Sabadell i Comarca i de Tallers
de Reparació i Venda d'Automòbils i Recanvis
de Sabadell i Comarca, per tal de coordinar
actuacions i canviar impressions sobre la marxa
de les relacions entre aquestes entitats.

memòria 2004

metal·lúrgic a una gran persona, a un gran
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4.

Informació personalitzada

A més de la informació difosa als associats mitjançant circulars generals
i sessions informatives, els professionals i personal del Centre han atès,
al 2004, les següents:
Trucades i visites
Ateses per

Trucades % Var Visites

- Direcció General

1.931

- Adjunta a direcció

1.261

- Assessoria Jurídica

4.981

- Gabinet Tècnic

674

- Formació

6.601

- RRHH

3.057

- Comercial
- Promoció Internacional

% Var

413
1.219

Secretaria
- Centre Metal·lúrgic

3.174

- Gremi d’Instal·ladors

5.077

- Gremi de Tallers
de Reparació d’Automòbils

3.878

Total 2004

32.266

Total 2003

32.936

-2,21

306

7,53

279

Origen / Destí

Tramesos

Rebuts

Corporatiu (centrem@centrem.es)
Departaments

1.383
15.467

3.345
24.227

Total 2004
Total 2003

16.850
11.193

27.572
28.730

memòria 2004

Correu electrònic tramès / rebut
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5.

Difusió d'activitats

- Informació circular cursada
Temàtica

desenvolupades en el Centre i en els Gremis així com s’ha seguit
esponsoritzant el programa REDACCIÓ CANAL 50.
Núm.
Circulars
2004

Núm.
Circulars
2003

Laboral i Seguretat Social
Econòmica i Fiscal
Formació
Medi Ambient
Promoció Internacional
Vàries (Informació General)

33
12
121
12
36
51

35
13
91
11
23
52

Total

265

225

A finals de l’any 2004, més de 900 empreses associades rebien
regularment les circulars informatives en format electrònic, corresponent
a aquest nombre d’empreses 1.078 adreces de correu electrònic.
Cal assenyalar les comunicacions d’Ofertes i Demandes, que al llarg de
l’any 2004 s’han referit a:
22
45
4
13
13

Ofertes de Serveis Industrials.
Ofertes Tecnològiques de Serveis Industrials.
Demandes de Serveis Industrials.
Venda/lloguer de naus industrials.
Compra-venda de maquinària usada.

99 notes publicades, que han rebut resposta de 170 empreses.
Al 2003, les notes publicades foren 177, que varen rebre resposta de
220 empreses.

També a través d’Internet s’han difós les activitats del Centre, ja sigui a
través de la pròpia plana Web de l’entitat, com a través d’altres col·laboradors
que s’han fet ressò permanent de les notícies generades pel Centre
Metal·lúrgic.
En aquests i altres mitjans, sovint el nom del Centre és esmentat, no
solament en la informació sobre actes organitzats per l’Associació, sinó
també com a entitat de referència, en donar-se notícies sobre altra
temàtica d’interès general, i com a reconeixement implícit de la seva
representativitat.

- Quaderns de Gestió
Continuen publicant-se informacions d’interès, sota el títol “Quaderns de
Gestió”. Al llarg de l’any 2004, han estat en total 10 Quaderns, amb els
títols següents:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Preparar la post crisis
El Benchmarking
El Outsourcing
Contabilidad creativa
Introducción al riesgo empresarial
Las claves del éxito empresarial
Algunos secretos de la venta
Directivos y Líderes
Optimizar las compras
Vivir es lo más importante

Al llarg de l’any 2004, els mitjans d’informació locals, comarcals i regionals
han seguit reflectint les activitats del Centre havent-se produït 69 aparicions
en els mitjans de comunicació escrita.
A la televisió local “Canal 50 TV” s’han emès amb periodicitat mensual
el programa ENTITATS que s’ha fet ressò de les diferents activitats

memòria 2004

- Mitjans de comunicació
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6.

Captació de nous associats

7.

Associats, Quadre estadístic

• Quadre estadístic empreses/treballadors per grups d'activitat
(Empreses associades al Centre Metal·lúrgic)
31 de desembre de 2004
Autònoms

Trams de treballadors
GRUPS

E

D'1 a 5

T

E

De 6 a 25
T

E

De 26 a 50

T

E

De 51 a 100

T

E

Més de 100

T

E

Totals

T

E

T

%E

%T

00. Altres activitats Metall
01. Foneria

0
0

0
0

8
3

22
11

6
6

106
91

4
1

152
46

2
1

156
52

1
1

121
124

21
12

557
324

1,21
0,71

2,15
1,25

02. Calderería estampació
03. Tallers auxiliars

0
1

0
0

15
10

56
33

50
24

606
230

7
2

263
69

2
0

137
0

3
0

1.534
0

77
37

2.596
332

4,45
2,14

10,03
1,28

04. Mecanitzat, matriueria
05. Maq. i acc. ind. Tèxtil

1
0

0
0

37
4

140
16

79
5

926
71

10
0

369
0

5
0

361
0

1
0

170
0

133
9

1.966
87

7,69
0,52

7,60
0,34

06.
07.
08.
09.

Alimentària, Química
Maq. i eines Fusta
Maq. i apar. elèctr.
Elements electrònics

0
0
0
0

0
0
0
0

8
2
4
8

23
9
16
26

19
3
19
13

240
38
298
156

4
1
8
5

126
50
297
166

5
3
1
0

330
216
70
0

1
0
3
1

215
0
960
238

37
9
35
27

934
313
1.641
586

2,14
0,52
2,02
1,56

3,61
1,21
6,34
2,27

10. Maq. Arts gràfiques

0

0

1

4

2

21

1

265

0

0

7

317

0,40

1,23

0
0
0

0
0
0

4
43
34

12
150
121

17
134
67

237
1.857
888

3
47
15

6
4
5

443
284
298

1
10
4

230
3.724
900

31
238
125

1.052
7.780
2.748

1,79
13,77
7,23

4,07
30,07
10,62

151
7
7
167

0
0
0
0

267
301
10
759

709
726
20
2.094

102
54
2
602

1.117
568
20
7.470

8
13
2
131

27
130
1.765
541
287
489
65
4.842

3

11. Màquina eina
12. Maquinària vària
13. Comerç recup. i reciclatge

0
3
1
41

0
182
90
2.884

1
2
0
29

120
529 2.233 30,60
8,63
245
380 2.210 21,98
8,55
0
22
195
1,27
0,75
8.581 1.729 25.871 100,00 100,00

8,09 34,82

28,87

7,58

18,72

2,37

11,15

1,68

%

9,66

0,00 43,90

33,17 100,00 100,00

50 %
(43,90 %)

40 %
(33,17 %)

(34,82 %)

30 %
(28,87 %)

Núm. Empreses
per rang de plantilla

20 %
(18,72 %)

10 %
Núm. Treballadors
per rang de plantilla

(9,66 %)

(8,09 %)

(7,58 %)

(0 %)

Autònoms

D'1 a 5 treb.

De 6 a 25 treb.

De 26 a 50 treb.

(11,15 %)
(2,37 %)

memòria 2004

14. Gremi d'Instal·ladors
15. Gremi de Tallers
99. Socis col·laboradors
TOTAL

(1,68 %)

De 51 a 100 treb. Més de 100 treb.
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8.

Gremis

• Gremis

•
•

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 i de
Tallers de Reparació i Venda d’Automòbils i
Recanvis de Sabadell i Comarca.
Dotats els Gremis de plena autonomia, es
regeixen pels seus propis Estatuts i per les
decisions dels seus òrgans de govern i gestió.

•
•

•

•

de Sabadell i Comarca

per l’Administració i tràmits subsegüents:
a) Registre Industrial (REIC), Registre Empresa
Instal.ladora Elèctrica (REIE), Registre de
Gas (REIG), Registre d’Empresa
Instal.ladora Tèrmica (REIMITE), Registre
d’Aparells a Pressió, Registre de Contra

Gestions prop de les companyies
subministradores.

