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Segons dades de la UPM de Barcelona, al 2007
el sector del metall a Catalunya va registrar uns
resultats positius a Catalunya en comparació amb
exercicis anteriors. L’activitat va créixer un 5,1 %
de mitjana (4,9% a Espanya segons Confemetal),
no obstant això, al llarg de l’exercici es va fer
evident una moderació progressiva de l’activitat.
El dinamisme del sector s’explica pel
comportament del mercat interior, tant pel que fa
al consum com, sobretot, les inversions en
equipament i en construcció, així com també per
la marxa de les exportacions.
Les exportacions de productes metàl·lics van
augmentar un 5,5% (10,7% al 2006) i les
importacions van pujar un 8,9% ( 11,4 % al 2006).
Amb aquests resultats el dèficit comercial al 2007
va augmentar un 16,2%, davant el 13% de l’any
anterior. De mitjana en el 2007 augmentaren en
un 18,7% les exportacions de metalls comuns i

manufactures, el 5,8% les de màquines i aparells
i material elèctric, un 0,5% les de material de
transport i un 6,9% les d’instruments mecànics
de precisió.
Durant el 2007 els preus del sector van pujar un
4% segons l’índex de preus industrials, un nivell
similar a la resta de sectors industrials, però per
sota de l’alça experimentada pel metall a nivell
estatal. Els costos de primeres matèries i productes
semielaborats es van caracteritzar per una notable
moderació del creixement en relació a exercicis
anteriors. Cal remarcar que, com en anys passats,
la diferent evolució de preus i costos comportaren
un deteriorament dels marges de les empreses
del sector.
Les branques d’activitat que van experimentar
l’any passat una evolució més favorable varen ser
la instrumentació i la construcció de maquinària
i equip mecànic. Pel contrari, els pitjors resultats
correspongueren al subsector de màquines
d’oficina i equips informàtics i als productes
metàl·lics.
Paral·lelament, l’ocupació assalariada a l’industria
del metall es va situar en una mitjana de 1.227.475
ocupats, el que suposa en termes absoluts un
creixement de 300 ocupats, i un creixement 0 en
termes relatius. Aquesta evolució en el 2007
contrasta amb la dels últims exercicis en els que
el metall venia creant ocupació de forma
sostinguda, 2006 el 3,1%, 2005 l’1,4% i el 2,7%
al 2004.
Les previsions pel 2008 apunten a una moderació
en l’activitat productiva del sector del metall a
Catalunya en relació a l’exercici passat. Això
s’explica per una moderació tant en el mercat

interior com en les exportacions. Per la seva
banda l’ocupació podria experimentar un
estancament i les empreses hauran de fer front
a un increment significatiu dels costos salarials,
derivats de les revisions provocades per les
pressions inflacionistes, així com els increments
associats a l’energia i a la logística. S’ha d’afegir
també que els costos de les matèries primeres
continuaran evolucionant a l’alça.
Pel que fa al Centre Metal·lúrgic, l’activitat
comercial desenvolupada ha permès seguir
ampliant el cens social fins a 1.804 empreses,
amb una plantilla total de 25.106 treballadors.
En aquesta memòria s’exposa de forma detallada
el conjunt d’activitats i projectes desenvolupats
pel Centre i pels Gremis, així com els resultats
assolits per les diferents àrees i serveis de la
Institució, que valorem molt positivament tant de
forma qualitativa com quantitativa.

Ramon Alberich i Ferrer
President
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1.

El Centre Metal·lúrgic

1
Què és el Centre Metal·lúrgic
El Centre Metal·lúrgic és l’associació dels
empresaris metal·lúrgics, essent el seu àmbit
d’actuació Catalunya. Fou creat l’any 1961 per a
salvaguardar els interessos dels empresaris del
sector, voluntàriament associats.
Sense ànim de lucre, promou serveis, informa,
assessora, fomenta la formació, la promoció
internacional i gestiona els temes d’interès comú
professional dels seus socis.
Estan integrats en el Centre Metal·lúrgic els
empresaris agrupats en 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.
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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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.

6

Estructura
sectorial

1

www.foment.com

Foment del Treball Nacional

www.confemetal.es

Confederación Española
de Organizaciones Empresariales CEOE

www.fepime.com

Federació de la Petita i Mitjana Empresa

www.ceoe.es

Estructura
territorial

Confederación Española
de Organizaciones Empresariales
del Metal.

www.upm.org
www.ciesc.es

Consell Intersectorial d’Empresaris
de Sabadell i Comarca

Relacions del Centre Metal.lúrgic
- Amb les associacions empresarials
El Centre Metal·lúrgic manté una estreta relació
amb altres associacions de la línia orgànica
de representació empresarial, en les quals es
troba representat per a canalitzar la
problemàtica empresarial comarcal fins a la
cúpula empresarial espanyola.

En l’àmbit sectorial està vinculat a:
- Unió Patronal Metal·lúrgica de Barcelona.
- Confemetal.
En l’àmbit territorial a:
- Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell
i Comarca - CIESC.
- FEPIME Catalunya, Federació de la Petita i
Mitjana Empresa.

Unió Patronal Metal·lúrgica
de Barcelona UPM

- Foment del Treball Nacional.
Arribant per les dues vies a la:
- CEOE, Confederación Española de
Organizaciones Empresariales.
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- Altres relacions institucionals
• ACSAR.
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• ACTA, Associació Catalana de Teixidors
Auxiliars.

• ESDI, Escola Superior de Disseny Industrial.

• CIPO, SCCL.

• EUNCET, Escola universitària de Caixa
Terrassa.

• ESEC, Institut de Formació Empresarial.

• ACFE, Associació Catalana de Formació
Empresarial.

• CIRA, Associació de Comerciants i
Importadors de Recanvis i Accessoris per
Vehicles d’Autolocomoció.

• Actua Vallès.

• Col.legi d’Advocats de Sabadell.

• ADECAT.

• Col.legi d’Enginyers Industrials.

• FEDEQUIM, Federació Empresarial Catalana
del Sector Químic.

• Agrupacions Professionals Narcís Giralt.

• Comissions de negociació dels Convenis
Col·lectius d’Indústria i Comerç del Metall.

• FEMEL, Federació d’Empresaris Metal·lúrgics
de la Província de Lleida.

• CONFEMETAL.

• FEPIME Catalunya, Federació de la Petita i
Mitjana Empresa.

• Ajuntaments de la Comarca.
• ASCAMM, Associació Catalana d’Empreses
Constructores de Motlles i Matrius.

• Consell Consultiu de Vapor Llonch. S.L.

• FECATRA, Federació catalana de tallers de
reparació d’automòbils.

• ASCEN, Associació Catalana d’Empreses de
Neteja.

• Consell Econòmic i Social de Barberà del
Vallès.

• Foment del Treball Nacional.

• Associació d’Empresaris Siderometal·lúrgics
i afins de Badalona i Comarca.

• Consell Comarcal del Vallès Occidental.

• Fundació Banc Sabadell.

• Consell Territorial d’Ensenyament del Vallès
Occidental.

• Fundació Bosch i Cardellach.

• Associació dels Empresaris Metal·lúrgics
de l’Alt Maresme.
• BAIE – Barcelona Aeronàutica i de l’Espai.
• Cambra Oficial de Comerç i Indústria de
Sabadell.
• Canal Català.
• CASSA, Companyia d’Aigües de Sabadell.
• CC.OO, Comissions Obreres.
• CEAM, Centre d’Estudis i Assessorament
Metal·lúrgic.

• Centre de Recursos Pedagògics de la
Generalitat de Catalunya.
• CEOE, Confederación Española de
Organizaciones Empresariales.
• CIDEM, Centre d’Informació
Desenvolupament Empresarial.

• Consorci per a la Normalització Lingüística.
• Consorci per l’Ocupació i la Promoció
Econòmica del Vallès Occidental.

• Associació per l’Arbitratge de Sabadell.

• CECOT, Confederació Empresarial Comarcal
de Terrassa.
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• CIFO VALLÈS, Centre d’Innovació i Formació
Ocupacional del Vallès.

i

• CIESC, Consell Intersectorial d’Empresaris
de Sabadell i Comarca.

• Fundació ASCAMM Centre Tecnològic.

• Fundació Bosch i Gimpera.
• Fundació Caixa Sabadell.
• Fundació Cirem.

• COPCA, Consorci de Promoció Comercial
de Catalunya.

• Fundació CECOT Formació.

• Departament de Treball.

• Fundació Parc Taulí.

• Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa.

• Fundación Tripartita para la Formación en
el Empleo.

• Departament d’Educació.
• Departament de Medi Ambient i Habitatge.

• Fundación del Metal para la Formación,
Cualificación y el Empleo.

• Diputació de Barcelona.

• GCV, Gremi de la Construcció del Vallès.

• EADA, Escola d’Alta Direcció i Administració
d’Empreses.

• Gremi d’Indústries Gràfiques de Catalunya.

• EGARSAT, Mútua d’Accidents de Treball.

• Gremi de Joiers i Rellotgers.

• Entitats Financeres, Bancs i Caixes.

• Gremi Químic.

• ESADE, Escola Superior d’Administració
d’Empreses.

• Gremi de Professionals del Pneumàtic de
Barcelona i Tarragona.

• Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Terrassa.

• Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils
de Terrassa i Comarca.

• Escola Universitària d’Estudis Empresarials.

• ICICT.

• Fundació CECOT Innovació.

• Gremi de Fabricants de Sabadell.

• Instituts d’Ensenyament Secundari de
Sabadell i Comarca.

• Tribunal Arbitral de Sabadell.

• Jove Cambra.

• UAB, Universitat Autònoma de Barcelona.

• APPLUS Technological Center.

• UGT, Unió General de Treballadors.

• Mesa de Salut Laboral del Vallès Occidental.

• Unió d’Empresaris d’Automoció del Vallès,
Osona i Maresme.

• Mesa d’Ocupació del Vallès.
• Oficina de Dinamització del Centre de
Sabadell.
• OTG, Oficines de Treball de la Generalitat.
• Parc Central del Vallès.
• Parc Tecnològic del Vallès.

• Tribunal Laboral de Catalunya.

• Unió Empresarial Metal·lúrgica de Terrassa.
• Unió Patronal Metal·lúrgica de Barcelona.
• Unió Patronal Metal·lúrgica. Delegació
d’Igualada.

El Centre Metal·lúrgic a Internet
Amb els objectius d’aprofitar, d’una banda, els
avantatges que ofereixen les Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació (TIC) en l’àmbit
de les relacions amb els associats i, de l’altra,
fomentar l’ús d’aquestes tècniques entre les
empreses, el Centre Metal·lúrgic està present a
Internet.
La plana Web del Centre Metal·lúrgic persegueix,

• Unió Patronal Metal·lúrgica del Vallès
Oriental.

a més a més, l’objectiu de proveïr a les empreses
serveis del Centre, intentant arribar, quan sigui

• Ràdio Sabadell 94.6.

• Unió Patronal Metal·lúrgica de L’Hospitalet
i Baix Llobregat

• Sabadell Grup Assegurador.

• UOC.Universitat Oberta de Catalunya.

de la pròpia plana i evitar així desplaçaments

• Sabadell Comerç Centre.

• Universitat Politècnica de Catalunya.

innecessaris o trucades. És per això una pàgina

• SILDES.

• UPF, Universitat Pompeu Fabra.

web interactiva i els seus continguts són

• SPA, Sabadell Perruquers Associats del Vallès.

• Vapor Llonch S.L.

permanentment actualitzats.

• Patronal Metal·lúrgica del Bages.
• Pimec Vallès Occidental.

1

associades un canal de comunicació i d’accés als
possible, a prestar el servei directament a través

ADRECES INDIVIDUALS DE CORREU ELECTRÒNIC:

Presidència

presidencia@centrem.cat

Prevenció Riscos Laborals prl@centrem.cat

Direcció General

torras.gabriel@centrem.cat

Comunicació

comunicaciól@centrem.cat

Direcció Adjunta

vilanova.montse@centrem.cat

Comercial

comercial@centrem.cat

Formació

subirana.rosa@centrem.cat

Administració

capel.lourdes@centrem.cat

Assessoria Jurídica

villacorta.jesus@centrem.cat

RRHH

rrhh@centrem.cat

Promoció Internacional campanera.jm@centrem.cat

Gremi d’Instal·ladors

elec@centrem.cat

Promoció Innovació

Gremi de Tallers

tra@centrem.cat

innovacio@centrem.cat
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http://www.centrem.cat
centrem@centrem.cat
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Serveis a les Empreses
- Assessoria jurídica i laboral
Consultoria jurídica i laboral permanent.
Informació i divulgació de les modificacions
legislatives en matèria laboral.
Organització de sessions informatives.
Divulgació, mitjançant circulars, de les matèries d’interès empresarial.
Informació sobre ocupació. Normativa sobre
contractació laboral, pròrroga i extinció de
contractes.
Negociació col·lectiva:
- Informació d’acords-marc o estatals.
- Informació i negociació dels convenis
provincials del sector metall.
- Coordinació de la negociació dels convenis i
pactes d’empresa de la Comarca.

d’assegurances socials, tot plegat des de
l’àmbit especialitzat del metall, i en base al
coneixement de la realitat normativa laboral
del sector. Aquest coneixement es deriva de
la col·laboració amb el Centre Metal·lúrgic,
que participa de forma activa en la negociació
dels Convenis Col·lectius de la Indústria
Siderometal·lúrgica i del Comerç del Metall de
la província de Barcelona.

- Assessoria econòmica i fiscal
Impostos estatals, taxes, tributs i exaccions
municipals.
Informació i tramitació d’ajuts i subvencions
institucionals a les empreses.
Informació sobre dades econòmiques i
estadístiques.

1.
2.
3.
4.
5.

Seguretat social:
- Normes de cotització, bases, tipus.
- Accidents i prestacions.

- Servei Nòmina
L’empresa Consultora Metal·lúrgica Assessoria
i Gestió, SL presta a les empreses associades
serveis de confecció de nòmines i gestió

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 els afecti d’alguna
manera, poden ser convenientment
assessorades per professionals experts en
aquesta matèria.

- Servei de Promoció Internacional
Aquest servei està mancomunat conjuntament
amb la Unió Empresarial Metal·lúrgica de
l’Hospitalet i Baix Llobregat i la Unió

1

- Servei de Promoció de la Innovació

- Assessorament en temes de Medi Ambient
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.

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:
Organització i coordinació d’accions de
promoció col·lectiva.
Assessorament i informació.
Cooperació empresarial, grups i consorcis
d’exportació.
Assessorament i tramitació d’ajuts davant
l’Administració.
Organització de seminaris diversos.

•
•
•
•
•

Aquest servei es presenta com a resposta
d’una evident necessitat per a les empreses
del sector, ja que la innovació és un procés
crític que sovint l’intens “dia a dia” fa que les
novetats i les millores quedin en un segon lloc.
Per això, des del Centre Metal·lúrgic, es posa
a disposició dels associats, els mitjans que
faciliten la realització d’accions immediates
que permeten millorar la competitivitat de les
empreses:
Impulsar l’ús de mètodes àgils de diagnosi i
implantació de canvis.
Creació d’acords amb Centres Tecnològics,
enginyeries i Universitats.
Realització de plans d’innovació i tramitació
d’ajuts de I+D.
Formació específica en Innovació.
Creació d’un premi a la Innovació.
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• Implantació de sistemes de gestió de I+D+IT
(UNE 166.002).
• Realitzar visites i establir col·laboracions amb
centres de recerca.
• Enquestes, estudis sectorials i creació de grups
de treball.
• Organització de taules rodones (bones
pràctiques, debats, fòrum de temes d’interès).

- Formació
Organització de cursos, conferències, jornades,
seminaris i sessions informatives per a tots
els empresaris i treballadors de les nostres
empreses associades.

Organització de cursos de formació ocupacional per a pal·liar la manca de personal obrer
qualificat.
Organització de cursos de formació contínua
subvencionats per l’Inem i el Fons Social
Europeu, dins del Contrato Programa
mitjançant la Fundación del Metal para la
Formación, Cualificación y el Empleo i pel
Consorci per la Formació Contínua de
Catalunya.
Gestió i tramitació d’aquelles accions
formatives que realitzen les empreses
mitjançant el sistema de formació contínua
(crèdit bonificable).

- Servei de Recerca de Personal
El Centre Metal·lúrgic ofereix 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, sinó que consisteix
bàsicament en captar la demanda del perfil
professional que precisa l’empresari i buscar
personal que s’adeqüi a aquest perfil. Els
currículums dels professionals que
coincideixen amb la demanda i que compleixen
els requisits són adreçats a les empreses
sol·licitants, per tal que sigui la pròpia empresa
la que realitzi la selecció pròpiament dita.

M E M Ò R I A

- 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,
productes i serveis, etc.), així com dades
relatives als productes i serveis que es
fabriquen i presten, amb indicació de qui ho
fa. Aquesta base de dades permet la seva
explotació partint de recerques de dades
d’identificació i localització de les empreses
contingudes, així com dels productes i/o
serveis que elaboren i/o presten .

- Serveis d’interès col·lectiu

12

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

- Borsa de subcontractació, ofertes i demandes
industrials 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 Internet
Mitjançant 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 per a donar a conèixer els seus productes/serveis arreu de la
xarxa que representa Internet.
Les seccions com ara “ Visiti les nostres
empreses”, el “Taulell d’ofertes i demandes de
serveis industrials” i el “Directori d’empreses”
- que conté una base de dades amb informació
sobre les mateixes accessible als lectors de la
pàgina web - són el més clar exponent dels
avantatges que la presència del Centre a
Internet pot significar per als nostres socis.
De fet, el nivell d’accessos mensuals al Web
del Centre Metal·lúrgic durant l’any 2007 es
situa en 9.650 de promig, havent-se arribat a
puntes mensuals de l’ordre de 12.050
accessos.
També en relació al correu electrònic, cal
destacar el bon funcionament del Sistema
d’Informació Personalitzada SIP, que

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

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

1

- Serveis auxiliars
Texts dels Convenis Col·lectius
Còpies dels texts legals
Traduccions
Aules i sales de reunions que estan a disposició
dels socis
Cessió d’equips audiovisuals
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Òrgans de govern i gestió

Com a conseqüència de les eleccions celebrades
el 6 de juliol de 2005, la composició del Consell
del Centre Metal·lúrgic és la que es detalla tot
seguit:

Consell
- En representació dels Grups d’Activitat
a) Serveis metal·lúrgics i mecànics generals
GRUP NÚM. 0
- Grupo Estampaciones Sabadell, SL
- Grupo Mikalor, SL
GRUP NÚM. 1
- Suñer, SA
GRUP NÚM. 2
-

Talleres Auxiliares de Estampaciones, SL Tade
Soldabarna, SA
Emypro, SA
Injecció Amac, SL

GRUP NÚM. 3
- Talleres Tabo, SA
GRUP NÚM. 4
- Industria del Troquel, SA
- Troquelería Dover, SL
- Tratamientos Termicos Carreras, SA

b) Constructors de maquinària per a sectors
específics
GRUP NÚM. 5
- Tallers Ballet Cibermatic, SL
GRUP NÚM. 6
- Talleres Pupar, SA
- Industrias Torrents, SA

c) Comerç
GRUP NÚM. 13
- Suministradora del Vallés, SA
- Material Sanitario Domedel, SA
- Josep Mª Casanovas Enrich, SL
- Daunis, SA
- Corporación Siderúrgica, SA
- Voss, SA

2

GRUP NÚM. 7
- Mecánica Loima, SL
GRUP NÚM. 8
- Draka Cables Industrial, SA
- Talleres Roag, SA
- ABB Automation Products, SA
GRUP NÚM. 9
- Servei Tècnic Llonch, SCP
GRUP NÚM. 10
- Industrias Disme, SA
GRUP NÚM. 11
- Industrias Puigjaner, SA
- Muelles y Resortes Bosch, SL
GRUP NÚM. 12
- Johnson Controls Manufacturing
España, SL
- Windisch, SA
- Galí Internacional, SA
- Weda Transmisiones, SL
- Olmos Maquinaria, SL
- Mecanizacion Industrial Sabadell, SA
- Xavier Benseny Mas
- Planning Sisplamo, SL
- V.C.R Codhe, SL

d) Gremis
GRUP NÚM. 14
- Ainfar, SL
- Pinatec, SL
- Modilec, SL
- August Serra Ferrer, SL
- Cabanes Instal.lacions i Subministres, SL
- Instalaciones Electricas Muns, SL
- Instalaciones Rufat, SL
- Alumbrados Viarios, SA
- Elèctrica Industrial Canyameres, SL
GRUP. NÚM. 15
- Sitjas Motor, SL
- Servicio Rep. de Vehículos Industriales, SA
SERVEI
- Urpi Sport, SLL
- Miguel Bohigas Cintas
- Auto Taller Erasa, SRL
- Euma, SL
- Autotecnic Palau, SL
- Comercial Marti, SA
- Tec-Auto SBD, SCP
- Auto Taller Sierra, SL
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- En representació de les localitats de l’àmbit del
Centre
Barberà del Vallès
- Teinser, SA
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Caldes de Montbui
- Recam Laser, SL
Castellar del Vallès
- Inmeva, SA
Cerdanyola del Vallès
- Mavisa- Cerdanyola, SA
Montcada i Reixac
- Aismalibar, SA
Palau-solità i Plegamans
- Würth Espanya, SA
Polinyà
- Segura Llunell, SA
Ripollet
- T.M.G.,SA
Sabadell
- Muelles Thor, SL
Sentmenat
- Kostal Electrica, SA
Sta. Perpètua de Mogoda
- Dynacast España, SA
Sant Quirze del Vallès
- Isofix, SL
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- Personal i Assessors del Centre
Director General
- Gabriel Torras i Balcell
Adjunta a Direcció
- Montse Vilanova i Ballet
Assessoria Jurídica
- Jesús Villacorta i García
- Maite Marín i Sánchez
Formació
- Rosa Subirana i Navarro
- Encarna Rubio i García
Recursos Humans
- Cristina Encinas i Cano
Promoció Internacional
- Josep M. Campanera i Raduà
- Helena Salsas i Gratacós
Promoció Innovació
- Ricard Rocosa i Alsina
Prevenció Riscos Laborals
- Santiago Fernández Muñiz
Comunicació
- Eliseu Santandreu i Martínez
- Eva López Acebo
Comercial
- Josep Barril i Roca

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
- Anna Torras i Balcell

- Junta Directiva

2

President
- Ramon Alberich i Ferrer
(Talleres Auxiliares de Estampaciones, SL)*
Sots-presidents
- Joan Gallego i Salas
(Material Sanitario Domedel, SL)*
- Felipe González Sánchez
(T.M.G., SA)*
- Sofia Gabarró i Taulé
(Servicio Rep. de Vehículos Ind., SA)*
Tresorer
- Eduard Daunis i Mulet
(Daunis, S.A)*
Vocals
- Pere Barrios i Sturlese
(Recam Laser, SL)
- Alícia Bosch i Palma
(Muelles i Resortes Bosch, SL) 1
- Daniel Casadesús i Masanell
(Industrias Disme, SA)
- Jaume Gamell i Moya
(Mecánica Loima, SL)
- Carles Garriga i Sels
(Grupo Mikalor, SL)
- August Serra i Ferrer
(August Serra i Ferrer, SL)
- Josep Manel López i Beltran
(Auto Taller Erasa, SRL)
- Raúl Sanz Martín
(Kostal Electrica, S.A)
- Arnau Grané i Farell
(Industrias Angra, SL) 2
- Magí Forasté i Giravent
(S.A Sistel) 2
- Natalia Villazan i Vinagre
(Técnicas Industriales Serra, SA)

* Comitè Executiu del Centre Metal·lúrgic

1
2

Tresorera adjunta
Membres convidats per la Junta
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Activitats més destacades
de l’associació durant el 2007

Àrea Laboral i de Seguretat Social
S’informa sobre:
• El nou Salari Mínim Interprofessional, que
s’estableix en 570,60 euros/mes, i el nou
import de l’IPREM, que queda en 499,20
euros/mes.
• L’actualització de bases i tipus del Règim
General de la Seguretat Social, del Règim
Especial dels Treballadors Autònoms i dels
contractes formatius.
• Les reduccions en els contractes indefinits
de majors de 59 anys.
• El nou llistat de malalties professionals.
• L’acord amb SAT Prevenció per a la
contractació del servei de prevenció. El cost
especial del servei de prevenció aliè de SAT
per a empreses associades al Centre
Metal·lúrgic i que siguin mutualistes de SAT.
• El Programa de Foment de l’Ocupació 2007.
• Les normes de cotització a la Seguretat
Social per a l’any 2007.
• Les bonificacions en les cotitzacions pel
personal dedicat a la recerca.
• L’actualització dels imports de les sancions.
• El principi d’acord del Conveni Col·lectiu de
la Indústria Siderometal·lúrgica de la
província de Barcelona.
• El permís de paternitat.
• Les normes de participació dels treballadors
a les Eleccions locals del dia 27 de maig.
• La publicació de les sancions per infraccions
molt greus en matèria de prevenció de riscos
laborals.
• La llei per a la Igualtat efectiva entre homes
i dones.
• El Conveni Col·lectiu de la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona,

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

que entra en el seu primer any de vigència,
amb una jornada anual de 1.750 hores
efectives de treball. La publicació oficial va
ser el 29.06.07 en el DOGC núm. 4915.
El Conveni Provincial del Comerç del Metall,
que entra en el seu tercer any de vigència,
amb una jornada anual de 1.784 hores
efectives de treball. La publicació oficial va
ser el dia 26.03.06 en el DOGC núm. 4849.
Les festes d’àmbit local per a l’any següent
– en aquest cas per al 2008–, així com les
d’àmbit nacional i de comunitat autònoma.
El Calendari Laboral pel 2008, perquè les
empreses el puguin confeccionar.
Es fa una sessió informativa per donar a
conèixer el nou règim professional del
treballador autònom.
La prorroga del sistema alternatiu de la
signatura electrònica en la notificació dels
accidents de treball www.cat365.net.
Es recorda als treballadors autònoms, que
poden modificar la seva base de cotització
de cara al següent any.
La obligatorietat de comunicar els contractes
de treball telemàticament.
El subministrament de farmacioles per part
de les mútues a les empreses.
De la possibilitat, a partir del 2008, de la
modificació per part del autònoms durant
l’any en curs de la seva base de cotització.
Els costos laborals.
Les subvencions a la figura de l’agent per
a la igualtat.
La modificació de l’Estatut dels Treballadors
en diverses matèries.

Àrea Econòmica i Fiscal
Durant el 2007 s’han seguit produint
modificacions normatives que s’han traslladat
als associats mitjançant circulars i sessions
especialitzades o assessorament personalitzat
als interessats.
• Retencions a efectuar en l’exercici 2007.
• La factura electrònica. El nou sistema de
pagament electrònic.
• II Congrés Català de Comptabilitat i direcció.
• Línia ICO PIME 2007 per al finançament
d’inversions.
• La retribució variable a curt i llarg termini.
Aspectes estratègics i fiscals.
• Informació estadística i dades econòmiques,
núm. 1
• Nota relativa a la retenció del 1% sobre
determinades activitats subjectes a mòduls.
• Préstec TIC ICO Plan AVANZA.
• Mètode d’estimació objectiva del IRPF i el
regim simplificat del IVA per l’exercici 2007.
• Reglament del Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques.
• Legalització de llibres de comerç.
• Presentació del Impost sobre Societats.
• Modificació en la legislació sobre
comptabilitat, document informatiu 01.
• Ampliació del termini per a presentar el
Impost sobre Societats.
• Modificació en la legislació sobre
comptabilitat, document informatiu 02.
• Ampliació dels fons de la línia ICO PIME
2007.
• El nou Pla General de Comptabilitat i el Pla
específic per a PIMES.
• Mètode d’estimació objectiva del IRPF i el
regim simplificat del IVA.

3
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Activitats més destacades de l’associació durant el 2007

• Presentació telemàtica de determinades
autoliquidacions i declaracions.
• Modificació en la legislació sobre
comptabilitat, documents informatius 03,
04, 05.

Participacions agrupades a 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 estand
compartit coordinat per l’entitat.

Servei de Promoció Internacional

Durant aquest any s’ha organitzat la següent
participació:

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 el programa inclou
la realització d’entrevistes amb clients
potencials, la selecció de representants o
distribuïdors, l’estudi de possibles inversions,
etc.
Durant l’any 2007 s’han realitzat les següents
missions:
País

Dates de realització

Xina (Shanghai)

del 10 al 16 de març

Rússia

del 26 al 30 de març

Xile i Argentina

del 14 al 22 d’abril

Marroc

de l’11 al 14 de juny

Romania

del 3 al 6 de juliol

Xina (Shanghai)

del 25 al 30 de juliol

Hongria i Polònia

del 17 al 21 de setembre

Mèxic

de l’1 al 5 d’octubre

Índia

del 27 d’octubre al
4 de novembre

Índia

del 10 al 14 de novembre

Sudàfrica

del 12 al 17 de novembre

Xina (Shanghai)

del 25 al 30 de novembre

Fira

Ciutat/País

Data

Midest

París-França 13 al 16 de novembre

Serveis oferts:
Contractació d’un estand compartit per a que
les empreses disposin d’un espai propi per
presentar-se a través de panells, catàlegs i
mostres dels seus productes.
Tramitació d’ajuts per al lloguer de l’espai i la
decoració de l’estand al COPCA i/o a l’ICEX.
Intermediació amb l’entitat firal per resoldre
temes de contractació de l’espai, ubicació,
decoració, etc.
Atenció permanent de visitants durant tota la
durada de la fira a l’estand conjunt.
Recerca de les millors condicions de
desplaçament, allotjament i acompanyament
durant el viatge.