Registre

d’Empreses

Instal·ladores/Conservadores Frigoristes i
els seus corresponents Carnets

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

d’Instal·lador.
b) Butlletins i certificats d’instal·lació i revisió
c) Segells de goma, amb les dades
professionals de l’empresa instal·ladora

Arbitratge de conflictes entre usuaris i
instal·ladors, relacionats amb temes de
qualitat i cobraments.

Òrgans de govern i gestió

d) Altres de caràcter puntual

Relacions

•

Servei de traduccions

Junta Consultiva

•

•

Assessorament laboral, fiscal i jurídic en el
propi Gremi.

•

Ainfar, SL

•

Atae 88, SL

•

August Serra Ferrer, SL

•

Castellá-Canudas SL

•

Elèctrica Industrial Canyameres SL

•

Ajuntaments de Sabadell i de la Comarca.
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de
Sabadell.

•
•

CASSA, Companyia d’Aigües de Sabadell.
CIESC, Consell Intersectorial d’Empresaris

•

Circulars informatives.

•

Cursos de formació específics per a
instal·ladors :

de Sabadell i Comarca.
memòria 2004

- Subministrament dels impresos exigits

Incendis,

s’expressen tot seguidament.
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citat, Gas, Aigua, Calefacció i Climatització:

•

pròpies Juntes Directives, les activitats que

d'electricitat i fontaneria

Per a cadascuna de les especialitats d’Electri-

d’Instal·lacions Petrolíferes (REIP), Registre

han desenvolupat, sota les directius de llurs

Gremi d'instal·ladors

•

Serveis als agremiats
• Gestions davant els òrgans de l’Administració.

A més de participar en les activitats generals
del Centre que han considerat del seu interès,

Gas Natural.
Gremi Comarcal de Constructors d’Obres
de Sabadell.
Instituts de Formació Professional.
Magatzemistes de material elèctric i de
fontaneria.
Endesa.
Entitats Col·laboradores de l’Administració.

•

Departament de Treball de la Generalitat.

•

Direcció General de Consum i Seguretat
Industrial.

•

Direcció General d’Energia i Mines.

•

Ferca – Federació Catalana de Gremis.

•

Gremis Comarcals.

•

•

Electricitat Masó SL

- Cursos de reciclatge en temes d’electricitat,
electrònica, energia solar, automatismes...

•

Ferco, SCP

•

Gómez i Hurtado, Feliu

- Cursos per a l’obtenció dels carnets
acreditatius de la seva activitat.

•

Graells i Ribatallada, Jaume

•

Grau Instal.lacions i Reparacions SL

Sessions informatives sobre qüestions
tècniques puntuals i d’actualitat.

•
•

Hijo de A. Martínez Ricart SL
Instal·lacions Fervi SL

Instal·lacions Guloba, SL
Instal·lacions J. Osuna SL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instal·lacions Viladomat SL
Instalaciones Eléctricas Corval SL
Instalaciones Eléctricas Muns SL
Instalaciones Rufat SL
J. Foradada Instal·lacions SL
Jaume López Pujol SL
Modinos Bayona, Josep Antoni
Parra Martos, Manuel
Pinatec SL

Agremiats
Compta el Gremi, a 31.12.04, amb 529
empreses agremiades. El 31.12.03 comptava
amb 494 agremiats.

Gestions davant l’Administració
Relació constant amb la Direcció General de
Consum i Seguretat Industrial de la Generalitat
de Catalunya

Activitats més destacades durant el 2004
Sessió Informativa Liberalització Mercat Elèctric
a CIRCUTOR (30/06/04)

Relació amb la Direcció General d’Energia i
Mines de la Generalitat de Catalunya

Assemblea General Ordinària (07/07/04)
Inauguració Aula Teòrica i Taller Energia Solar
Tèrmica (07/10/04)

Junta Directiva

Jornada Col·legi Enginyers-Gremi sobre el Nou
Reglament Baixa Tensió (16/11/04)

President
- August Serra i Ferrer

*Inauguració Aula Teòrica i Taller Energia
Solar Tèrmica
Feia molt temps que s’estava intentant dur a
terme aquest projecte i per fi es va fer realitat.

Sots-president
- Manel Parra i Martos
Tresorer
- Josep Alonso i Gamell
Secretari
- Vicenç Rodríguez i Almagro
Vocals d’Electricitat
- Marià Brunet i Mauri
- Joan Canyameres i Ramoneda
- Josep A. Modinos i Bayona
Vocals d’Aigua
- Jaume Graells i Ribatallada
- Emili Rufat i Peiret
Vocals de Gas
- Jordi Farell i Pastor
- Josep Mª Cortés i Badia
- Esteban Navarrete García

El mes d’octubre de 2004 es va inaugurar l’aula
teòrica i el taller d’energia solar tèrmica del
Gremi dins el marc de la mostra d’eficiència
energètica i energia solar que es va
desenvolupar en el Parc Central del Vallès.
Pretenem que aquesta aula taller sigui un espai
adequadament dotat que ha de permetre
combinar en un mateix recinte la impartició
teòric-pràctica de les matèries relacionades
amb el món de l’energia solar entre els
professionals del nostre sector o estudiants de
Formació Ocupacional o Reglada, segons el
cas, i que permetrà l’aplicació pràctica en les
millors condicions reals possibles, amb l’objectiu
de formar els millors professionals en aquest
camp.

Relació amb la Direcció General de Radiodifusió
i Televisió de la Generalitat de Catalunya per
tractar sobre el nou Registre de Telecomunicacions
El Gremi està inclòs entre els Centres Col·laboradors del Departament d’Indústria, per a
impartir cursos de formació per a obtenir el
Carnet d’Instal·lador propi de les especialitats
dels seus agremiats.
El Gremi té signat un conveni de col·laboració
amb el Departament de Desenvolupament
Local de l’Ajuntament de Sabadell per a realitzar
accions de formació per al reciclatge de
treballadors en actiu, co-finançades pel Fons
Social Europeu.
Conveni de Col·laboració amb l’empresa
consultora energètica BIOQUAT
Consultes a la Delegació de Treball sobre la
continuïtat de les Proves de Maduresa.
Relació amb APERCA (Associació d’Energies
Renovables) per tractar sobre possible acord
entre les dues entitats.
Altres activitats
Continua l’acord GREMI-CASSA sobre la
liberalització de les bateries de comptadors i
vàlvules entrada/sortida.

memòria 2004

•
•
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8.

Gremis

Reunió de la Junta Directiva, cada dimarts, per
a atendre peticions i denúncies d’agremiats,
així com altres temes que afecten al Gremi.
Reunions periòdiques a Ferca (Federació de
Gremis de Catalunya) de les diferents
comissions d’electricitat, aigua, gas i calefacció
i climatització.
Es continua amb l’edició de la revista
CONNEXIÓ.
Aprofitant la presència del Centre Metal·lúrgic
a Internet, el Gremi ocupa un lloc destacat en
la plana Web com a mostra del dinamisme de
l’entitat i 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 de correu electrònic propi,
per a facilitar-ne la comunicació dels agremiats,
a través de l’adreça elec@centrem.es

memòria 2004

Tercera edició de La Nit de l’Instal·lador
Un any mes es va dur a terme la tercera edició
de La Nit de l’Instal·lador.
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L’acte es va dur a terme el dia 26 de març de
2004 al Restaurant Can Font de Castellar del
Vallès, amb l’assistència de 250 persones.
Durant aquest es van sortejar varis viatges de
cap de setmana a diversos indrets. L’espectacle
va anar a càrrec de l’humorista i mag “Mag
Lari”. Al llarg de l’acte es van atorgar
reconeixements a varies empreses que al llarg
de tres o més generacions han mantingut la
seva presencia en el sector i que son, per tant,
un referent per a tots aquells que, en l’exercici

de l’activitat, aspiren a consolidar el seu projecte
empresarial en el temps. Aquestes empreses
van ser les següents: FRANCISCO TORRAS
DURAN, CARLES GUMBAU SL I INSTALACIONES
ELECTRICAS MUNS. També es va fer un
reconeixement a la presencia de la dona en la
professió d’instal·lador, no només en tasques
administratives i/o gestió, cosa ja habitual, sinó
exercint d’instal·ladora amb el corresponent
carnet i equiparant així el seu paper amb el de
l’home a nivell productiu. El Gremi volia, amb
aquest gest, invitar de forma sincera les dones
a incorporar-se activament en la professió, en
igualtat i condicions que els homes i contribuint
a elevar el grau de professionalitat amb la seva
aportació. Les persones reconegudes van ser:
Mª JOSÉ COBO – de l’empresa Instalaciones
Cobo SL – CRISTINA REVILLA – de l’empresa
Climatitzacions 45 SL – i SONIA QUESADA –
de l’empresa Olmo Quesada Instal·lacions SL.