Fira Midest (París)

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 2007,
visites agrupades a fires líders mundialment
en el seu sector. Els serveis oferts són:
-

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

-

Entrades a la fira a cost reduït.

-

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

-

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

-

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

Durant l’any 2007 s’han organitzat les següents
visites:

Fira

Lloc

Dates

ISH

Frankfurt

7 i 8 de març

CIMT

Pequín

del 10 al 15 d’abril

Hannover
Messe

Hannover

18 i 19 d’abril

Bauma

Múnic

24 i 25 d’abril

Photovoltaic Milà

5 i 6 de setembre

EMO

Hannover

del 18 al 20 de
setembre

Cumbre
Industrial

Bilbao

27 de setembre

Buchmesse Frankfurt

del 10 al 12 d’octubre

Equip Auto

16 i 17 d’octubre

París

Canton Fair Canton

del 15 al 20 d’octubre

Batimat

6 i 7 de novembre

París

3

Fira CIMT (Pequín)

Fira ISH
(Frankfurt)
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Missions inverses
Les missions inverses són aquelles en què el
Centre Metal·lúrgic convida a empreses del país
seleccionat a desplaçar-se a casa nostra per tal
d’entrevistar-se amb empreses associades. El
contacte directe amb possibles clients permet
donar a conèixer l’oferta de productes de les
empreses catalanes sense haver de desplaçarse al país dels possibles clients.
S’ofereixen els següents serveis:
• Selecció de les empreses del país escollit
que es desplacin a les empreses associades
d’acord amb els perfils sol·licitats.
• Preparació d’agenda d’entrevistes amb les
empreses associades, d’acord amb les
necessitats de cada empresa.

• Tramitació dels ajuts econòmics que atorga
el COPCA per aquestes accions.
• Acompanyament de les empreses que es
desplacin i coordinació dels serveis de
traducció si fos necessari.
Durant aquest any 2007 el país seleccionat ha
estat Bulgària. Deu empreses búlgares van
comptar amb un ajut del COPCA per tal de
poder entrevistar-se amb algunes de les nostres
empreses associades interessades en aquest
mercat estratègic emergent.
Després d’una setmana intensa d’entrevistes,
es va celebrar un sopar institucional de cloenda
en què s’hi van aplegar totes les empreses
participants.

Assessorament i informació
Les necessitats diverses de les empreses s’han
vist reflectides en les demandes d’assessorament de les empreses, que han cobert
des de consultes d’empreses que volen iniciar
les seves exportacions fins a demandes
d’empreses que ja tenen consolidada una xarxa
comercial exterior i tenen puntualment
problemes en algun mercat o algun tràmit a
realitzar.
Cooperació empresarial, grups i consorcis
d’exportació
Al llarg d’aquest any 2007 s’ha renovat el Grup
d’exportació amb Eslovàquia que tenim en
funcionament des de l’any 2006 i que està
integrat per 4 empreses associades. Aquest
grup compta amb el suport d’un ajut COPCA
i, donat el bon funcionament i activitat del
grup, es preveu que segueixi en funcionament
l’any vinent amb alguna nova incorporació
d’empreses interessades.
Assessorament i tramitació d’ajuts davant
l’administració
Tramitació d’ajuts a través del Consorci de
Promoció Comercial de Catalunya (COPCA).
Així mateix, s’ha assessorat a les empreses
en la tramitació d’ajuts amb el Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX), especialment en
els plans d’implantació de filials a l’exterior.

22

Sopar Missió Inversa Bulgària

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. Tots els
seminaris compten amb l’ajut del COPCA.

l’any 2007 hem ofert a les empreses associades
la possibilitat de participar en 12 missions
comercials, d’exposar conjuntament a 1 fira
internacional i hem visitat agrupadament 11
fires internacionals. També hem promogut 1
missió inversa amb Bulgària, així com un grup
d’exportació en destí.

Enguany hem organitzat una sessió titulada:
“La Xina: noves oportunitats de negoci per a
les empreses catalanes”.

Tot i aquest balanç, la situació actual de l’entorn
econòmic i la necessitat d’internacionalitzar
les nostres empreses com a única via
d’aconseguir la seva pervivència ens ha fet
donar un pas endavant i negociar amb el
Departament d’Innovació, Universitats i

Les empreses ja no consideren la Xina com
un enorme mercat que s’ha d’abordar
mitjançant l’exportació o la inversió, sinó com
una realitat canviant de la qual deriven múltiples
oportunitats de negoci que requereixen
coneixement i flexibilitat. De fet, poques
empreses avui en dia no incorporen aquest
factor de reflexió en les seves anàlisis
estratègiques de futur.

Empresa un PLA PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL SECTOR DEL METALL
2008.
Aquest Pla es va signar el passat 7 de
novembre juntament amb l’UPM de Barcelona,
l’UEM de Terrassa, l’AEBALL de l’Hospitalet i
el Baix Llobregat, CEAM i ASCAMM Associació
i està dotat amb la quantitat de 808.170 € que
aportarà el COPCA.

3

El Pla inclou un seguit d’iniciatives a
desenvolupar en el 2008, iniciatives que
enunciem a continuació i en les què esperem
la participació d’un volum important d’empreses.

El mercat xinès és però un mercat complex,
amb funcionaments radicalment diferents als
nostres. És per aquesta raó que ens va interessar
especialment conèixer nous estils de lideratge,
gestió i organització d’empreses amb passió
per la creació de valor en el mercat xinès.
Dues empreses associades, Tucai, SA i Celo
Distribución, SA presents a la Xina ens van
oferir l’oportunitat de conèixer diverses
perspectives de creixement internacional, així
com la possibilitat d’intercanviar impressions
i contrastar les seves estratègies.
Pla per a la internacionalització del sector del
metall
El balanç d’aquests quasi sis anys d’actuació
del departament no pot ser més positiu. Durant

Presentació del Pla Metall
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Programa Alpha
El programa ALPHA de “diagnosi de
competitivitat internacional” té la voluntat
d’assessorar i orientar l’enfocament del procés
d’internacionalització de les empreses
participants.

Bones pràctiques de promoció on-line
Aquest programa té el propòsit de formar als
empresaris del sector en les estratègies i eines
de promoció on-line, així com ajudar a les
empreses a centrar-se en un enfocament de
client i no tant de producte.

Consisteix en la realització d’una diagnosi de
competitivitat internacional que permetrà
conèixer el grau de preparació de l’empresa,
identificar les àrees de millora i transferir
pautes per tal d’abordar el repte de la
internacionalització mitjançant un pla de treball
a curt, mig i llarg termini.

Es realitzaran tres aules temàtiques, que
consistiran en sessions de treball tutelades
per experts en promoció on-line. Cada una
d’aquestes aules comptarà amb l’assistència
de 10 a 20 empresaris.

L’anàlisi es durà a terme en un format de dues
entrevistes. El resultat final és un millor
coneixement de la situació i posició competitiva
de les empreses per fomentar la seva
internacionalització.
Creació d’un catàleg unificat
El projecte de creació d’un catàleg unificat
persegueix l’objectiu d’estandarditzar els criteris
d’estructuració i configuració dels diferents
catàlegs - virtuals i físics - que existeixen
actualment. Amb aquest nou catàleg es pretén
acomplir la tasca de cohesió i promoció de les
empreses catalanes del sector.
La falta d’unitat actual dificulta la percepció
del model de negoci, especialització i activitat
concreta de cada empresa per part de
compradors i proveïdors potencials.
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La iniciativa, doncs, preveu la contractació d’un
responsable que gestionarà i unificarà la informació
existent a les BBDD actuals i de les diferents
entitats dels sector per, posteriorment, iniciar el
procés de confecció del nou catàleg virtual.

Els cursos estan dirigits especialment als
directors/gerents i responsables de les àrees
de desenvolupament de negoci o màrketing
de les empreses.
Estudi de tendències OME
Per tal de facilitar el procés d’internacionalització de les empreses catalanes és bo
apropar les últimes tendències de la demanda
internacional en relació a segments de negoci
i zones estratègiques concretes.
És per això que s’encarregarà la realització
d’un estudi de tendències internacionals d’un
mercat o zona estratègica concreta pel sector
metall. L’Observatori de Mercats Exteriors
(OME) del COPCA serà l’encarregat de licitar
i gestionar el projecte.
Anàlisi de mercats
Amb la intenció d’apropar les empreses
catalanes a les necessitats d’un subsector
específic del metall o d’un mercat geogràfic
concret, s’encarregaran treballs de prospecció
en relació a les possibilitats comercials de les
empreses catalanes d’un sector específic del
metall. Es realitzaran 3 treballs d’anàlisi en total.

Grups d’exportació en origen
Els Grups d’exportació en origen tenen com a
finalitat incrementar la diversificació de mercats
en empreses de tota dimensió mitjançant
tècniques de promoció i comercialització a
partir d’un centre d’operacions ubicat a
Catalunya.
Aquest instrument pretén fomentar la creació
de grups d’empreses que puguin compartir
despeses en les fases d’internacionalització
en origen. Els beneficis per a una empresa
individual passen per una semi-externalització
d’aquests serveis.
Així doncs, els Grups d’exportació en origen
permeten la contractació de personal
professional de comerç exterior dedicat en
exclusiva a aquesta tasca. Les despeses es
reparteixen entre els socis del grup i, a més a
més, es gaudeix d’un important ajut per part
del COPCA.
Grups d’exportació en destí
Els Grups d’exportació en destí són un conjunt
d’empreses que s’agrupen per canalitzar les
seves vendes a l’exterior mitjançant la
contractació conjunta dels serveis de
comercialització en el país de destí.
Aquesta fórmula permet aprofitar economies
d’escala, minimitzar costos d’estructura i
inversions estratègiques inicials, així com
optimitzar informació, despeses de gestió o
comunicació, etc.
Unitats d’aprovisionament
El propòsit d’aquestes Unitats és doble:
• Fomentar la cooperació entre empreses del
sector per minimitzar el diferencial del cost
de ser una empresa de menor dimensió.

• Optimitzar els processos d’aprovisionament
i millorar la competitivitat internacional del
producte final.
Així doncs, les “Unitats” permeten una millora
del mix d’aprovisionament de les empreses
del sector a través de la identificació
d’estructures en aquelles fases del procés
productiu en què la seva optimització pot
contribuir decisivament a la millora de
competitivitat de l’empresa, salvaguardant en
tot cas els interessos del sector.

Formació
Aquest any hem dissenyat un nou Programa
de Formació 2007, on hem inclòs 122 títols
-el 90% subvencionats- per oferir-los a les
empreses associades al Centre. Dels 122
cursos programats s’han impartit 96 i s’han
programat 10 títols nous.
Les subvencions de les accions formatives
provenen de dues fonts:
1)

Plataformes logístiques
Amb aquest instrument es persegueix un triple
objectiu:
• Fomentar la cooperació entre empreses del
sector per minimitzar el diferencial del cost
de ser una empresa de menor dimensió.
• Facilitar l’entrada a mercats de difícil accés
i reforçar la presència comercial a l’exterior.
• Aconseguir relacions comercials sòlides i a
llarg termini amb els clients internacionals
mitjançant un servei ràpid i eficaç
d’emmagatzematge i provisió a través d’un
operador logístic amb presència en el mercat
objectiu.
Les plataformes logístiques a l’exterior
asseguren i estabilitzen la presència dels
productes en destí i fan menys vulnerables les
exportacions a factors conjunturals.
Newsletter
Es preveu la distribució en format electrònic
d’una comunicació especialitzada per a
empreses del sector a través d’un butlletí
electrònic que recollirà informació referent al
sector del metall en diversos àmbits.

2)

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

Total formació gestionada pel Centre Metal·lúrgic
Any

(*) Hores lectives

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
(*)

12.079
15.412
10.550
10.274
10.665
10.128
14.428
19.168

Assistents
3.345
3.947
2.533
2.389
2.752
1.878
2.663
3.668

3

No s’inclouen les hores de formació
corresponents a cursos gestionats
mitjançant el crèdit bonificable que han
utilitzat les empreses.

Cursos subvencionats pel Consorci per
la Formació Contínua de Catalunya, amb
el cofinançament del Fons Social Europeu.

Hem continuat oferint els CURSOS OBERTS,
que estan a l’abast de tots els empresaris/es
i treballadors/es de les empreses associades,
i els CURSOS IN-COMPANY, cursos que
s’imparteixen dins la pròpia empresa i són
exclusius pel seus propis treballadors/es.
Aquest any, a la comarca d’OSONA, s’han
impartit 65 cursos subvencionats, totalitzant
2.544 hores lectives.
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pel Centre Metal·lúrgic, com a CURSOS OBERTS
pels seus associats.
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Àrea/Cursos Oberts
Direcció General
- Resolució de conflictes
- La creació de valor en l’empresa
- La comunicació eficaç
- Com convertir el teu negoci en lovebussiness
Desenvolupament Personal
- Eines per motivar, per comunicar i per
gestionar el conflicte
- Gestió de mesures per a fer front a l’estrés
- El coaching: en funció directiva
- Gestió del temps i eficàcia personal
- Treball en equip: eines de dinàmica de grups
per conduir equips de treball
- Tècniques de presentacions en públic:
influència i persuasió
- Gestió directiva per a comandaments
intermedis
- Tècniques de negociació
- Intel·ligència emocional
- Tècniques avançades de management
- Taller de comunicació
- Taller d’entrenament d’habilitats de
comunicació i organització
Recursos Humans
- Tècnic laboral
- Selecció i avaluació per competències
- Pla d’acolliment i gestió de l’acomiadament
- Administració de personal
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Administració
- Nou Pla General de Comptabilitat
- Comptabilitat de costos
- Comptabilitat bàsica
- Comptabilitat avançada
- Contaplus

Àrea/Cursos Oberts
- Facturaplus
- Determinació i càlcul dels costos industrials
- La reforma comptable
Finances
- Gestió del risc
- Funcions financeres amb excel
- Com optimitzar la gestió del patrimoni
- Finances per a no financers
- Gestió de tresoreria
- Anàlisi d’estats financers
- Gestió financera de la pime
- Planificació del tancament de l’exercici 2007
Comercial
- Clients contents de veritat
- Com ser eficaç en el tracte de les
reclamacions
- Tècniques de venda
- El telèfon imatge de l’empresa
Comerç exterior
- Protocol internacional
- Gestió administrativa en comerç internacional
Medi Ambient
- Gestió de la qualitat ISO 9001:2000
- Gestió de residus
Seguretat i riscos laborals
- Especialitat d’Higiene Industrial -a distància- Prevenció de riscos laborals (Nivell Bàsic)
- Prevenció de riscos laborals (Nivell Específic)
- Prevenció de riscos laborals (Nivell Superior)
-a distància- Primers auxilis i socorrisme i plans
d’emergència
Qualitat
- Gestió de al qualitat ISO 9001:2000
- Auditories internes de qualitat
- AMFE

Àrea/Cursos Oberts
Gestió d’ Operacions
- Gestió informatitzada de projectes.
Microsoft Project
- Gestió de compres
- Solució de problemes i presa de decisions
(KT Systems)
- Gestió d’estocs
- Gestió logística de producció
CNC
- Control numèric i centre de mecanitzat
Robòtica i Automatismes
- Automatització industrial (Nivell I)
- Automatització industrial sensòrica (nivell II)
- Automatització industrial P.L.C (Nivell III)
OMRON
- Desenvolupament d’automatismes
industrials controlats amb PLC ( Nivell IV)
- Hidràulica i electrohidràulica industrial
- Pneumàtica i electropneumàtica industrial
- Pneumàtica i electropneumàtica industrial
avançada
Prod. Mecànica
- Manteniment mecànic
- Toleràncies geomètriques
- Estadística bàsica aplicada
Soldadura i Caldereria
- Soldadura bàsica
- Caldereria industrial
Magatzem
- Operador de magatzem
- Operador de carretons elevadors
- Renovació de carnet de carretons
Electricitat
- Electricitat bàsica
- Electricitat industrial
Disseny
- Autocad 2006
- Autodesk Inventor 5.0

Àrea/Cursos Oberts
-

3D Studio Viz
Sòlid Edge bàsic
Sòlid Edge avançat
Interpretació de plànols mecànics
Solidworks I

Informàtica
- Microsoft Power Point XP
- Windows XP
- Microsoft Word XP
- Microsoft Excel XP (bàsic)
- Microsoft Excel (avançat)
- Microsoft Access XP
- Correu i agenda electrònica. Microsoft
OUTLOOK
- Curs de retoc d’imatges digitals. Adobe
Photoshop CS
- Disseny de pàgines web
- Internet
Idiomes: Anglès
- Beginners
- Pre-Intermediate
- Intermediate
- Upper-intermediate
- Redacció de documents empresarials
en anglès
- Anglès per conversar i socialitzar
- Anglès per viatges de negocis i fires
internacionals
Idiomes: Alemany
- Alemany inicial
- Alemany avançat
Idiomes: Francès
- Francès inicial
- Francès avançat
Idiomes: Xinès
- Xinès iniciació

Àrea/Cursos Oberts

SESSIONS INFORMATIVES

Gremi de Tallers de reparació i venda
d’automòbils i recanvis de Sabadell i comarca
- Interpretació i seguiment d’esquemes
elèctrics
- Climatització
- Injecció electrònica de benzina. Injecció
directa
- Injecció directa Diesel grupo VAG. Sistemes
Delphi
- Injecció electrònica diesel. Multiplexada
- Sistemes de seguretat activa, ABS,ESP,ASR
- Millora d’habilitats de recepcionista de taller

01.02.07 1ª Sessió informativa del Conveni
Col·lectiu per a la indústria
siderometal·lúrgica de la província
de Barcelona.
14.02.07 Nou Certificat Tüv (Impacte Directe
en Resultats més Certificació, IDR+C)
20.02.07 La Factura Electrònica. El nou
sistema de pagament electrònic.
21.02.07 La gestió de la Innovació a les
empreses.
27.02.07 Nova llista de malalties professionals.
20.03.07 La retribució variable a curt i llarg
termini, aspectes estratègics i fiscals.
21.03.07 2ª Sessió informativa del Conveni
Col·lectiu per a la indústria
siderometal·lúrgica de l la província
de Barcelona.
17.04.07 3ª Sessió informativa del Conveni
Col·lectiu per a la indústria
siderometal·lúrgica de l la província
de Barcelona.
25.05.07 4ª Sessió informativa del Conveni
Col·lectiu per a la indústria
siderometal·lúrgica de l la província
de Barcelona.
29.05.07 5ª Sessió informativa del Conveni
Col·lectiu per a la indústria
siderometal·lúrgica de l la província
de Barcelona.
07.06.07 6ª Sessió informativa del Conveni
Col·lectiu per a la indústria
siderometal·lúrgica de l la província
de Barcelona.
12.07.07 Nou Règim Professional del
Treballador Autònom.
13.07.07 Nou Reglament Contra Incendis per
Establiments Industrials.
03.10.07 El mètode Ranking. Disminueixi la
incertesa en la seva empresa.

Gremi d’instal·ladors electricistes i fontaneria
de Sabadell i comarca
- Sistemes solars fotovoltaics de connexió
a xarxa
- Sistemes solars tèrmics per habitatge
plurifamiliars
- Bombes de calor geotèrmiques
- Producció de calor amb biomassa
- Sistemes fotovoltaica autònoms
- Instal·lació, manteniment i reparació
d’equips de calefacció
- Instal·lació, manteniment i reparació
d’equips de fontaneria
- Instal·lacions de terra radiant amb energia
solar
- Introducció a l’energia solar
- Domòtica aplicada a edificis i habitatges
- Instal·lació, manteniment i reparació
d’equips d’aire condicionat
- Pràctic d’instal·lacions de
telecomunicacions
- Carnet d’instal·lador d’aigua
- Carnet d’instal·lador de climatització
- Carnet d’instal·lador de gas IG-II
- Carnet d’instal·lador electricista
- Carnet d’instal·lador de calefacció i ACS
- Carnet d’instal·lador de fred industrial

3
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Total CURSOS OBERTS:

28

Any

Hores
lectives

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

3.884
8.111
6.111
4.891
3.689
2.889
2.583
4.249

Total CURSOS “IN COMPANY”:
Assistents

Any

Cursos

Hores
lectives

Assistents

Empreses
participants

1.362
2.394
1.698
1.375
1.503
848
1.285
1.470

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

179
124
73
90
87
72
121
194

5.752
3.674
2.260
3.210
4.047
3.924
6.834
9.915

1.893
1.433
756
824
828
492
812
1.760

80
72
55
52
49
38
47
64

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL:
Cursos exclusius per a persones a l’atur,
subvencionats per la Generalitat de Catalunya.
Total de CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL:
Any

Cursos

2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

6
8
5
5
2
2
5
5

Hores
lectives
2.443
3.627
2.179
2.160
1.400
1.320
2.025
1.924

Assistents
90
120
79
75
30
29
54
47

Aquest any s’han impartit les especialitats:
- Electricitat Industrial
- Mecànica de vehicles lleugers
- Mecànic/reparador de vehicles lleugers
- Instal·lador d’energia solar tèrmica (2 cursos)
- Instal·lador Climatització

Any

Empreses
adherides

Notificacions

Alumnes

2007
2006
2005
2004

430
311
246
132

399
367
272
102

1.523
1.170
1.128
449

Hores
lectives

Crèdit
recuperat
417.183 €
253.586 €
207.769 €
69.599 €

16.080
13.026
11.317
3.100
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El Centre Metal·lúrgic, continua gestionant aquest servei a l’empresa SAGE LOGIC CONTROL, notificant,
aquest any, 413 accions formatives, que han representat un total de 6.894 hores lectives, 2.111 alumnes
participants i un total de 396.867 € recuperat mitjançant les liquidacions a la Seguretat Social.

FORMACIÓ CONTÍNUA (crèdit bonificable)
El SISTEMA DE FORMACIÓ CONTÍNUA reconeix
a les empreses un crèdit anual per gastar en
formació que es fa efectiu mitjançant la seva
bonificació en les liquidacions de la Seguretat
Social, un cop s’hagi realitzat la formació.
El Centre Metal·lúrgic ofereix als seus associats
la seva gestió administrativa per dur a terme
aquestes bonificacions. Per això, es va formar
una Agrupació d’Empreses en què, actualment,
hi han 430 empreses adherides. A part de la gestió
administrativa, el Centre Metal·lúrgic ajuda a totes
aquelles empreses que ho desitgin a cercar el
proveïdor més adequat per dur a terme aquesta
formació específica per als seus treballadors.
Durant aquest any s’han dut a terme 399
notificacions d’accions formatives, totalitzant
16.080 hores lectives en les quals han participat
1.523 alumnes. De les 202 empreses que han
sol·licitat aquesta formació subvencionada, el
volum econòmic d’aquestes notificacions ha estat
de 417.183 € deduïts de les cotitzacions a la
Seguretat Social.

Assessoraments en Medi Ambient
El desenvolupament d’aquest servei, al llarg dels anys que porta establert, és el següent:
Consultes per temes

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Aigües residuals

0

1

4

7

4

11

20

36

Residus

7

8

14

21

17

32

14

20

Subvencions

8

6

5

3

2

1

4

2

10

0

1

1

2

1

4

5

Altres

0

0

6

17

11

5

6

9

Envasos

0

0

0

0

3

1

2

3

10

13

0

0

0

0

0

0

Sorolls

2

0

1

1

1

0

0

3

Atmosfera

0

2

2

1

1

3

Llei 3/98 IIAA

6

27

53

25

39

6

20

4

DUCA

0

0

1

SGMA (ISO14001/EMAS

0

2

2

1

43

59

88

78

80

60

70

82

ISO 14000

Sòls

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

30

Perfils
professionals
Oficis metal·lúrgics
Personal administratiu / administratiu –comptable
Magatzem / logística / transport
Importació / exportació / assistents amb idiomes
Projectistes i delineants
Enginyeria i personal tècnic
Comercials / caps venda i post venda
Caps de producció, torn o secció, comandaments intermedis / Cap oficina tècnica
Personal comptable i financer responsables administratius Financers
Personal tècnic
Total recerques de personal
Total empreses sol·licitants
Processos finalitzats
Resoltes pel servei

tenir accés a currículums i fer entrevistes personals
els posa en situació de poder atendre possibles
comandes i saber que, en cas que hi hagin
circumstàncies especials de la producció, podran
fer-ne front. S’ha observat que un 22% dels
usuaris del servei l’han utilitzat amb aquesta
finalitat preventiva o de planificació de canvis
eventuals de la producció.

Les empreses també utilitzen el servei com a eina
de planificació de la seva producció. És habitual
que, empreses que estiguin pendents d’una puja
eventual de la producció o d’alguna comanda
important, vulguin accedir a tenir currículums de
candidats en previsió d’aquesta circumstància de
la producció, independentment que finalment
acabin o no contractant personal. El fet de poder

Any 2007

S’han realitzat publicacions d’anuncis a Internet
(Infojobs), que durant l’any 2007 han estat
“visitats” per 52.458 candidats i s’han inscrit a
les ofertes enviant-nos el seu CV 8.144 candidats.
Disposem d’una borsa de treball on line que
permet oferir un servei totalment informatitzat i
més eficaç. La borsa es troba a la pàgina web del
Centre Metal·lúrgic a l’apartat “Borsa de Treball”.
Aquesta eina permet anunciar les ofertes de les

201
64
38
34
30
29
26
18
14
11
465
223
313
213

43%
14%
8%
7%
6%
6%
6%
4%
3%
2%

68%

empreses, rebre inscripcions de candidats
interessats en les ofertes i rebre currículums de
candidats que es registren a la borsa per a
presentar a futures ofertes que s’ajustin al seu
perfil. Durant el 2007 s’han registrat un total de
572 candidats a la borsa de treball on line.
Així, podem dir que, dels processos finalitzats
amb contractació d’una o més persones, un 48%
s’ha cobert amb personal que s’ha localitzat a
través de Infojobs, un 47% amb currículums de
la pròpia borsa de treball del Centre Metal·lúrgic
i, un 5%, per altres vies.
Durant el 2007 s’han atès un total de 465
demandes de personal. D’aquestes, 313 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 és exclusiu
per a Directors de Recursos Humans i Caps de
Personal de les empreses més significatives,
associades al Centre Metal.lúrgic. Creiem que és
important que el Responsable de l’àrea de
Recursos Humans d’una empresa s’integri dins
un grup de persones amb interessos i
preocupacions similars i que aquest punt de
trobada doni sortida als interrogants i possibles
problemes existents en els seus àmbits d’actuació.
Suposa, per tant, un espai d’intercanvi
d’experiències i reflexions i de comunicació
constant d’interessos comuns.
Enguany, el Club ha continuat la seva ascendent
trajectòria, amb un programa d’activitats força ric
i interessant, que ha combinat jornades de tipus
tècnic amb d’altres de creixement personal.
• “La nova llista de malalties professionals i
com afecta la subcontractació a la seguretat
i a la salut en el treball” a càrrec del Sr.
Jaume Abad, Coordinador de Polítiques de la
Salut Laboral del Institut Català de la Salut
(ICS). Aquesta jornada responia a una clara
necessitat d’aclarir alguns dubtes que tenien
els directius de recursos humans desprès de
que és publiqués el Real Decret en el BOE, en
el que s’aprovava el quadre de malalties
professionals en el sistema de la seguretat
social i on s’establia el criteri per a la seva
notificació i registre. També es va informar
sobre la llei que regula la subcontractació de
la construcció, doncs la subcontractació en
alguns casos permet l’especialització dels
treballadors, però en canvi pot facilitar l’aparició
de pràctiques incompatibles amb la seguretat
i salut en el treball.

• “La retribució variable a curt i allarg termini,
aspectes estratègics i fiscals“ a càrrec del
Sr. Mario Soler del bufete Garrigues.
Responsable de Human Capital Services a
Catalunya i Balears. Es varen analitzar des d’un
punt de vista tècnic i pràctic les últimes
tendències del mercat en la definició de
polítiques retributives, per a la determinació
de retribucions variables a curt i a llarg termini,
es varen plantejar aspectes essencials que
permeten aconseguir una correcta alineació
del comportament de l’equip directiu i de la
plantilla en general amb l’estratègia de negoci
de l’empresa. També es varen analitzat totes
aquelles eines de caràcter fiscal que permeten
optimitzar la fiscalitat d’aquests sistemes
retributius, tan per a les companyies com per
els treballadors.

• “Les empreses davant la llei per a la igualtat
efectiva de dones i homes”. A càrrec del Sr.
J. Ignacio García Ninet. Catedràtic de Dret del
Treball i de la Seguretat Social de la UB. Àrbitre
del Tribunal Laboral de Catalunya. Es varen
tractar els aspectes generals de la llei, l’aplicació
de la llei a les empreses; adaptació inicial de
les reformes normatives, adopció de mesures
i plan d’igualtat i el distintiu empresarial en
matèria d’igualtat.
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• I per últim i conjuntament amb el Club de Joves
Empresaris va tenir lloc un esmorzar de treball
amb el Sr. Salvador Álvarez Director General
de Relacions Laborals de la Generalitat de
Catalunya, en el que ens va informar sobre les
línies prioritàries d’actuació de la Generalitat en
matèria de relacions laborals.