Relacions amb altres entitats
Entrevistes freqüents amb els directius de les
companyies Endesa, Gas Natural i CASSA.
Continuació de l’acord amb SAT, Mútua
d’Accidents amb el fi que els agremiats puguin
dissenyar i desenvolupar el Servei de Prevenció
a cadascuna de les seves empreses, d’acord
amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Assistència a les reunions del Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca.
Participació en la Junta Arbitral de Consum.
Gestions relatives a la cobertura de la Responsabilitat Civil dels agremiats.
Formació
La voluntat del Gremi és incidir i millorar la
qualificació professional dels seus agremiats, i
és per això que, des de fa anys, es venen
desenvolupant bon nombre d’accions formatives.

CURSOS SUBVENCIONATS PER LA FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO
Curs d’Energia Solar Tèrmica
Curs d'Instal·lació, mant. i reparació d'equips d'aire condicionat
Curs de Domòtica aplicada a edificis i habitatges
Curs d'Energia solar fotovoltaica
Total
CURSOS OCUPACIONALS
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell
Curs d’Electricitat Industrial
Curs d'Instal·lador d'Energia Solar Tèrmica
Total

Hores
lectives

Assistents

40
40
50
60
190

21
55
12
11
99

Hores
lectives
470
300
770

Assistents
15
15
30

Cal destacar que, per a obtenir el Carnet
d’Instal·lador Electricista, com a condició prèvia
es requereix estar en possessió del títol d’FP1
de la branca Elèctrica, especialitat Electricitat;
o be el equivalent actual al Cicle Formatiu en
Grau Mitjà d’una especialitat elèctrica.
En la resta de carnets, la condició per a accedir
al curs és acreditar un títol de Formació
Professional d’una especialitat tècnica o bé 2
anys d’experiència en una empresa que es
dediqui a l’activitat del carnet que es sol·licita.
Com a conseqüència de l’entrada en vigor, el 18
de setembre de 2003, del Nou Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió, durant els primers
mesos del 2004 es van continuar fent cursos de
reciclatge per tal que els instal·ladors coneguessin
aquest nou Reglament. El total d’alumnes inscrits
en aquests cursos va ser de 155
També com a conseqüència d’aquest canvi, es
varen fer alguns cursos mes de complimentació
i càlcul de memòries tècniques i esquemes. El
total d’alumnes inscrits en aquests cursos va
ser de 190

produïdes, que són sovint reiterades en circulars informatives cursades durant l’exercici. Els
agremiats reben les circulars informatives per
e-mail o per correu tradicional, 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:
- Omega Instalaciones, SL
- Instalaciones Guloba, SL
- Instalaciones Eléctricas Muns, SL
- August Serra Ferrer, SL
- Jaume Graells Ribatallada
- Alumbrados Viarios, SA - ALUVISA
- Ainfar, SL
- Manuel Parra Martos
- Pinatec
d’entre els quals el Sr. August Serra i Ferrer, de
l’empresa August Serra Ferrer, SL, és el
representant del Gremi en la Junta Directiva
del Centre Metal·lúrgic.

Gremi de Tallers de
Reparació i Venda
d'automòbils i Recanvis
de Sabadell i Comarca
Relacions

•

Centro Zaragoza

•

Consell Intersectorial d’Empresaris de
Sabadell i Comarca.

•

Departament d’Indústria, Comerç i Turisme.
Direcció General de Consum i Seguretat
Industrial.

•

Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya.

•

Departament de Treball.

•

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-1, Automoció.

•

Junta Arbitral de Consum.

•

OGU, Oficina de Gestió Unificada.

Serveis als agremiats – SERVITALLER
•

Tramitació per a obtenir la Placa d’Indús-

Difusió d’activitats

•

Ajuntaments de Sabadell i Comarca.

tria, els Fulls de Reclamacions, el Cartell de

Ordinàriament, el Gremi informa als agremiats,
en reunions generals, sobre les novetats

•

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de
Sabadell.

Drets de l’Usuari i els Cartells preu/hora
taller.

memòria 2004

Segons la normativa vigent, en l’exercici de
l’activitat d’Instal·lador és necessari estar en
possessió dels Carnets d’Instal·lador Autoritzat.
Per a obtenir aquesta acreditació s’han de
realitzar uns cursos de formació homologats
pel Departament d’Energia i Mines i Seguretat
Industrial i superar un examen de capacitació.
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Gremis
Lliurament de la placa del Gremi de Tallers
de Reparació d’Automòbils de Sabadell i
Comarca i de la normativa vigent.

•

Recollida d’oli usat i altres subproductes.

•

Servei de traduccions i fax.

•

Vehicles de cortesia.

•

Assessorament laboral, fiscal, jurídic, comptable i mediambiental en el propi Gremi.

•

Venda de Manuals d’Autodiagnosi.

•

Legalització de tallers; servei d’Enginyeria
i Arquitectura.

•

Circulars informatives.

•

Cursos de formació en els temes de gestió
del propi taller i en els temes tècnics propis
de la activitat de la reparació de vehicles.

•

Conveni de col·laboració per a la formació
en pràctiques; possibilitat de tenir un alumne
durant 4 hores diàries per a ajudar-lo en la
seva formació i sense cap cost per al taller.

•

Servei Català de Col·locació.

•

Placa Horari-Taller del Gremi.

•

Impresos amb els models oficials d’Ordre
de Reparació.

•

Assessorament sobre al·legacions dels tallers davant les inspeccions del Departament d’Indústria.

Òrgans de govern i gestió
Junta Directiva
Com a conseqüència del procés electoral
conclòs el dia 13.11.02, la nova composició
de la Junta Directiva és la següent:
President
- Josep Manel López i Beltrán
Sots-president
- Agustí García i Rubies
Tresorer
- Antoni Sitjas i Renom
Secretari
- Francesc Casas i Gil
Vocals
- Miquel Bohigas i Cintas
- Fco. Miguel Pérez Barón
- Miquel Martí i Escursell
- Joan B. Colomer i Miralbell
- Francesc Urpí i Royo
- Jaume Llop i Carmona
- Eusebio Díaz de la Muñoza
- Josep Maria Sala i Alegre
- Marc Gálvez i Moreno
Agremiats

•

Servei de reclamació d’impagats.

•

Servei de revisió de compressors.

Compta el Gremi, a 31.12.2004, amb 380
empreses agremiades. El 31.12.2003
comptava amb 383 agremiats.

•

Servei d’ofertes i demandes.

Activitats més destacades durant el 2004

•

Sessions informatives sobre qüestions tècniques puntuals i d’actualitat.

•

•

Servei ITV Urgent.

El 1 de juny es celebra l’Assemblea General
d’agremiats, on es presenta la Memòria
d’Activitats 2003.