• “Sessió Informativa sobre el nou conveni
col·lectiu per la indústria siderometal·lúrgica”.
A càrrec del Sr. Jesús Villacorta assessor jurídic
del Centre Metal·lúrgic. Al llarg de l’any s’han
realitzat varies jornades per informar sobre
el nou conveni que regularà la relació entre
l’empresa i el treballador durant els propers 6
anys .
• “Seminari sobre estrès i autocontrol: una
estratègia per millorar el rendiment” A càrrec
del Sr. Federico Villegas Enginyer Superior,
formador i fundador del Centre de Investigación
y Desarrollo Personal (CIDEP) de Madrid.
Aquests seminari es va organitzar
conjuntament amb les entitats ;UPM Hospitalet
i CECOT. El contingut del programa es va
desenvolupar sobre els pilars bàsics de la
relaxació, la comunicació i l’aprenentatge així
com el desenvolupament de competències i
habilitats directives i l’orientació a l’èxit.
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Club de Joves Empresaris
del Metall
En aquest Club es reuneixen els joves que estan
en òrgans de direcció d’empreses familiars
associades al Centre Metal·lúrgic o que
properament hi accediran, així com els
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emprenedors que han creat la seva pròpia empresa
i que comparteixen inquietuds molt similars.
Aquest marc de relació els permet assolir
coneixements sobre temes específics i/o genèrics
que els són de gran utilitat per a la seva activitat
professional.

M E M Ò R I A

• El Club de Joves Empresaris (JEC) va iniciar
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l’any amb una acció formativa dissenyada a
mida per els membres del JEC: que portava
per títol “Com convertir el seu negoci amb
un Lovebussines” a càrrec d el Sr. Joan Elias
Llicenciat en Ciències de la Comunicació per
la Universitat Ramon Llull, Diplomat en PDD
per IESE, Master en Marketing per l’escola
d’Alta Direcció i Administració EADA.

• Sopar col·loqui amb el Sr. Miquel Calçada
(Mikimoto) , emprenedor que va començar de
zero i ha estat capaç de fer-se un lloc important
en el món audiovisual. Durant el sopar va
parlar sobre els seus inicis com a jove
empresari així com de les principals dificultats
que es va trobar en l’inici de la seva activitat
empresarial. Es va debatre sobre l’actualitat
política, social i sobre les dificultats que tenen
avui dia les persones emprenedores que es
volen fer un lloc dins el món empresarial.
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trobada es va realitzar conjuntament amb els
Joves de l’Institut Sallarès i Pla del Gremi de
Fabricants de Sabadell.
• Esmorzar col·loqui amb el Sr. Lluís Pont,
emprenedor i empresari que va explicar de
manera molt gràfica el inici de la seva
experiència emprenedora al Marroc i com a
arribat a fer-se un lloc en el món de l’hostaleria
i turisme on es respectat i admirat en aquest
sector.
• Dinar col·loqui amb el Sr. Ferran Soriano
Vicepresident del FC Barcelona. Aquesta

El Sr. Soriano té estudis universitaris en
ciències empresarials i MBA. A més a més del
seu càrrec en l’entitat esportiva participa en
inversions de capital risc en la industria de les
telecomunicacions. El interès principalment
va recaure en escoltar com va desenvolupar
un projecte de consultoria estratègica per a
la indústria de les telecomunicacions que més
tard es va fusionar amb una altre empresa

donant lloc a una gran empresa que cotitza al
Nasdaq. Per tota la seva trajectòria va despertar
molt interès poder paralr amb aquest jove
directiu d’èxit.
• Conjuntament també amb els Joves de l’Institut
Sallarès i Pla es va organitzar a finals d’any
un esmorzar d’economia que fou a càrrec de
l’economista Sr. Ángel Hermosilla recentment
anomenat Director General de la UPM de
Barcelona.
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Acords i convenis de col·laboració
vigents
• Amb GESTIÓ IMMOBILIARIA (AXIS i AGN),
per oferir a les empreses un nou servei integral
d’assessoria immobiliària.
• Amb Serveis d’Enginyeria i Arquitectura, SL
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i Sistemes de Control i Seguretat, SL per a
donar serveis especialitzats d’enginyeria,
arquitectura, control i seguretat en condicions
avantatjoses.
• Convenis de col·laboració amb l’Ajuntament
de Sabadell:
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-

Pel Pacte local per l’Ocupació de Sabadell
en la recerca del consens per al
desenvolupament d’accions encaminades
a crear i millorar l’ocupació.

-

Per a la realització d’accions per a la
formació i reciclatge tècnic, en el marc de
la programació d’accions del FSE.

-

I la Cambra de Comerç i Indústria, i
Fundació ASCAMM per a gestionar l’Aula
de Metall del Vapor Llonch.

-

Per a la realització del Programa Joves a
la Feina (Coneixement d’Oficis).

• Amb VODAFONE per a obtenir reduccions de
cost en telefonia mòbil.
• Amb Telefónica de España, SAU per a obtenir
reduccions de cost en telefonia fixa.
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• Amb MOVISTAR per a obtenir reduccions de
cost en telefonia mòbil.
• Conveni de col·laboració amb la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB).

• Conveni de col·laboració amb l’Escola
Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell
(UAB).

implantació, a les instal·lacions del Centre

• Amb English for Business. Les empreses
associades es beneficien de descomptes
especials en els seus cursos.

• Conveni marc de col·laboració amb la Federació

• Amb English in Chester per oferir condicions
especials, durant tot l’any, a les empreses
associades que vulguin estudiar a Anglaterra.

• Amb ESEC – Informàtic Centre, SL per a la

• Amb AS HOTELES per aconseguir tarifes
especials per als associats.

Metal·lúrgic, d’un punt d’atenció als socis del
Vallès d’aquest gremi.

Empresarial Catalana del Sector Químic –
FEDEQUIM.

col·laboració en els àmbits de la formació, la
informació i els aspectes tecnològics d’interès
comú.
• Amb Quadis Rent-a-car per a donar serveis

• Amb el Gran Hotel Verdi de Sabadell per a
aconseguir tarifes especials per als associats.

de lloguer de l’automòbil als associats del

• Amb EADA per a obtenir descomptes en les
inscripcions a les activitats formatives d’aquesta
institució.

• Amb Aina Car per a donar serveis de lloguer

• Amb SAT, Servei de Prevenció per a aconseguir
tarifes especials relatives al servei aliè de
Prevenció de Riscos per a les empreses
associades que siguin mutualistes d’aquesta
companyia.

Centre.

d’automòbils per a associats del Centre.
• Amb ANUNZIA Solucions Tecnològiques S.L
per a ofertes d’informàtica i Internet.
• Amb l’Associació Catalana de Comptabilitat i
Direcció “ACCID” per tal de dinamitzar la
comptabilitat i la direcció a Catalunya.

• Amb CECOT per adherir les empreses
associades al Centre al conveni d’aquesta
patronal amb SOLRED, aconseguint
descomptes en l’adquisició de carburants
d’automoció, així com la possibilitat de gaudir
d’un VIA-T (sistema de pagament electrònic a
l’autopista).

• Amb la Caixa d’Estalvis de Sabadell a través

• Amb l’IES Escola Industrial de Sabadell per a
desenvolupar projectes conjunts de
col·laboració.

Comunicació i Telemàtica Aplicada per tal

• Conveni de col·laboració amb el Gremi
d’Indústries Gràfiques de Catalunya per a la

a un cost molt reduït i amb la gestió

del qual l’entitat financera facilitarà als associats
del Centre un paquet de productes i serveis
financers en condicions preferents.
• Amb la certificadora de qualitat TÜV Rheinland,
S.L, Interface Ingeniería d’Organitzacions i
Sistemes S.L, i 9ICTA Iniciatives de
d’iniciar un projecte conjunt amb la finalitat
de certificar en qualitat a uns grups d’empreses
documental informatitzada en xarxa.

• Amb 9ICTA i Interfase pel projecte la “ E-

facilitar la seva contractació a les empreses

Qualitat Àgil”. Una forma de gestionar la qualitat

associades, gaudint d’una sèrie d’avantatges

sense papers. L’objectiu d’aquest projecte és

sobre les condicions econòmiques i tècniques

ajudar a les empreses a implantar Sistemes

que es puguin ofertar per part d’aquesta

de Gestió de Qualitat en suport digital.

asseguradora, així com també millorant les

• Amb l’EUNCET, Escola Universitària de Negocis,
per tal d’adaptar-se al màxim a les necessitats
canviants que els professionals i directius
puguin tenir actualment en el camp de la
formació.
• Amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA,

condicions de les pòlisses actualment vigents.

millorar l’estalvi i l’eficiència energètica en les
empreses catalanes.
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• Conveni Marc de Col·laboració entre ASCAMM,
CEAM, UPM, UMPBALL, UEM, CM i COPCA,
per a l’execució del Pla per a la Internacionalització del Sector del Metall 2008.

amb la finalitat de facilitar als associats del

• Amb SANITAS, a travès del CIESC, que

Centre productes i serveis financers en

permetrà a les empreses dels gremis i

condicions preferents de preu i financiació.

associacions que estiguin adherits al CIESC i

• Amb Bankinter perquè les empreses associades

els seus treballadors, puguin accedir a una

puguin gaudir dels serveis, la tecnologia i la

assistència sanitària privada amb condicions

multicanalitat, així com de condicions

molt avantatjoses.

preferents en una sèrie de productes financers

• Amb “Hidalgo Interiorisme i Decoració” per

adreçats a l’empresa i als seus col·laboradors.

obtenir descomptes especials en tot tipus de

Així doncs, les empreses associades podran

mobles d’oficina, decoració, cortines,

gaudir de MULTILÍNIA FINANÇAMENT en

• Amb l’INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA per al
desenvolupament d’actuacions per tal de

il·luminació.

condicions preferents.
• Amb l’empresa de treball temporal ACTIVA
• Amb Caixa Manresa, perquè les empreses
associades pugiun gaudir d’unes condicions
referents en una sèrie de productes financers
adreçats a l’empresa i als seus col·laboradors.
• Amb la companyia CHUBB INSURANCE
COMPANY OF EUROPE per aconseguir

que pertany al GRUPO COSMOS ESPAÑA i
que ofereix solucions flexibles en el camp del
treball temporal.
• Amb el Centro de Protección de Datos y de la
Información, S.L (CPDI).

condicions especials per a la contractació de

• Amb FACTOR ENERGIA per oferir a les

l’assegurança de Responsabilitat Civil de

empreses associades del centre nous

Directius i Alts Càrrecs.

avantatges i descomptes en el subministrament

• Amb “Credito y Caución” amb la finalitat de

elèctric.
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Actes, conferències i sessions informatives a les
quals s’ha assistit:

15.03.07 Assistència al lliurament de la medalla al mèrit cultural al Sr.
Lluís Subirana.

10.01.07 A la Cambra de Comerç, assistència a la conferència del Sr.
Josep Oliu.

16.03.07 Al Palau de Pedralbes, assistència a la reunió plenària del
Pacte industrial metropolità.
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15.01.07 Assistència al Ple Extraordinari de la Cambra de Comerç de
Sabadell.

16.03.07 Assistència al sopar de germanor del Gremi de la Fusta.
19.03.07 A l’hotel Verdi, dinar col·loqui Sabadell Tribuna Oberta.

17.01.07 Reunió amb el nou President de Pimec-Valles.

20.03.07 Al Teatre Principal, lliurament de Premis Sabadell Ciutat
Emprenedora.

18.01.07 A UPM, reunió d’associats comarcals.

22.03.07 Jornada de subcontractació CEAM.

19.01.07 A l’Ajuntament de Sabadell, reunió amb la Consellera de
Treball, Sra. Mar Serna.

22.03.07 Participació al programa de radio “La bona hora”.

22.01.07 Al Gremi de Fabricants, assistència a l’acte de Sant Sebastià.

M E M Ò R I A

13.03.07 Dinar amb el President i Director d’Egarsat.

05.01.07 Intervenció en el programa “Fem Números” de Ràdio Sabadell.

11.01.07 Reunió del Consell Econòmic i Social del Barberà del Vallès.
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12.03.07 Al Gremi de Fabricants, dinar conjunt comitès executiu.

24.01.07 Assistència a l’Assemblea de Fecatra a Tarragona.
31.01.07 Dinar amb representants d’UPM Hospitalet.
01.02.07 Signatura d’un acord de col·laboració amb el BBVA.
05.02.07 Assistència al Consell General del COPCA.
07.02.07 Plenari del Consell Econòmic i Social de Barberà del Vallès.
08.02.07 A Ràdio Sabadell, entrevista al programa “La bona pell”.

22.03.07 A IESE, acte acadèmic, “l’aeroport de BCN: Infraestructura
clau per el futur de l’economia catalana”.
23.03.07 Participació a la conferència “Mejore su competitividad con
el acero inoxidable”
26.03.07 Programa de coneixement d’oficis – Visita a l’empresa Johnson
Controls Manufaturing España, SL (Clima Roca York).
27.03.07 Programa de coneixement d’oficis - Visita a l’empresa Muelles
y Resortes Bosch, SL

08.02.07 Assistència al sopar de l’Institut Sallarés i Pla.

27.03.07 Assistència a la inauguració de les noves instal·lacions de
Stern Motor.

14.02.07 A l’Escola Industrial, impartició d’una conferencia sobre el
sector del metall.

28.03.07 Programa de coneixement d’oficis - Visita a l’empresa Talleres
Pupar.

15.02.07 Assistència a la conferència sobre aeroports i territoris.
20.02.07 Dinar commemoratiu del centenari del BBVA.

29.03.07 Programa de coneixement d’oficis – Visita l’empresa Muelles
y Resortes Bosch, SL

22.02.07 A Igualada, trobada d’associacions intersectorials.

29.03.07 Entrevista a l’emissora de ràdio “Onda Cero”.

23.02.07 Assistència al lliurament de “ Premis Sabadellencs 2006”.

30.03.07 Presentació de l’informe de conjuntura Cambra – Ciesc.

27.02.07 A l’Hotel Verdi, jornada de formació continua i posterior sopar
del 25è aniversari d’Esec.

30.03.07 Programa “Coneixement d’Oficis” – Visita a l’empresa
Silvemol,S.L.

28.02.07 Sessió de divulgació sobre el sector del metall a l’escola Font
d’Alba de Terrassa.

31.03.07 Assistència al sopar del comerciant de la Cambra del Comerç.
11.04.07 A la Generalitat de Catalunya, assistència a una jornada sobre
energia.