• Aprofitant la presència del Centre Metal·lúrgic
a Internet, el Gremi ocupa un lloc destacat
en la plana Web com a mostra del
dinamisme de l’entitat i de l’afany per gaudir
dels avantatges que comporta l’ús de les
noves tecnologies, així com per divulgarles entre els agremiats. El Gremi disposa
de correu electrònic propi, per a facilitarne la comunicació dels agremiats, a través
de l’adreça tra@centrem.es
•

Està en ple funcionament l’Aula-Taller del
Gremi en els locals de l’Ajuntament de
Sabadell situats al Vapor Llonch, instal·lació
que està dotada d’una cabina de pintura,
elevador i altres equips que simulen al
màxim l’equipament real d’un taller en totes
les seves especialitats. S’ha habilitat, a més,
l’espai corresponent a l’activitat formativa,
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.
Aquesta té 290 m2., tot plegat com a
resposta a les necessitats del Gremi davant
l’alt nivell d’activitat formativa que suporta
la dita instal.lació.

•

•

El dia 9 de juliol el Gremi celebra la “III Nit
dels Tallers”, coincidint amb la festivitat
del patró del sector, Sant Cristòfol. Al sopar
hi van assistir 188 persones, que van
compartir l’estona del sopar, el sorteig d’uns
viatges de cap de setmana a diversos
indrets, i el posterior espectacle a càrrec
d’un mag. Al llarg de l’acte es van atorgar
reconeixements a l’esforç emprenedor en
el sector de l’automoció a l’empresa TEC
AUTO SBD.; a la trajectòria empresarial en
l’àmbit de l’automoció a l’empresa Injecció
Amac, SL; i a la trajectòria empresarial i
humana, àmplia i exitosa, en l’àmbit de
l’automoció al Sr. Josep Aguilar Vela de
l’empresa Auto Taller Sprint. El sopar va
comptar, una vegada més, amb la
col·laboració econòmica de bon nombre
d’empreses relacionades amb el sector.
El Gremi, conscient de les especials
circumstàncies que envolten les empreses
concessionàries de marques d’automòbils
agremiades, ha promogut les reunions del
Club del Concessionari, un espai de debat
i d’intercanvi d’informació entre
concessionaris, composat pels principals
representants de marca del Vallès
Occidental. En aquest marc i al llarg de
successives trobades, s’han debatut temes
d’interès comú com es la creació d’una
campa
Continuen les gestions per tal d’oferir als
agremiats una pòlissa d’assegurança
col·lectiva a preus molt favorables. S’ha
contactat amb dues correduries
d’assegurances el producte més interessant
per al Gremi.

Gestions davant l’Administració
En 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.
- Contrast de les plaques d’Indústria, d’obligada exposició a les façanes dels tallers.
- Denúncies dels tallers il·legals.
- Cartells de les ITV-2004.
En l’Oficina de Gestió Unificada (OGU), sobre
l’aplicació del Decret 298/93.
En el 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, del Departament de Consum,
de cartells oficials de Drets de l’Usuari i
Fulls de Reclamació, per a 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.
Formem part de la Junta Arbitral de Consum
de l’Ajuntament de Sabadell
Amb el Servei de Qualificació Ambiental del
Dept. de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya, preparació de l’obtenció del Distintiu

de Garantia de Qualitat Ambiental per a un
nou grup de tallers agremiats que són: Talleres
Angel Gallego, Arboix i Miron, SCP, J.J. Motor,
SCCL, Auto Taller Toni, Talleres M. Díaz, Auto
Taller Sierra, SL, Talleres Ricart, Turbo Diesel
Barberà, SCP, tots ells pendents de la verificació
final.
Relacions amb altres entitats
Amb l’empresa CATOR SA, que realitza en exclusiva la recollida d’olis usats dels tallers.
Amb l’empresa GRECSA, com a possibilitat
d’empresa a contracta per la recollida integral
de residus.
A traves de FECATRA es signa un conveni de
col.laboració amb SIRCAT, empresa que també
realitza el servei de recollida integral de residus.
Relacions amb l’empresa ALFREDO MESALLES,
SA, dedicada a la recollida de pneumàtics.
Col·laboració amb gremis comarcals i
intensificació de l’intercanvi d’informació mútua
i coordinació dels respectius serveis.
Integració del Gremi amb la Federació Catalana
de Tallers (FECATRA).
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.
Formació
Els cursos especialitzats que s’han portat a
terme són els següents:

memòria 2004
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Gremis

CURSOS SUBVENCIONATS PER LA
FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Hores
lectives

Assistents

- Diagnosi amb oscil·loscopi

24

16

- Injecció electrònica de benzina.
Injecció directa.

16

29

- Injecció electrònica diesel.
Sistema Delphi.

20

14

- Tècniques de diagnosi.

20

23

- Seguiment i interpretació
d'esquemes elèctrics.

16

13

96

95

Hores
lectives

Assistents

Total
CURSOS OCUPACIONALS
Realitzats a l’AULA TALLER del Gremi al Vapor Llonch;
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell

- Curs d'Electricitat i electrònica

435

15

- Curs d'Auxiliar Mecànic de Motocicletes

510

15

- Curs de Xapista Pintor de vehicles

660

14

1.605

44

Total

Difusió d’activitats
Els agremiats reben les circulars informatives per e-mail o per correu
tradicional, segons disposin o no d’accés a Internet, editades pel Gremi
sobre temes d’interès general i d’altres sobre temes d’interès exclusiu
dels tallers, el resum de les quals s’exposa a l’Annex 1 d’aquesta memòria.
Es procura que els mitjans de comunicació locals, comarcals i regionals,
recullin les activitats més destacades del Gremi.
Participació del Gremi en el Consell del Centre Metal·lúrgic
El Gremi participa en el Consell del Centre Metal·lúrgic amb els Consellers
titulars de les següents empreses:
-

Auto Taller Erasa, SRL
Autotécnic Palau, SL
Exclusivas Pont, SA
Estop Jubany, Josep
Euma, SA
Mavisa Cerdanyola, SA
Olrait, SA
Sitjas Renom, Antonio
Sociedad de Automóviles Reunidos, SA - SARSA
Servicio Reparación de Vehículos Industriales, SA - SERVEI
Vallesauto, SA
Work Shop, SL

memòria 2004

d’entre els quals el Sr. Josep Maria Sala i Alegre, de l’empresa Mavisa
Cerdanyola, SA, és el representant del Gremi en la Junta Directiva del
Centre Metal·lúrgic.
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Annex 1
Relació de circulars cursades pel Centre Metal·lúrgic

Tema

Laboral i Seguretat Social
LS-04.001

Núm.

Tema

LS-04.016

Suspensión del contrato por maternidad y excedencia
por cuidado de un menor

LS-04.017

Nuevo sistema de Formación Continua

LS-04.018

Nuevo sistema de Formación Continua

LS-04.019

Atenció: El pròxim dia 14 de Juny de 2004 acaba el
termini perquè totes les empreses tinguin un Pla de
Prevenció de Riscos Laborals

Salari mínim interprofesional 2004

LS-04.002 Cotització al règim especial de treballadors per compte
propi o autònoms per al 2004
LS-04.003 Bases de cotització i distribució del tipus de les mateixes
al Règim General de la Seguretat Social per al 2004
LS-04.004 Cotització a la Seguretat en els contractes per a la
formació, o d’aprenentatge, durant el 2004
LS-04.005 Foment de l’ocupació per al 2004
LS-04.006 Nuevo sistema de formación continua bonificación para
LS-04.007

LS-04.021 Calendari Oficials de Festes Laborals per l’any 2005
LS-04.022 Salario Mínimo Interprofesional

la formación

LS-04.023 Notificació Electrònica dels Accidents de Treball

Convenio colectivo para la industria siderometalúrgica

LS-04.024 Modificacions de la normativa sobre prevenció de Riscos
Laborals

e la provincia de Barcelona
LS-04.008 Recursos Humans. Tenim una solució a mida de les
seves necessitats
LS-04.009 Recursos Humans. Contractació de treballadors estrangers
en origen
LS-E-04.

LS-04.020 Normes per a la participació dels treballadors

Conveni provincial del Sector Comerç del Metall de
Barcelona

LS-04.010

Convenio Siderometalúrgico. Publicación Oficial

LS-E-04

Convenio Comercio del Metal. Publicación Oficial

LS-04.011

Notificació dels Accidents de Treball

LS-04.012

Fomento de Empleo de Trabajadores Minusválidos

LS-04.013

Contingencias Profesionales en el RETA

LS-04.014

Nomas de cotización a la Seguridad Social

LS-04.015

Normes per a la participació dels treballadors

LS-04.025 Modificación de base de cotización en el régimen especial
de trabajadores autónomos
LS-04.026 Servei Nòmina del Centre Metal·lúrgic
LS-04.027 Calendari Laboral 2005
LS-E-04

Festes Locals de Sabadell - 2005

LS-04.028 Relación de Fiestas Laborales de Ámbito Nacional y de
Comunidad Autónoma Año 2005
LS-04.029 Calendari Laboral de Festes d’àmbit local per al 2005
LS-04.030 Creació de registres per delegats de prevenció i comitès
de seguretat i salut
Econòmica i fiscal
EF-04.001

Modificació de la Llei de l’impost sobre el valor afegit
(IVA) per al sector de recuperació i semi-transformació
de ferralla fèrrica i no fèrrica

memòria 2004
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Annex 1
Núm.

Tema

Núm.

Tema

EF-04.002 Interés legal del dinero / interés de demora

F-04.013

Curs: Disseny de Matriueria i Utillatges de Control

EF-04.003 Deducción fiscal por I+D+it

F-04.014

Curs: Programació Visual Basic

EF-04.004 Línea ICO Pime 2004

F-04.015

Curs: Perfeccionament del Personal Administratiu

EF-04.005 Principales novedades tributarias para el año 2004

F-04.016

Curs: Electricitat Industrial

EF-04.006 Régimen simplificado de la contabilidad

F-04.017

Curs: Internet

EF-04.007

Ajuts programa d’assessorament empresarial

F-04.018

Curs: Control Estadístic de processos productius SPC

EF-04.008 Solicitud de certificados a los subcontratistas

F-04.019

Curs: Prevenció de Riscos Laborals (Nivell bàsic)

F-04.020

Curs: Tècnic en gestió de RRHH

F-04.021

Curs: Lideratge interpersonal i relacional

Resolución de la dirección general de tributos sobre
responsabilidad de contratistas y subcontratistas

F-04.022

Curs: Windows XP (Nivell usuari)

F-04.023

Curs: Microsoft Excel XP (Nivell I)

EF-04.011

Ajuts per a la recerca, el desenvolupament i la innovació
tecnològica

F-04.024

Curs: Disseny de Projectes amb eines 3D curs bàsic
Solid Edge

EF-04.012

Aprobación del modelo 190 para el resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del I.R.P.F

F-04.025

Curs: Automatització Industrial PLC’S OMROM

F-04.026

Curs: Electricitat Bàsica

F-04.027

Curs d’Anglès: Beginners (Nivell I)

EF-04.009 Petición de Certificado pro los contratistas y subcontratistas
(Art. 43.1.f) de la Lgt
EF-04.010

memòria 2004

Formació
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Tema

F-04.001

Programa de Formació del CM 2004

F-04.028

Curs d’Anglès: Pre- Intermediate (Nivell II)

F-04.002

Curs: Metrologia bàsica de Taller

F-04.029

Curs d’Anglès: Intermediate (Nivell III)

F-04.003

Curs: Com valorar, adquirir o vendre una empresa

F-04.030

Curs d’Anglès: Upper- Intermediate (Nivell IV)

F-04.004

Taula Rodona. L’estructura bancària en l’empresa

F-04.031

Curs: d’Alemany (nivell principiant)

F-04.005

Curs: Autodesk Inventor 5.0

F-04.032

Curs: de Francès (nivell I)

F-04.006

Curs: Ofimàtica Bàsica

F-04.033

Curs: Operador de carretons elevadors (iniciació)

F-04.007

Curs: Access

F-04.034

Curs: Operador de Carretons Elevadors (Perfeccionament)

F-04.008

Curs: Gestió de logística integral

F-04.009

Curs: Creativitat i Innovació

F-04.010

F-03.035

Curs: Soldadura Bàsica

F-03.036

Curs: Soldadura de canonades i recipients a pressió en
acer al carboni aliats en posició 1G

Programa de Cursos Pla Intersectorial

F-04.037

Sessió Informativa: Llei de Protecció de Dades

F-04.011

Curs: Pneumàtica i Electropneumàtica Industrial (nivell I)

F-04.038

F-04.012

Curs: Pneumàtica i Electropneumàtica industrial avançada

Curs: Gestió administrativa en comerç internacional per
al sector metal·lúrgic (nivell II)

Annex 1
Tema

Núm.

Tema

Tema

F-04.039

Soldadura 2004. Homologación de Soldadores

F-04.062

Curs: Qualitat d’atenció al client

F-04.040

Curs: Comptabilitat general bàsica informatitzada

F-04.063

Curs: Kaizen: treball en equip i millora continua

F-04.041

Curs a distància: Prevenció de Riscos Laborals. Nivell
intermig 350 hores

F-04.064

Curs: Access XP

F-04.065

Curs: Com elaborar un pla de marketing internacional

F-04.042

Curs: Interpretació de plànols mecànics

F-04.066

Curs: Tècniques de negació

F-04.043

Curs: Auditories internes de qualitat

F-04.067

Curs: Gestió de projectes

F-04.044

Curs: El management i la gestió d’actituds

F-04.068

Curs: Hidràulica i Electrohidràulica Industrial

F-04.045

Curs: AFME

F-04.069

Curs: Tècniques avançades de management

F-04.046

Curs: Atenció telefònica en Anglès

F-04.070

F-04.047

Curs: Intel·ligència Emocional

Sesión informativa sobre: Régimen simplificado de la
contabilidad

F-04.048

Curs: Introducció a la gestió de la qualitat ISO 9001:2000

F-04.071

Curso: Perfeccionamiento del personal administrativo (II)

F-04.049

Curs: Integració dels sistemas de gestió de la qualitat,
medi ambient i PRL

F-04.072

Curs: Manteniment mecànic

F-04.073

Curs. Documentació escrita en Llengua Anglesa

F-04.050

Curs: Gestió de Pimes

F-04.074

Curs: Automatització Industrial (Nivell I)

F-04.051

Curs: Microsoft Word XP

F-04.075

F-04.052

Curs: Microsoft Excel XP. (Nivell avançat)

Curs: Disseny de Projectes amb eines 3D. Curs Solid
Edge - avançat

F-04.053

Curs: Primers Auxilis i Socorrisme

F-04.076

Curs: Tècniques avançades de venda

F-04.054

Curs: Administració de personal: Nòmines i Seguretat
Social

F-04.077

Curs: Operador de carretons elevadors

F-04.078

Seminari sobre: Introducció al marketing relacional.

F-04.055

Sesión Informativa: El nuevo régimen de tributación en
el IVA de las entregas de materiales de recuperación

F-04.079

Sessió Informativa sobre: Forcem 2004 Nou Model de
Formació Professional Continua

F-04.056

Curs: Comunicació Escrita en l’empresa

F-04.080

Curs: Llenguatges de programació per a la web

F-04.057

Sesión Informativa: El nuevo sistema de Formación
Continua

F-04.081

Taller pràctic: Aplicació d’incentius fiscals per activitats
D’R+R+IT

F-04.058

Curs: Disseny de Pàgines Web

F-04.082

Acord centre metal·lúrgic – English in Chester

F-04.059

Curs: Lideratge de Grup

F-04.083

Nou sistema de Formació Continua

F-04.060

Curs: Plans d’emergència en empreses industrials

F-04.084

Curs: eLearning Intro - ECDL

F-04.061

Curs: Automatització Industrial PLC’S Schneider

F-04.085

Curs: Creació de Pagines Web

memòria 2004
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Núm.

Tema

Núm.