05.03.07 A Can Gorgs, lliurament de Premis a les millors iniciatives
empresarials de Barberà.

11.04.07 Participació en un programa de Ràdio Sabadell.

06.03.07 Visita a l’Institut Català d’Energia.

18.04.07 Assistència al Fòrum Club d’Empreses Segle XXI de la Cambra.

18.04.07 Acte de lliurament de medalles d’honor de Sabadell 2007.

30.05.07 A Vic, sessió informativa sobre les NIC.

19.04.07 A Casa Asia, assistència a un seminari sobre Xina organitzat
pel BBVA.

31.05.07 Sopar amb membres de la Missió inversa de Bulgària.
31.05.07 A Vic, sessió informativa sobre el Conveni Siderometal·lúrgic.

20.04.07 Presentació institucional de l’ABB “Fira Sabadell”.

05.06.07 Assistència a l’esmorzar de CASSA.

20.04.07 Sopar del Gremi d’Instal·ladors Electricistes i Fontaneria de
Sabadell i Comarca.

07.06.07 Assistència a la celebració del primer aniversari de l’empresa
A2M.

26.04.07 Impartició d’una conferència sobre FP a l’IES J.Mimó de
Cerdanyola.
26.04.07 Trobada de la comissió ciutadana del projecte Sabadell Ciutat
de la Música.
05.05.07 Sopar del grup municipal socialista.
07.05.07 Dinar amb representants de la patronal Pimec.

11.06.07 Assistència, en el Saló de l’automòbil, a la reunió de la junta
directiva de Fecatra.
11.06.07 Assemblea General de Foment.
14.06.07 Assistència a la inauguració del nou concessionari Mercedes.
15.06.07 Dinar conjunt Sabadell Cruïlla, Cambra del Comerç, Gremi de
Fabricants i Centre Metal·lúrgic.

07.05.07 Sopar de lliurament dels premis Ferrer Salat i medalles d’honor
de Foment.

19.06.07 Assemblea General del Gremi de Tallers.

09.05.07 Sopar de presentació de la memòria 2006 de Oncolliga.

19.06.07 Reunió amb el Sr. Joan Boada, Secretari General de la
Conselleria d’Interior.

16.05.07 Esmorzar amb l’alcaldable ERC de Sabadell.
16.05.07 Visita a l’escola de treball de Barcelona.
17.05.07 Esmorzar amb l’alcalde d’Entesa de Sabadell

21.06.07 Consell i Assemblea General del Centre Metal·lúrgic.
25.06.07 Assistència als Premis Cambra 2007.
25.06.07 Intervenció en el programa “Fem Números” de Radio Sabadell.

17.05.07 Signatura del Conveni Col·lectiu per a la industria
siderometal·lúrgiques de la província de Barcelona 2006 –
2012.

26.06.07 Dinar de presidents. Srs. Alberich, López Beltran, Brunet i
Torras.

21.05.07 Esmorzar amb l’alcaldable del PP de Sabadell.

27.06.07 Visita a la seu central de Pimec a Barcelona.

21.05.07 A CIU, dinar de presentació de candidatura.

29.06.07 Assemblea General de Confemetal.

23.05.07 Reunió amb les patronals provincials de Catalunya per a tractar
de la unió del metall a Catalunya.

02.07.07 Entrevista a Radio Sabadell, programa “A bona hora”.

24.05.07 Esmorzar amb l’alcaldable d’iniciativa de Sabadell.
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03.07.07 Assistència als lliuraments “Premi Jove Empresari 2006” de
l’AIJEC.

24.05.07 Inauguració al Congrés ACCID

03.07.07 Reunió amb responsables de l’Institut Català d’Energia ICAEN.

24.05.07 Sopar dels Joves Empresaris.

03.07.07 Visita al CM d’una delegació empresarial croata.

25.05.07 Esmorzar amb l’alcaldable PSC de Sabadell.

06.07.07 Assistència al sopar del Gremi de Tallers de Barcelona.

25.05.07 A Barcelona, acte de presentació del conveni siderometal·lúrgic.

11.07.07 Reunió amb comandaments dels Mossos d’Esquadra.

25.05.07 Dinar amb la consellera de treball, Sra. Mar Serna.

11.07.07 Intervenció en el programa “Fem Números” de Ràdio Sabadell.

30.05.07 Assistència a l’acte de cloenda del 20è aniversari de la
Corporació Sanitària Parc Taulí.

12.07.07 Al CETEI d’Hospitalet intervenció a la setmana de la e-qualitat
i excel·lència organitzada per Qualiteasy.

30.05.07 Impartició d’una conferència al Casal Pere IV per encàrrec del
Departament d’Ensenyament.

13.07.07 Celebració del sopar de Sant Cristòfol del Gremi de Tallers.
17.07.07 Reunió amb el Sr. Brunet, de Caixa de Sabadell.
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18.07.07 Reunió amb l’alcaldessa de Santa Eulàlia de Berga.

07.11.07 Signatura del Pla d’Internacionalització del sector del metall.

18.07.07 Al Palau de la Generalitat, Consell General de Copca.

09.11.07 Sopar del Col·legi d’Enginyers.

20.07.07 A l’Ajuntament de Terrassa, assistència a l’acte de constitució
del Ple del Consell Comarcal.

09.11.07 Sopar del Premi Tenacitat de les Agrupacions Narcís Giralt.

23.07.07 Presentació de l’informe de conjuntura de Sabadell.

09.11.07 Visita a les noves instal·lacions i presentació de la nova borsa
de treball de Mercader Consulting.

23.07.07 Assemblea General d’UPM Barcelona.

12.11.07 Assistència a la taula rodona del Cicle Aranguren 07.

24.07.07 Assemblea General de Sat Mútua d’Accidents.

13.11.07 Assistència al dinar de Sabadell Tribuna Oberta.

01.08.07 Visita del regidor de l’Ajuntament de Sabadell.

13.11.07 Assistència al lliurament del Premi Internacional Catalunya 07.

06.09.07 Assistència a la recepció de la Festa Major de Sabadell.

14.11.07 Assistència a la taula rodona del Cicle Aranguren 07.

13.09.07 Intervenció en el programa de Ràdio Sabadell, “Fem Números”.

14.11.07 Reunió amb l’Associació de Joves Empresaris de Girona.

13.09.07 Sopar amb membres de Sabadell Cruïlla i Cambra de Sabadell.

15.11.07 Junta general del CIESC.

20.09.07 Esmorzar amb el Sr. Salvador Álvarez, director general de
Relacions Laborals de la Generalitat.

15.11.07 Acte inauguració del curs acadèmic de la Fundació Bosch i
Cardellach.

20.09.07 Dinar amb els Srs. Toni Abad i David Garrofe de la UEM de
Terrassa.

15.11.07 Intervenció al programa de Ràdio Sabadell “Fem números”.

25.09.07 Al Consell Comarcal, Comitè Executiu del Consorci per
l’Ocupació.
25.09.07 Al Vapor Llonch, visita del Sr. Berbel, Director General de
Empleo de Madrid.

19.11.07 Visita a les instal·lacions del Parc Central del Vallès.
19.11.07 Sopar de la Nit de l’Economia i l’Empresa – Dossier Econòmic.

05.10.07 Al Consell Comarcal, seminari “Pla d’Igualtat d’Oportunitats”
en el marc del Projecte Impac-Tem.

21.11.07 Assistència a la taula rodona del Cicle Aranguren 07.

09.10.07 A la Cambra, dinar conjunt dels comitès executius Cambra.

22.11.07 Dinar amb el President i Director d’UPM Barcelona.

15.10.07 A Cambra Sabadell, trobada amb el Conseller Sr. Joaquim
Nadal.

22.11.07 Assistència a la conferència sobre el Sector de l’Automoció
Català.

18.10.07 A l’Hospitalet, Consell General del Pacte Industrial de la regió
metropolitana.

22.11.07 Assistència a l’acte de lliurament dels Premis d’Inserció
Laboral Josep Mª Piñol.

19.10.07 Presentació al Centre Metal·lúrgic del ritme econòmic.

23.11.07 Sopar de la Nit de la Internacionalització de Catalunya.

20.10.07 A l’Hotel Urpí, sopar 25 anys Sabadell Comerç Centre.

23.11.07 Assistència a l’acte de celebració del 20è aniversari de
l’associació de Serveis Oficials Peugeot.

22.10.07 A la Casa Llotja de Mar, acte d’homenatge al Sr. Guillermo
Bueno.
25.10.07 Al Recinte Firal de Sabadell, inauguració de la Fira del Vehicle
d’Ocasió.
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15.11.07 Sopar de la Fundació Bosch i Cardellach per acomiadar al Sr.
Lluís Brunet.

22.11.07 Presentació de l’estudi de l’observatori de mercats exteriors.

26.11.07 Participació en els actes de la Setmana de l’Energia.
27.11.07 Al Vapor Llonch, jornada sobre polítiques d’igualtat a l’empresa.

25.10.07 Reunió amb l’Associació d’Empresaris de Castellar del Vallès
(ASEMCA).

28.11.07 A l’Auditori de Caixa Sabadell, assistència a la taula rodona:
Noves Polítiques d’Ocupació a Catalunya.

29.10.07 Al Vapor Llonch, acte de celebració del quinzè aniversari del
Servei d’Integració de Sabadell (SIL) de la Federació Econòmica.

29.11.07 Al Gremi de Fabricants, dinar dels membres del JEC amb el
Sr. Ferran Soriano, vicepresident del FC Barcelona.

29.11.07 A Fira Sabadell acte de graduació del curs 06-07 de l’Escola
d’Estudis Empresarials i inauguració del curs acadèmic 07-08.

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

30.11.07 A l’Hotel Verdi, sopar de Sant Eloi.

Govern de:
• AIAC (Associació Intersectorial d’Autònoms de Catalunya).

03.12.07 A Fira Sabadell, assistència al Forum Econòmic.

• Associació per a l’Arbitratge de Sabadell.

05.12.07 Assistència a la inauguració de Pimec Vallès Occidental.

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

10.12.07 A Esade, assistència als actes del 25è aniversari d’ICEX.

• CEOE.

11.12.07 Sessió informativa sobre el distintiu de garanties i el nou pla
de formació del Gremi de Tallers.

• CIESC, Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca.

14.12.07 Reunió am la Sra. Montserrat Capdevila i el Sr. Paco Fernández.
14.12.07 Al Vapor Llonch, Comitè Executiu del Consorci.
14.12.07 AL Gremi de Fabricants, reunió amb el Sr. Cristian Rovira,
president del AIJEC.

3

• CONFEMETAL.
• Consell de la Ciutat.
• Consell Econòmic i Social de Barberà del Vallès.
• Consell Escolar IES Escola Industrial.

14.12.07 Al Vapor Llonch, dinar col·loqui “El ’impuls de les Pimes.
Estratègies de desenvolupament”.

• Consell Econòmic i Social de Barberà del Vallès.

17.12.07 Assistència a la inauguració de la nova delegació de Sanitas.

• Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA).

• Consell General del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana.

• Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental.
• FECATRA.
• FEPIME Catalunya.
• FERCA.
• Foment del Treball Nacional.
• Fundació Bosch i Cardellach.
• Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils 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.
• Oficina de Dinamització del Centre.
• Pacte per l’Ocupació de Sabadell.
• Pacte per l’Ocupació del Vallès Occidental.
• EGARSAT, Mútua d’Accidents.
• Tribunal Arbitral de Sabadell.
• Unió Patronal Metal·lúrgica de Barcelona.
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Activitats més destacades de l’associació durant el 2007
resultats millorant l’eficàcia de l’equip de
ventes. És varen avaluar els mètodes
avançats de gestió comercial, definir un
sistema de gestió comercial que impliqui
el impacte en els resultats i avaluar les
habilitats i mancances de l’equip de
ventes.
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Participació en projectes en règim
de co-partenariat
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• PROJECTE IMPAC-TEM VALLÈS. Un total de
21 entitats subscriuen el Projecte IMPAC-TEM
en el marc de la Iniciativa Comunitària EQUAL
II, en el període que va del 2004 al 2007.
L’objectiu del projecte és el de millorar les
oportunitats d’ocupació de les petites i mitjanes
empreses de la comarca en igualtat de
condicions, tant per homes com per dones.
Per aconseguir això es pretén, d’una banda,
fomentar noves formes d’organització del
treball i de gestió empresarial, socialment
sostenibles, que contribueixin a millorar la
competitivitat de les empreses i a afermar-les
al territori. D’altra banda també es pretén
garantir un aprenentatge permanent dels
treballadors, element clau per els processos
de promoció interns que permet alliberar llocs
de treball de baixa qualificació.
• PROJECTE EQUAL ACCIÓ 3. En el marc
d’aquest Projecte, el Centre Metal·lúrgic va
realitzar tres tallers empresarials amb l’objectiu
de reflexionar sobre les oportunitats de millora
en la gestió empresarial tant a nivell global
com en algunes àrees més concretes; gestió
estratègica, gestió comercial, gestió en els
RRHH, innivació i competitivitat,...Els tallers
que es varen dur a terme foren;
-

Com desplegar l’estratègia d’una forma
pràctica en les activitats del “dia a dia”
amb l’objectiu de definir que es una
estratègia, com es constitueix, indicadors
sobre com implementar-la així com les
dificultats típiques en la posada en marxa

-

Orientar-se al client; com incrementar els

-

Eines de Cohesió en la Gestió dels equips
de treball per tal de conèixer i practicar
algunes eines i habilitats del coaching
que permetrà millorar la gestió d’equips
de treball en una organització.

Es va realitzar també una jornada sota el títol
“El diagnòstic empresarial a la PIME:
experiències i resultats”, en la que es va
exposar casos d’èxit de les empreses i
posteriorment es varen oferir dos tallers
experiencials; vol panoràmic amb helicòpter
i castellers. En el primer es treballava l’empresa
des de una perspectiva global i en el segon la
força dels equips de treball.
• IMMIGRACIÓ I MERCAT LABORAL. En aquest
projecte hi hem participat dissenyant i impartint
accions formatives dirigides a professionalitzar
a persones nouvingudes en les àrees de
mecànica ràpida de vehicles i a l’electricitat
d’habitatges. Les valoracions d’aquests cursos
tant per la part docent com de dels alumnes
ha estat molt positives.
• AJUST INDUSTRIAL. Projecte pensat per
prevenir i avançar possibles situacions de crisi.
Oferim recursos tècnics perquè l’empresa
conegui i pugui aplicar noves formes de gestió
empresarial per a disminuir el risc d’entrar en
una fase de retrocés.