Tema

Tema

F-04.086

Curs: Programació d’Aplicacions Informàtiques amb
Micorsoft OFFICE

F-04.109

Curs: Atenció Telefònica en Anglès

F-04.110

Curs: Lideratge Interpersonal

F-04.087

Seminaris de Formació

F-04.111

Curs: Comptabilitat Bàsica

F-04.088

Formació Telemàtica en Ofimàtica

F-04.112

Curs: Comptabilitat avançada

F-04.089

Nous seminari de Formació

F-04.113

Curs: Gestió de la Qualitat ISO 9001:2000

F-04.090

Seminaris de Formació

F-04.114

Curs: Solid Edge (Bàsic)

F-04.091

Curs: Tancament Fiscal de l’Exercici

F-04.115

Curs: Pneumàtica i Electropneumàtica Industrial (Nivell I)

F-04.092

Curs: Operador de Magatzem

F-04.116

Curs: Automatització Industrial (Nivell I)

F-04.093

Curs: Com ser eficaç amb el tracte de les reclamacions

F-04.117

Curs: Automatització Industrial PLC’S OMRON (Nivell III)

F-04.094

Sessió informativa: l’empresa i la nova llei concursal

F-04.118

Curs: Electricitat Bàsica

F-04.095

Curs: Acreditació ECDL- VALLÈS

F-04.119

Curs: Finances per a no financers

F-04.096

Curs a distància subvencionat: Prevenció de Riscos
Laborals. (Nivell Superior 600 hores)

F-04.120

Curs: Windows XP

F-04.097

Curs a distància subvencionat: Especialitat d’ergonomia
i Psicosociologia

F-04.098

Curs: Prevenció de Riscos Laborals (Nivell bàsic)

F-04.099

Curs: Com fer presentacions eficaces en públic

F-04.100

Curs: El telèfon com a eina comercial

F-04.101
F-04.102

F-E-04.007 Conferència “La bona Sort”
Varis / Ofertes i Demandes
IG-E-04

Conveni de Col·laboració entre el CENTRE METAL·LÚRGIC
i CIPO SCL

IG-E.04

Nova taxa per a la recollida d’escombraries 2004 de
l’Ajuntament de Sabadell

Curs: Gestió de Tresoreria

IG-04.001

Nuevas tarifas eléctricas para el 2004

Curs recuperable a compte del CRÈDIT de formació:
CONTAPLUS

IG-04.002

Ofertes i demandes de serveis industrials

IG-04.003

Informació del Servei de Recerca de Personal

F-04.103

Curs recuperable a compte del CRÈDIT de formació
FACTURAPLUS

IG-04.004

Club de Joves Empresaris del Metall

IG-04.005

Ofertes i demandes de serveis industrials

F-04.104

Programa de Formació 2005

IG-04.006

Ofertes i demandes de serveis industrials

F-04.105

Curs: Gestió de Compres

IG-04.007

Personal en Pràctiques

F-04.106

Curs: Electricitat Industrial

IG-04-008 Ofertes i demandes de serveis industrials

F-04.107

Curs: Administració de Personal

IG-04.009

F-04.108

Curs: Gestió Directiva per a Comandaments Intermedis

Seminari Solucions Informàtiques per a Pimes: Centre
Metal·lúrgic- Corte Inglés- Esec

Annex 1
Núm.

Tema

Núm.

Tema
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IG-04.010

Resum de resultats de l’enquesta del Centre Metal·lúrgic
sobre els efectes de la Deslocalització Industrial i la
Competència de Països en Desenvolupament

IG-04.031

Ofertas y demandas Tecnológicas y de servicios
industriales

IG-04.032

Ofertes i demandes de serveis industrials

IG-04.011

Acuerdo de colaboración Endesa- Centre Metal·lúrgic

IG-04.033

IG-04.012

Ofertes i demandes tecnològiques de serveis industrials

Acuerdo comercial del Centre Metal·lúrgic con Panda
Software

IG-04.013

Ofertes i demandes de serveis industrials

IG-04.034

Ofertes i demandes de serveis industrials

IG-04.014

Acord del Centre Metal·lúrgic amb el Corte Inglés i EsecInstitut de Formació Empresarial

IG-04.035

Nota informativa

IG-04.036

Nova Borsa de Treball disponible a la nostra pàgina web:
www.centrem.es

IG-04.037

Ofertes i demandes de serveis industrials

IG-04.038

Oferta mobiliari d’oficina

IG-04.039

Nuevo servicio de diagnostico y asesoramiento para la
gestión del resultado de las Pymes

IG-04.040

Ofertes i demandes de serveis industrials

IG-04.041

Acuerdo de colaboración Endesa- Centre Metal·lúrgic

IG-E-04

Taxa Recollida Escombraries 2004

IG-04.043

Ofertes i demandes de serveis industrials

IG-04.015

Ofertes i demandes de serveis industrials

IG-04.016

Ofertes i demandes de serveis industrials

IG-04.017

Ajuts i subvencions. Pla de consolidació i competitivitat
de la Pime

IG-04.018

Ofertes i demandes de serveis industrials

IG-04.019

Ofertas y demandas de servicios industriales

IG-04.020

Oferta d’informàtica i Internet

IG-04.021

Ofertes i demandes de serveis industrials

IG-04.022

Tarifes especials Gran Hotel Verdi - 2004

IG-04.044

Nova convocatòria del Programa Torres Quevedo

IG-04.023

Acuerdo de colaboración Endesa - Centre Metal.lúrgic

IG-04.045

Personal en Pràctiques

IG-04.024

Ofertes i demandes de serveis industrials

IG-04.046

IG-04.025

Nou servei d’adaptació a la Ley Orgánica de Protección
de datos de carácter personal (LOPD)

Nou servei de diagnòstic i assessorament per a la gestió
dels resultats de les Pymes

IG-04.047

Personal Disponible en Pràctiques

IG-04.026

Adaptación a la ley de protección de datos

IG-04.048

Ofertes i demandes de serveis industrials

IG-04.027

Trasllat definitiu del Centre Metal·lúrgic al carrer de les
Tres creus

MA-04.001 Requisitos normativos medioambientales

IG-04.028

Vacances d’estiu 2004

MA-04.002 Contaminación Acústica

IG-04.029

Acord de col·laboració entre l’Ett Randstad i el Centre
Metal·lúrgic

MA-04.003 Requisitos medioambientales

IG-04.030

Assemblea General de socis del Centre Metal·lúrgic

MA-04.004 Tecnologías disponibles para el tratamiento de aguas
residuales
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Núm.

Tema

MA-04.005 Legislación medioambiental

PI-04.015

Programes d’ajut a la internacionalització Icex 2004

MA-04.006 Ley 4/2004 reguladora del proceso de adecuación de
las actividades con incidencia ambiental

PI-04.016

Participació agrupada a la fira de subcontractació
Midest’2004

MA-04.007 Servei d’assessorament en temes de medi ambient

PI-04.017

Visita agrupada a la Fira 23ª Bienal Española de la
Máquina- Herramienta

MA-04.010 Control medioambiental integrado (atmósfera y residuos)

PI-04.018

Missió comercial a Turquia

MA-04.011 Flash informativo

PI-04.019

Pla de Promoció Internacional del sector metal·lúrgic.
Accions 2on semestre 2004

PI-04.020

Visita agrupada a la Fira Automechanika

PI-04.021

Missió comercial a Xina (Shanghai)

PI-04.022

Missió comercial a Mèxic

PI-04.023

Pla de Promoció Internacional per a l’any 2005

PI-04.024

Missió comercial a Polònia

PI-04.025

Visita agrupada a la Fira K 2004. Feria Internacional Nº1
mundial del Plástico y del Caucho