Sopar de Sant Eloi 2007
Com ja és tradició, l’any 2007 es va celebrar
una nova edició del Sopar de Sant Eloi, per a
commemorar la festivitat del patró del Metall,
aprofitant l’avinentesa per a aplegar, en un
acte de germanor, les empreses associades.
-

En l’edició de 2007, van assistir 300
persones, que van compartir l’estona del
sopar i el posterior espectacle a càrrec
del humorista Mayte Carreras. Es comptà
amb la presència del Secretari General
del Ministerio de Industria, Sr. Joan
Trullén, Director General de Programes
Pimes de la Secretaria de Indústria i
Empresa de la Generalitat de Catalunya,
Sr. Albert Roca i de la Tinenta d’Alcalde
de Serveis Centrals i Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Sabadell, Sra.
Montserrat Capdevila. Al llarg de l’acte es
va atorgar un reconeixement a les
empreses Emypro, SA, Industrias
Puigjaner, SA, i Volpack, pels seus 25
anys d’associació al Centre Metal·lúrgic.
En la III Edició del premi “el Metall Innova”.

• 2on. premi, corresponent a Grau Mitjà: Sr.
Jordi Torres Oya, de l’IES Palau Ausit (Ripollet),

3

en l’especialitat d’equips i instal·lacions
electrotècniques, amb una dotació de 1000 €
i diploma acreditatiu.
• 1er. premi, corresponent a Grau Superior:
Sr. Jose Coll Garcia, de l’IES Castell Arnau de
Sabadell, en l’especialitat de desenvolupament
de productes electrònics, amb una dotació de
2000 € i diploma acreditatiu.
L’empresa guanyadora de la III edició del premi
“El Metall Innova” ha estat atorgat a l’empresa
RECAM LASER, SL

• 2on. premi, corresponent a Grau Superior:

Així mateix, durant l’acte es feu lliurament dels
premis de la XXXIII ena. edició del Premi David,
atorgat als millors expedients d’alumnes de Cicles
Formatius de les famílies metal·lúrgiques
d’electricitat i electrònica, fabricació mecànica i
manteniment de vehicles autopropulsats:

de producció per mecanització, amb una

• 1er. premi, corresponent a Grau Mitjà: Sr.
Javier Herranz Hermoso, de l’IES Agustí Serra
i Fontanet (Sabadell), en l’especialitat d’equips
i instal·lacions electrotècniques, amb una
dotació de 2000 € i diploma acreditatiu.

Sr. Benjamin Rodriguez Pedrosa de l’IES Jaume
Mimó (Cerdanyola del Vallès), en l’especialitat
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 2008 i un any d’associació a les Agrupacions
Narcís Giralt.
El sopar va comptar, una vegada més, amb la
col·laboració econòmica d’un bon nombre
d’empreses, així com d’aportacions especials de
Telefónica de España S.A., Telefónica Móviles

Reunions diverses
Al llarg de l’any 2007 s’han dut a terme reunions
periòdiques del Comitè Executiu del Centre
Metal·lúrgic per tal de fer un seguiment més
particularitzat dels diferents temes en què la
institució treballa.
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.

S.A., i EGARSAT Mútua d’accidents de treball.
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4.

Informació personalitzada

Informació personalitzada
A més a més de la informació difosa als associats mitjançant circulars
generals i sessions informatives, els professionals i personal del Centre han
atès, al 2007, les següents:
Trucades i visites
Ateses per
Direcció General
Adjunta a Direcció
Assessoria Jurídica
Formació
RRHH
Comercial
Promoció Internacional
Patents i Marques
Innovació
Medi Ambient
Prevenció de Riscos Laborals
Comunicació
Secretaria:
Centre Metal·lúrgic
Gremi d’Instal·ladors
Gremi de Tallers de
Reparació d’Automòbils

Trucades % Var.

Visites

4

% Var

1.206
1.133
5.864
6.132
1.970
187
1.439
2
4
42
4
90
2.795
5.888
4.201

Total 2007

30.957

Total 2006

26.156

+18,35

344

48,91

231

Correu electrònic tramès / rebut
Origen / Destí

Tramesos

Rebuts

Corporatiu
Departaments

2.695
39.561

4.627
59.046

Total 2007

42.256

63.673

Total 2006

33.221

54.196
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5.

Difusió d’activitats

A continuació es presenta un resum dels impactes mediàtics que han tingut
lloc durant l’any 2007:

Informació circular cursada
Temàtica

Núm. circulars
2007

Núm. circulars
2006

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

31
19
118
7
39
51

41
19
144
10
39
59

Total

265

312

Format
Notes de premsa Centre Metal·lúrgic
Notes de premsa Gremis
Notes de premsa d’empreses associades
Notes de premsa CIESC
Notes de premsa del sector del metall
Articles d’opinió
Reportatges institucionals Centre Metal·lúrgic
Reportatges d’empreses associades
Total

Cal assenyalar les comunicacions d’Ofertes i Demandes, que al llarg de l’any
2007 s’han referit a:
12
3
8
19

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

42

Notes publicades, que han rebut resposta de 82 empreses.

Mitjans de comunicació
A finals de l’any 2006 es va crear el departament de comunicació, fruit d’una
necessitat latent de donar a conèixer totes les activitats relacionades tant
amb el Centre Metal·lúrgic com amb el Gremi de Tallers de Reparació i Venda
d’Automòbils i Recanvis i el Gremi d’Instal·ladors Electricistes i Fontaneria
de Sabadell i Comarca.
Han estat molts els contactes que s’han realitzat durant l’etapa de creació
del departament, i mica en mica van sorgint altres nous que són molt
beneficiosos per continuar creixent dins la cobertura mediàtica catalana. En
aquest sentit, s’ha creat una forta relació amb els mitjans locals –diaris, ràdio
i televisió- així com amb altres mitjans tan rellevants dins el món econòmic
i empresarial com Dossier Econòmic o Expansión, els quals s’han fet difusors
d’importants esdeveniments relacionats amb la nostra associació. Fruit de
la relació amb aquests últims, s’han publicat periòdicament articles d’opinió
signats pel Centre Metal·lúrgic, així com reportatges sobre les nostres
empreses associades.

Número
55
27
37
33
40
49
3
20

5

264

Quaderns de Gestió
Es continuen publicant informacions d’interès, sota el títol “Quaderns de Gestió”.
Al llarg de l’any 2007, han estat en total 10 quaderns, amb els títols següents:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Depressió i estrès: terribles enemics
Receptes per perllongar la vida de les Pymes
Gestió per competències
Principis d’enginyeria Financera
Els pecats capitals del màrqueting
El rerefons en les concentracions empresarials
El Core Business
Empresa familiar i dividends
Com aconseguir el domini del temps
Instruments de finançament de les vendes
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6.

Captació de nous associats

Captació de nous
associats

1.804
1.784
1.755
1.729
1.691

1800

Una de les accions prioritàries de
la Junta Directiva ha continuat
essent la de procurar incorporar
a l’Associació totes aquelles
empreses del sector que romanien
al marge de la mateixa.

1700

1.636
1600

1.582

1500

Per això, s’han seguit divulgant de
forma sistemàtica les activitats del
Centre entre les empreses no
agremiades mitjançant la tramesa

6

1.478
1.416

1400

de la informació elaborada i la
visita personalitzada.

1.376

1300

1.261

Els resultats obtinguts han estat
en línia amb l’anterior exercici,
fent-se paleses les dificultats que
envolten l’entorn econòmic en què
les empreses desenvolupen la seva
activitat. Aquest fet ens encoratja
a donar continuïtat i a incrementar

1200

1.159
1100

1063

l’acció comercial en els propers
exercicis.

1000

- Evolució del núm. d'empreses
associades 1988 - 2007

900

995

880

905

918 924

929
904

Anys

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

700
1988

Socis

800
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7.

Associats, Quadre estadístic

Quadre estadístic empreses/treballadors per grups d'activitat
(Empreses associades al Centre Metal·lúrgic)
Trams de treballadors
GRUPS
00.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
99.

Autònoms
E

T

Altres activitats Metall
1
Foneria
0
Calderería estampació
0
Tallers auxiliars
0
Mecanitzat, matriueria
0
Maq. i acc. ind. Tèxtil
0
Aliment., Químico/Farmaceutica 0
Maq. i eines Fusta
0
Maq. i apar. elèctrics
0
Elements electrònics
0
Maq. Arts gràfiques
0
Màquina eina
0
Maquinària vària
0
Comerç recup. i reciclatge 0
Gremi d'Instal·ladors
199
Gremi de Tallers
5
Socis col·laboradors
7

TOTAL
%

212
11,75

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31 de desembre de 2007
D'1 a 5

De 6 a 25
T

E

13
3
19
12
35
6
7
2
7
10
0
3
46
34
300
280
9

36
9
77
35
130
26
23
9
26
29
0
8
154
118
810
680
19

10
143
5
63
51
618
26
268
73
839
3
41
23
268
2
23
19
283
14
153
1
10
16
215
131 1.826
68
894
114 1.231
50
547
3
43

T

E

T

E

0 786 2.189 609 7.465
0,00 43,57 8,72 33,76 29,73

50 %

De 51 a 100

De 26 a 50

E

4
154
1
46
11
392
3
107
11
388
0
0
4
145
1
50
5
177
5
166
1
27
6
249
38 1.447
20
764
8
303
14
511
3
100

Més de 100

T

2
1
1
0
4
0
4
2
2
0
1
3
5
5
0
4
1

E

145
52
70
0
292
0
270
156
145
0
80
269
382
319
0
244
90

Totals

T

0
1
2
0
1
0
1
0
3
1
2
1
9
3
1
2
0

135 5.026
35 2.514
27
7,48 20,02 1,94 10,01 1,50

E

0
124
1.025
0
170
0
206
0
961
120
285
199
3.517
940
120
245
0

T

30
11
84
41
124
9
39
7
36
30
5
29
229
130
622
355
23

%E

%T

478 1,66 1.90
294 0,61 1,17
2.182 4,66 8,69
410 2,27 1,63
1.819 6,87 7,25
67 0,50 0,27
912 2,16 3,63
238 0,39 0.95
1.592 2,00 6,34
468 1,66 1,86
402 0,28 1,60
940 1,61 3,74
7.326 12,69 29,18
3.035 7,21 12,09
2.464 34,48 9,81
2.227 19,68 8,87
252 1,27 1,00

7

7.912 1.804 25.106 100% 100%
31,51 100% 100%

(43,57 %)

40 %
(33,76%)

(31,51 %)

30 %
Núm. Empreses
per rang de plantilla
Núm. Treballadors
per rang de plantilla

(29,73 %)

20 %

(20,02%)

(11,75 %)

10 %
(0 %)

Autònoms

(8,72 %)

D'1 a 5 treb.

(7,48 %)

De 6 a 25 treb.

De 26 a 50 treb.

(10,01 %)
(1,94 %)

(1,50 %)

De 51 a 100 treb. Més de 100 treb.

49

Gremis

M E M Ò R I A

2 0 0 7

8.

Gremi d’Instal·ladors
d’Electricitat i Fontaneria
de Sabadell i Comarca

Gremi de Tallers de Reparació
i Venda d’Automòbils i Recanvis
de Sabadell i Comarca

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 els
empresaris de Tallers de Reparació i Venda
d’Automòbils i Recanvis de Sabadell i Comarca.
Els Gremis estan dotats de plena autonomia i es
regeixen pels seus propis Estatuts i per les
decisions dels seus òrgans de govern i gestió.
A més a més de participar en les activitats generals
del Centre que han considerat del seu interès, han
desenvolupat, sota les directius de les seves
Juntes Directives, les activitats que s’expressen
tot seguit.

Gremi d’Instal·ladors
d’Electricitat i Fontaneria
de Sabadell i Comarca
- Relacions
• 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 de
Sabadell i Comarca.
• Col·legi d’Enginyers Industrial de Catalunya –
Delegació del Vallès.
• Departament de Treball de la Generalitat.
• Direcció General de Consum i Seguretat
Industrial.
• Direcció General d’Energia i Mines.
• Ferca – Federació Catalana d’Associacions
Territorials d’Empresaris Instal.ladors.
• Gremis Comarcals d’Instal·ladors.
• Gas Natural SDG

•
•
•
•

Instituts de Formació Professional.
Magatzemistes de material elèctric.
Fecsa-Endesa.
Entitats Col·laboradores de l’Administració –
ECA i ICICT.
• Diferents Companyies d’Aigua de la Comarca.

- Serveis als agremiats
• Seguiment i control dels venciments dels
carnets d’instal·lador i registres empresarials,
així com les gestions necessàries per a la seva
renovació davant els organismes oficials
oportuns.
• Reunions amb les diferents companyies
subministradores de gas, aigua i electricitat
per a resoldre qüestions d’interès del Gremi.
• Assessorament per part de tècnics
especialistes, al local del Gremi, sobre
instal·lacions elèctriques, gas, aigua, calefacció,
climatització, aparells a pressió, fred industrial,
contra incendis i telecomunicacions.

Subministrament dels impresos exigits 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’Instal·lacions
Petrolíferes (REIP), Registre d’Aparells a

8

Pressió, Registre de Contra Incendis, Registre
d’Empreses Instal·ladores/Conservadores
Frigoristes i els seus corresponents Carnets
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.
d) Altres de caràcter puntual.

• Arbitratge de conflictes entre usuaris i instal·ladors, relacionats amb temes de qualitat
i cobraments.
• Servei de traduccions.
• Assessorament laboral, fiscal i jurídic en el
propi Gremi.
• Circulars informatives.
Cursos de formació específics per a instal·ladors:
a) Cursos de reciclatge en temes d’electricitat,
electrònica, energia solar, autòmats, domòtica,
etc.
b) Cursos per a l’obtenció dels carnets acreditatius
de la seva activitat.
• Sessions informatives sobre qüestions tècniques puntuals i d’actualitat.
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- Òrgans de govern i gestió
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Junta Consultiva
Ainfar, SL
Atae 88, SL
August Serra Ferrer, SL
Castellá-Canudas, SL
Climatitzacions 45 Sbd, SL
Elèctrica Industrial Canyameres, SL
Inelsacontrols, SL
Instal·lacions Guloba, SL
Instal·lacions J. Osuna, SL
Instal·lacions Masa, SL
Instalaciones Eléctricas Muns, SL
Instalaciones Goval, SL
Instalaciones Rufat, SL
J. Foradada Instal·lacions, SL
Jaume López Pujol, SL
Manel Parra Martos
Modilec, SL
Omega Instalaciones, SL
Perez Majoral, Montserrat
Pinatec, SL
Preinstalacions, SL

Vocals d’Aigua, Gas i Calefacció
- Jordi Farell i Pastor
- Manel Parra i Martos
Vocals d’Energia Solar
- Esteban Navarrete i García

Activitats més destacades durant el 2007
• Presentació del Nou Reglament Tècnic de
Distribució i Utilització de Combustibles
Gasosos i les seves Instruccions Tècniques
Complementaries (28/03/07).
• Presentació del nou Vademècum de FecsaEndesa per a Instal·lacions d’enllaç en Baixa
Tensió (25/06/07).
• Assemblea General Ordinària (27/06/07).
• Seminari de Formació Tècnica sobre Protecció
contra Sobretensions i el Llamp (27/06/07)

Junta Directiva

• Participació en la 4ª Mostra d’Eficiència
Energètica i Energia Solar (25/10/07) i
lliurament, en aquest acte, dels diplomes als
alumnes que han realitzat els cursos d’energia
solar tèrmica i energia solar fotovoltaica.