MA-04.009 Requisitos normativos medioambientales

MA-04.012 DAOM: Diagnosi ambiental d’oportunitats de minimització
MA-04.013 Acció de detecció i eliminació de malbarataments (ADEM)

memòria 2004
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PI-04.001

Visita agrupada a la mostra Convegno Expocomfort

PI-04.002

Visita agrupada a la Fira de Machine- Outil 2004

PI-04.003

Missió Comercial a Rússia

PI-04.004

INTRASTAT 2004

PI-04.005

Visita agrupada a la Fira Practical World

PI-04-026

Visita agrupada a la Fira Euroblech

PI-04.006

Visita agrupada a la Fira de Bauma

PI-04.027

Visita agrupada a la Fira Emballage 2004

PI-04.007

Visita agrupada a la Fira de Hannover

PI-04.028

Missió comercial a Austràlia

PI-04.008

Informació a tenir en compte per realitzar adquisicions
o vendes

PI-04.030

Setmana de la Internacionalització de Catalunya 2004

PI-04.031

Missió comercial a Iran

PI-04.009

Missió comercial a Brasil

PI-04.032

PI-04.010

Taula rodona. Vietnam. Oportunitats i reptes per al sector
metal·lúrgic

Pla de Promoció Internacional 2005 accions de promoció
en mercats exteriors

PI-04.033

Missió comercial a Xina (Shanghai)

PI-04.011

Modificació de dates. Visita agrupada a la Fira de Hannover

PI-04.034

PI-04.012

Programes d’ajuts del Copca, per a les empreses
exportadores per al 2004

Visita agrupada a la Fira Sima 2005. Fira Internacional
de Maquinària i Accessoris per a l’Agricultura i Ramaderia

PI-04.035

Visita agrupada a la Fira Cebit 2005

PI-04.013

Missió comercial a Vietnam i/o Singapur

PI-04.036

PI-04.014

Mesa redonda. China. Seminario informativo sobre el
mercado chino

Visita agrupada a la Fira ISH. Fira Internacional d’Indústria
Sanitària Tècnica per a instal·lacions, calefacció i aire
condicionat
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CIRCULARS CURSADES ESPECÍFICAMENT PEL GREMI
D’INSTAL·LADORS D’ELECTRICITAT I FONTANERIA
Energia solar fotovoltàica

Tema
CIRCULARS CURSADES ESPECÍFICAMENT PEL GREMI DE TALLERS
DE REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS DE SABADELL I COMARCA
Curs: Diagnosis con Osciloscopio

Domòtica aplicada a edificis i habitatges

Calculo Precio/Hora

Curs d’instal·lació, manteniment i reparació d’equips d’aire condicionat

Curso: Inyección electrónica de gasolina. Inyección directa

Aprenents en pràctiques del curs d’instal·lador de calefacció i
climatització

Aprendices en prácticas del curso: Auxiliar mecánico de motocicletas

Curs: Energia solar tèrmica

Acuerdo de colaboración con Q8 OILS

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Técnicas de diagnosis

Reglament del subministrament elèctric

Cambio de placas del Gremi

Nou reglament electrotècnic per a baixa tensió

Inyección electrónica Diesel. Inyección Delphi

L’Assemblea General de socis del Gremi d’Instal·ladors Electricistes
de Sabadell i Comarca

Gabinet tècnic d’anàlisi de peritatges

Acords sobre el nou reglament de baixa tensió

III Nit dels Tallers Sant Cristòfol 2004

Decret 363/2004 del nou reglament baixa tensió

Discrepàncies amb les asseguradores

Nota informativa àrea de formació. Inici de cursos carnets professionals

Documentació obligatòria per els tallers de reparació d’automòbils

Inauguració d’una aula teòrica i d’un taller d’energia solar tèrmica al
Parc Central del Vallès

Acuerdo del gremi de tallers de reparació d’automòbils con Aneto
Etai Iberica, sl

Canalitzacions elèctriques en locals de pública concurrència

Documentació obligatòria pels tallers de reparació d’automòbils

Curs preparació per l’obtenció del cicle formatiu grau mig d’equips
i instal·lacions electrotècniques

Recollida integral de residus de taller

Aprenents en pràctiques del curs d’instal·lador energia solar tèrmica
Aprenents en pràctiques del curs d’electricitat industrial
Renovació pòlissa responsabilitat civil 2005-2006
Curs: Electricitat Industrial

Aprendices en prácticas del curso: Mecánico electricista de vehículos

Trasllat definitiu del gremi de tallers al carrer de les Tres Creus

Aprendices en prácticas del curso: chapa y pintura
Aprendices en prácticas del curso: electricista electrónico de vehículos
Qüestionari de detecció de necessitats de personal
Renovación de los carteles de Precio-Hora Taller
Acord entre el Gremi de Tallers i Caixa Manresa. Crèdit Compra
Instantani

memòria 2004
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Associats
- JORMAPACK, SL

- ACABADOS AEROPRINT, SL

- M. SERRA, SA

- APLICACIONS BARCELONA I COMUNICACIONS, SL

- MAS-SOLER 2000, SL

- ASSESSORS TÈCNICS FORMATIUS, SCP

- MECANICA CAPE, SL

- ATAVARA SYSTEMS, SL

- MECANIQUES TARADELL, SL

- AUSIÓ SISTEMAS DE ELEVACIÓN, SLU

- MECBA, SA

- CABESTRE SERRALLONGA, CLIMENT

- MECMAN INDUSTRIAL, SL

- CALDEREINOX, SL

- MECRIMAR, SA

- CATALANA DE MANTENIMENTS I AUTOMATISMES, SLL

- METALISTERIA ACERSALA, SCCL

- CATALANA INDUSTRIALS DE MAQUINARIA Y AUTOMATISMOS, SL

- METALISTERIA CASTELLAR DEL VALLÈS 1969, SCCL

- CENTRO ALUM, SA

- METALTECNIC 2000, SL

- CERRAJERÍA TÉCNICA DEL HIERRO Y EL ALUMINIO, SL

- MILAN QUESADA, RAFAEL

- CHIORINO, SA

- MOTLLES CASTELLS, SL

- COMPRESORES COMTABE, SL

- MUELLES THOR, SL

- CONSTRUCCIONES METALICAS TANESA, SA

- NEXO SISTEMAS Y SERVICIOS INTEGRADOS, SL

- COPIADORAS DEL VALLES OCCIDENTAL, SA

- PRAGMA ALUMINIOS, SL

- CRYOLITE, SA

- PRODEC EQUIPOS ENVASADO, SA

- CTIS 3000, SL

- RECTIFICATS OLIVER, SL

- DECBO, SL

- RODRIGUEZ GARCIA, SALVADOR

- ELECTRO-MECANICAS SABADELL, SLL

- S.A.V. SERRALLERIA I ALUMINI VILARÓ, SL

- ENTTIA 3000, SL

- SETECSON, SL

- FREXBOC, SL

- SISTEMAS DE MANIPULACION ASISTIDA, SL

- G.P.ALUMINIOS, SL

- STYR 1997, SL

- GAMARAMIS, SL

- SUBMINISTRES A OBRES I TERRENYS, SL

- J. CLUSELLAS, SAL

- SYSTEM DOCK, SL

Annex 2
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Associats

- TALLERES BRUC, SL

- GRAU GONTANET, SL

- TALLERES JAL, SL

- GUZMAN BARRAGAN, ANGEL

- TALLERES MULTITORN, SL

- IBEROMAT OPTIMIZACION DE MATRICES, SL

- TALLERS CABALLE, SL

- INDUSTRIAS DEL TUBO Y DEL REMACHE, SA

- TAYLOR HOBSON, SL

- INDUSTRIAS VIMAR 1900, SL

- TECNO-AUTOMÀTICA INDUSTRIAL, SA

- KONTROLTECH, SL

- TECNO-IBOR, SL

- MAQUINARIA MAKAL, SA

- TOTPACK SOLUTIONS, SL

- MECANIZADOS BUENDIA, SL
- MECANIZADOS SANCHEZ JARA, SL

- AMC ESPAÑA ALFA METALCRAFT CORP. SA

- MECOIMA, SA

- ANTONIO GUASCH GRAÑO, SL

- METALISTERIA MECRIMAR, SL

- ARMAZONES GENERALES, SL

- METRA DESIGN, SA

- B.B INOXIDABLES, SL

- NC RHETENOR, SLL

- BASELLGA, SA

- NOVA-SACTEX, SL

- BRICO-DOM DEL VALLÈS, SL

- PBS PULITS, SL

- CAHER, SCCL

- PEINES Y LIZOS RULL, SA

- DIFUSORES METALICOS, SA

- PERPLAST, SL

- DISAPLI SBD, SL

- PROCAMI, SL

- DOERFI, SL

- RAFAEL CASANOVA, SA

- ELECTRODOMESTICS RM, SL

- RC EXPORT, SA

- ERZZO GRUPO EMPRESARIAL, SL

- RECICLAJES SABADELL, SL

- ESPECIFICACIONES INDUSTRIALES DE SABADELL, SL

- SABADELL TECNICS ASSESSORS, SL

- FACOSA-FUNDICION Y ACABADOS DEL COBRE, SA

- SEBIR, SA

- FERMIN ABAD RIBERA, SL

- SERVEI TÈCNIC FERRER, SCP

- FERVOX AUTOMATISMOS, SL

- SERVEIS INFORMÀTICS INTEGRATS ALDECOM, SL

- GESTORIA MONGAY, SL

- SERVICIOS VELLTER 2000, SL

- GONZALEZ, PILAR

- SIPOL, SL
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- SUMINSA, SA

- FERNÁNDEZ ROMAN, FRANCISCO JAVIER

- TALLERES FERNANDO DIAZ, SL

- FERRETE CHAMORRO, JESUS

- TORRAS SUMINISTROS AUTOMATIZACIÓN, SL

- FOLCH SAMPEDRO, ALBERT

- UTILLAJES CATALUNYA, SL

- FRIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL COOLMAN, SCP

- VISEMAT, SA

- GALIANO ROMERO, MATEO

- XAPISTERIA INDUSTRIAL ANORHEL, SL

- GARCIA BRAO, JORDI

memòria 2004
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- GEOTICS INNOVA, SL
- HERNANDEZ SANTOS, ALEJANDRO

- A.S.T. EUROPE, SL

- HONRUBIA LÓPEZ, FRANCISCO

- AL&DA INSTAL.LACIONS, SCP

- INKELTA, SL

- ALARMAS DISPOREL, SL

- INSTAL.LACIONS FRIGOCLIMA VALLÈS, SLL

- ALCARAZ MURCIA, ANGEL

- INSTAL.LACIONS JOSEP SURROCA, SL

- AMADOR DEL OLMO, JESUS

- INSTALACIONES ENERGETICAS INER, SCP

- ANDRÉ FERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO

- INSTALACIONES HERRERA MARTOS, SL

- APARICIO REQUENA, JAIME

- INSTALACIONES TELI, SL

- ATIVALLES, SL

- INSTALACIONES Y TRABAJOS TOPAL, SCP

- CACERES PUJOL, EMILIO

- INSTALTEAM, SCP

- CANO VAL, ANDRÉS

- INSTAMANT, SCP

- CASTARNADO CASTARNADO, MIGUEL

- JIMENEZ ARAGONES, JOSE MANUEL

- CASTELLÀ BALART, LLUIS

- JIMENEZ CANO, MIGUEL ANGEL

- CLIMASA CONFORT, SL

- KUNANMANTA, SL

- CUELLO ALJANATI, DANIEL

- MACEDO CEREÑO, RAFAEL

- DEF SISTEMES ELECTRONICS, SLL

- MANCILLA MORALES, JOSÉ FRANCISCO

- ELECTRO TÈCNICA VALLÈS, SL

- MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ANSELMO

- ENCUENTRA PUBIA, JORDI

- MASIP HERRERA, JOSEP

- ENERGITREC, SL

- MORENO LOPEZ, ALFONSO

- FARRÉ ESCUDERO, XAVIER

- MUÑOZ JIMÉNEZ, FRANCISCO
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- NAXAN INSTALACIONES 04, SLL

- INSTALACIONES LIBEL, SL

- OSUNA RAMÍREZ, ANTONIO

- INSTALACIONES PLANELLS, SL

- PARDO GONZÁLEZ, MANUEL

- LUX, SCP

- PÉREZ ÁLVAREZ, JUAN

- MARTINEZ GARCIA, ANTONI

- PISA GARCIA, DANIEL

- MARTINEZ GARCIA, JOSE

- R.R.P MEDIODIA, SL

- MESPACK, SL

- ROMANO MARÍN, MIGUEL

- MIJOR INSTAL.LACIONS, SL

- SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JOSE Mª

- MORALES BALLESTEROS, JOSE

- SINTEX PRINCIPAL, SL
- TECNICAS APLICADAS A DESARROLLOS INDUSTRIALES, SL
- TREPAT MODREGO, JOSEP ORIOL
- VALLÈS REAPARACIONS, SCP
- VILAR CAZORLA, MIQUEL
- VILARDELL MERCADE, JAUME
- YVORRA BARNOL, COSME
- ZONA-CLIMA, SL
GREMI D’INSTAL·LADORS ELECTRICITAT I FONTANERIA
DE SABADELL I COMARCA (Baixes)
- BURGOS GUTIÉRREZ, JULIAN
- CONSTRUCCIONES DERNISA, SL
- ELECTROBARBERÀ, SL
- ELECTROMONTAJES Y COMERCIAL REVILLA, SL
- FERNÁNDEZ GALDEANO, JOSE ANTONIO
- FUN 2000, SL

- MORENO ALCAZAR, MANEL
- OBIOLS RAVENTOS, JOSE Mª
- PALLARES NICOLAS, JESUS
- PISA BURON, JOSE
- PROEN, PROJECTES ENGINYERIA, SL
- QUIROS QUIROS, ANTONIO
- RAMÍREZ MILLÁN, VICENTE
- RUEDA RAMIREZ, JUAN FRANCISCO
- SALVADOR PINA, JOAQUIM
- SUCARRATS GERMANS, SL
- TALLERES TORTOSA, SA
GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ I VENDA D’AUTOMÒBILS
I RECANVIS DE SABADELL I COMARCA (Altes)
- AD MARINA AUTOMOCIÓ, SL
- AUTO SERVEI-FERODI 2, SL
- AUTO TALLER BRUC- CAR, SL

- GÓMEZ PATERNA, FRANCISCO

- AUTO TALLER CONCORDIA, SL

- GOMIS MIRA, MIQUEL

- CERDANYOLA AUTOMOCIÓ, SCP

- GONZÁLEZ TRIVIÑÓ, FRANCISCO

- DYLER REPRESENTACIONES, SL

memòria 2004

- SERVEIS I AIGÜES DE BARBERÀ EMPRESA MUNICIPAL, SA
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Annex 2
Associats

Associats

- ENCISO ALFEREZ, CARMEN

- SERAUDA, SL

- GARCIA NAVARRO, CRISANTOS

- TALLERES AGUILA, CB

- MELGAREJO FENOLLAR, VICENTE

- TALLERES SIGNES, SCP

- SARSA VALLÈS, SA

- ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO, SA

- TALLERES E.MARTINEZ Y GARRIGA, SL
- TALLERES MANOLO, SCP
- TALLERES SIGNES, SCP
- TOPBYKE RACING, SCP
- VALLE MOLINA, ANTONIO
- ZAHINOS VÁZQUEZ, MANUEL
GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS
DE SABADELL I COMARCA (Baixes)
- AUTO CARRETILLAS, SL
- AUTO PNEUMÀTICS SOL I PADRIS, SL
- BERNADICH UTSET, AGUSTI
- BOSCH-RIART, CB
- CARROCERIAS MASOL, SL
- COLL PERMANYER, ANDREU
- DARROCHA ARIAS, MARTÍN
- DONIGA SÁNCHEZ, MANUEL
- FARRE SERRAT, ENRIQUE

memòria 2004

- GAMEZ MUÑOZ, MANUEL
- MOTOS CASTELLBISBAL, SCP
- ORTIZ ENDRELL, JAUME
- PADILLA FERNANDEZ, MANUEL
- SANCHEZ SIERRA, JUAN
- SANZ MULA, MANUEL
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