President
- Marià Brunet i Mauri

• Un any més es va organitzar el sopar de “La
Nit de l’Instal.lador 2007”.

Sots-president
- Emili Rufat i Peiret
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Vocals d’Electricitat
- Joan Canyameres i Ramoneda
- Jordi Casamiquela i Alsina
- Josep Melich i Grau

Tresorer
- Josep Alonso i Gamell
Secretari
- August Serra i Ferrer

L’acte es va dur a terme el dia 20 d’abril de
2007 al Restaurant de l’Hotel Urpi de Sabadell,
amb assistència d’unes 180 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 de l’humorista
Mayte Carreras.

Al llarg de l’acte es van atorgar diferents
reconeixements. El primer a dues persones
molt relacionades amb el Gremi i els
instal·ladors com son el Sr. Baptista Domedel
de la Suministradora del Vallès SL i el Sr. José
Marañon de Gas Natural SDG SL. A tots dos
se’ls hi fa el reconeixement amb motiu de la
seva recent i merescuda jubilació.
L’altre premi es va atorgar a aquelles empreses
que fa 25 anys que estan agremiades. Aquest
any l’esmentat guardó va recaure en l’empresa
Electricitat Masó SL.
• Les tres aules de formació del Gremi estan en
ple funcionament. Les d’energia solar tèrmica
i d’energia solar fotovoltaica estan situades
als locals del Parc Central del Vallès, espai que
pertany a l’Ajuntament de Sabadell; l’altra aula
de climatització està situada a la Masia de Can
Gorgs, que pertany a l’Ajuntament de Barberà
del Vallès. S’ha habilitat, a més a més, un espai
per a l’activitat formativa, de manera que l’acció
docent adquireixi l’adequat equilibri entre teoria
i pràctica en el mateix espai. Aquestes aules
cobreixen la formació tècnica i de reciclatge
dels instal·ladors agremiats, així com la
formació ocupacional destinada a aturats que
vulguin redreçar la seva activitat professional
cap al món de les instal·lacions.
• Continua l’acord GREMI-CASSA sobre la
liberalització de les bateries de comptadors i
vàlvules entrada/sortida.
• Reunions periòdiques a Ferca (Federació
Catalana d’Associacions Territorials
d’Empresaris Instal·ladors) de les diferents
comissions d’electricitat, aigua, gas, calefacció
i climatització i telecomunicacions.

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

- Gestions davant l’Administració
Relació constant amb la Direcció General de
Consum i Seguretat Industrial de la Generalitat
de Catalunya.
Relació amb la Direcció General d’Energia i
Mines de la Generalitat de Catalunya.
Relació amb la Direcció General de Radiodifusió
i Televisió de la Generalitat de Catalunya per
tractar sobre el 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, cofinançades pel Fons
Social Europeu.
Conveni de Col·laboració amb l’empresa
consultora energètica BIOQUAT.
Relació amb APERCA (Associació de
Professionals de les Energies Renovables de
Catalunya).

- Relacions amb altres entitats
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Entrevistes freqüents amb els directius de les
companyies Fecsa/Endesa, Gas Natural i
CASSA.
Continuació de l’acord amb SAT Servei de
Prevenció, amb la finalitat 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.
És per això que, des de fa anys, es
desenvolupen un bon nombre d’accions
formatives.
Segons la normativa vigent, és necessari tenir
el Carnet d’instal·lador Autoritzat per poder
exercir com a instal·lador. Per 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.

Aquest any, igual que l’any anterior, s’ha
continuat fent el Cicle Formatiu de Grau Mitjà
en l’especialitat d’instal·lacions
electrotècniques, adreçat a tots aquells que
volen obtenir el carnet elèctric i no tenen la
titulació adient.

Cal destacar que, per obtenir el Carnet
d’Instal·lador Electricista, es requereix com a
condició indispensable tenir el títol d’FP-1 de
la branca Elèctrica, especialitat Electricitat o
bé l’equivalent actual al Cicle Formatiu de Grau
Mitjà d’una especialitat elèctrica.

Pel que fa a la resta de carnets, la condició
per accedir al curs és acreditar un títol de
Formació Professional d’una especialitat tècnica
(Cicle Formatiu actual) o bé 2 anys
d’experiència en una empresa que es dediqui
a l’activitat del carnet que es sol·licita.
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CURSOS SUBVENCIONATS PER LA “FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA
FORMACIÓN EN EL EMPLEO”, o pel CONSORCI CATALÀ o pel
SISTEMA DE CRÈDIT BONIFICABLE
Curs introductori a l’energia solar
Curs d’instal·lació mant. i reparació d’equips d’aire condicionat
Curs sistemes solars fotovoltaics de connexió a xarxa
Curs sistemes solars tèrmics per habitatge plurifamiliars

M E M Ò R I A

2 0 0 7

Total

CURSOS OCUPACIONALS
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell
i/o l’Ajuntament de Barberà del Vallès
Curs d’electricitat industrial
Curs d’instal·lador climatització
Curs d’instal·lador d’energia solar tèrmica
Total

Gremi de Tallers de Reparació
i Venda d’Automòbils i
Recanvis de Sabadell i
Comarca

Assistents

40 x 4 cursos
40 x 2 cursos
40
30 x 3 cursos

77
33
19
49

370

178

- Relacions
• Ajuntaments de Sabadell i Comarca.
• Cambra Oficial de Comerç i Indústria de
Sabadell.
• Centro Zaragoza.

Hores
lectives

Assistents

• Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca.

389
495
340+319

15
15
30

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

1.543

60

• Departament de Medi Ambient.
• Departament de Treball.
• FECATRA. Federació Catalana de Tallers de
Reparació d’Automòbils.

- Difusió d’activitats
Habitualment, el Gremi informa als seus socis,
en reunions generals, sobre les novetats
produïdes, que són sovint reiterades en circulars
informatives cursades durant l’exercici. Els
agremiats reben les circulars informatives per email 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
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Hores
lectives

convocades.
Participen, com a Consellers del Centre Metal·lúrgic, els agremiats que representen les següents
empreses:

- Ainfar, SL
- Alumbrados Viarios, SA
- August Serra Ferrer, SL
- Cabanes Instal·lacions i Subministres, SL
- Electrica Industrial Canyameres, SL
- Instalaciones Electricas Muns, SL
- Instalaciones Rufat, SL
- Manuel Parra Martos
- Modilec, SL
- Pinatec, SL
D’entre els quals el Sr. August Serra i Ferrer, de
l’empresa August Serra Ferrer, SL, és el
representant del Gremi a la Junta Directiva del
Centre Metal·lúrgic i Vicepresident de FERCA
Barcelona

• Gremi de Marquistes i Tallers de Reparació de
Vehicles Automòbils de Lleida i Província.
• Gremi de Professionals del Pneumàtic de Barcelona i Tarragona.
• Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils
de Barcelona.
• Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils
de Terrassa.
• Gremi Provincial de Tallers de Reparació
d’Automòbils de Barcelona.
• IES Castellarnau.
• IES Palau Ausit de Ripollet.
• IES Sabadell.
• Junta Arbitral de Consum.
• OGU, Oficina de Gestió Unificada.

Serveis als agremiats – SERVITALLER
• Tramitació per a obtenir la Placa d’Indústria,
els Fulls de Reclamacions, el Cartell de Drets
de l’Usuari i els Cartells preu/hora taller.
• 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.
• Vehicles de cortesia.
• Assessorament laboral, fiscal, jurídic, comptable i mediambiental en el propi Gremi.
• 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
l’activitat de la reparació de vehicles.
• Conveni de col·laboració per a la formació en
pràctiques; possibilitat de tenir a un alumne
durant 4 hores diàries per ajudar-lo en la seva
formació i sense cap cost pel taller.
• 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.
• Servei de reclamació d’impagats.
• Servei de revisió de compressors.
• Servei d’ofertes i demandes.
• Sessions informatives sobre qüestions tècniques puntuals i d’actualitat.
• Servei ITV urgent.
• Assessorament per la recollida integral de
residus.
• Tramitació del Distintiu de Qualitat
Mediambiental.
• Pòlissa d’Assegurança col·lectiva.

- Òrgans de govern i gestió
Junta Directiva
Com a conseqüència del procés electoral
finalitzat el dia 27.11.06, la nova composició
de la Junta Directiva és la següent:
President
- Josep Manel López i Beltran
Sots-president 1er.
- Agustí García i Rubies
Sots-president 2on.
- Jaume Llop i Cardona
Tresorer
- Eusebio Díaz de la Muñoza
Secretaria
- Montserrat Vilanova i Ballet
Vocals
- Mauri Abril i Duran
- Miguel Bohigas i Cintas
- Antoni Cañero i Prieto
- Francesc Casas i Gil
- Joan B. Colomer i Miralbell
- Miquel Martí i Escursell
- Fco. Miguel Pérez i Barón
- Josep Mª Sala i Alegre
- Antoni Sitjas i Martínez
- Francesc Urpí i Royo

-

Agremiats

El Gremi compta, a data de 31.12.2007, amb 355
empreses agremiades. El 31.12.2006 comptava
amb 366 agremiats.
Activitats més destacades durant el 2007
• El 19 de juny es celebrà l’Assemblea General de
Socis, on es presenta la Memòria d’Activitats 2007.

• Aprofitant la presència del Centre Metal·lúrgic
a Internet, el Gremi ocupa un lloc destacat a
la plana Web com a mostra del dinamisme de
l’entitat, de l’afany per gaudir dels avantatges
que comporta l’ús de les noves tecnologies,
així com per divulgar-les entre els agremiats.
El Gremi disposa de correu electrònic propi
per a facilitar la comunicació dels agremiats
a través de l’adreça tra@centrem.cat.
• L’Aula-Taller del Gremi està en ple funcionament
en els locals de l’Ajuntament de Sabadell situats
al Vapor Llonch. Aquest aula està dotada d’una
cabina de pintura, un elevador i altres equips
que simulen al màxim l’equipament real d’un
taller en totes les seves especialitats. S’ha
habilitat, a més a més, un espai per 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. L’aula té 290 m2.,
tot plegat com a resposta a les necessitats del
Gremi davant l’alt nivell d’activitat formativa
que suporta la instal·lació. Per aquest proper
any 2008 està previst portar a terme una
remodelació de l’aula a més d’un conveni de
col.laboració amb l’empresa de pintures
GLASURIT.
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• El dia 13 de juliol el Gremi celebra la “VI Nit
dels Tallers”, coincidint amb la festivitat del
patró del sector, Sant Cristòfol. El sopar és va
celebrar a Sabadell al recinte “Fira Sabadell”.
Hi van assistir 215 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 del humorista Paco
Calonge. Al llarg de l’acte es va atorgar un
reconeixement al Sr. Antoni Sitjas Renom, per
la seva trajectòria professional i emprenedora.
L’empresa GRECSA/CORPORACIÓ AMBIENTAL
va atorgar al Sr. Manel Bojados Bujaldon de
Talleres 2B el reconeixement per la seva
actuació mediambiental. El sopar va comptar,
una vegada més, amb la col·laboració
econòmica d’un 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, dur a terme i coordina les reunions
del Club del Concessionari, un espai de debat
i d’intercanvi d’informació entre concessionaris,
integrat pels principals representants de marca
del Vallès Occidental. Aquest any a través del
Club el Gremi ha participat en la organització
de la 8ena. Fira del Vehicle d’Ocasió a Sabadell
celebrada del 25 al 28 d’octubre al recinte Fira
Sabadell, finalitzant amb uns resultats força
favorables.
• La Junta Directiva del Gremi, varen decidir
unànimement constituir el Consell d’Honor
del Gremi en reconeixement a la vinculació
especial que algunes persones han mantingut
amb l’associació, i per les seves aportacions
i col·laboracions que de forma totalment

desinteressada han realitzat durant la vida del
nostre Gremi.
Es va prendre també l’acord de proposar a
l’Assemblea General del Gremi el nomenament,
com a primers membres de ple dret del
esmentat Consell d’Honor, als Srs. Miquel
Martí Carceller, Enric Garcia Alcalá, Manuel
García Cortes i Antonio Sitjas Renom. El
primer acte que va tenir lloc en el Consell
d’Honor fou el 19 de desembre de 2007.

Al Departament de Consum:
- Sovint dirigides a les obligacions que suposa
l’aplicació de la normativa que afecta els tallers en aquells aspectes que tenen a veure
amb l’usuari.
- Obtenció de cartells oficials de Drets de l’Usuari
i Fulls de Reclamació del Departament de
Consum, per lliurar-los directament als agremiats.
Relació amb els Ajuntaments en l’àmbit de les
Ordenances Municipals i Llicències d’obertura o
ampliació de taller.
Amb diversos Instituts d’Ensenyament Secundari
de l’àrea de Sabadell, que imparteixen l’especialitat
d’automoció.
El Gremi forma part de la Junta Arbitral de Consum
de l’Ajuntament de Sabadell.
Relacions amb altres entitats
Amb l’empresa CATOR SA, que realitza en exclusiva la recollida d’olis usats dels tallers.

- Gestions davant l’Administració

Amb l’empresa GRECSA, que realitza la recollida
integral de residus.

A la Direcció General de Consum i Seguretat
Industrial, Servei d’Automoció del Departament
d’Indústria:

A través de FECATRA es signa un conveni de
col·laboració amb SIRCAT, empresa que realitza
el servei de recollida integral de residus.

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

Col·laboració amb gremis comarcals i intensificació
de l’intercanvi d’informació mútua i coordinació
dels respectius serveis.

- Contrast de les plaques d’Indústria, d’obligada
exposició a les façanes dels tallers.

El Gremi forma part de la Federació Catalana de
Tallers (FECATRA).

- Denúncies dels tallers il·legals.

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

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

Participació en les reunions de la Cambra de
Comerç i Indústria de Sabadell sobre diversos
temes d’interès empresarial.

- Formació

- Difusió d’activitats

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

Els agremiats reben les circulars informatives del
Gremi per correu electrònic o postal, segons
disposin o no d’accés a Internet. Les circulars
poden ser sobre temes d’interès general o sobre
temes d’interès exclusiu dels tallers, el resum de
les quals s’exposa a l’Annex 1 d’aquesta memòria.

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

Hores
lectives

Assistents

20
32
20
20
20
20
16
35
183

15
22
21
14
14
17
18
10
131

Climatització . Nivell I
Injecció electrònica de benzina. Injecció directa.
Injecció electrònica diesel. Multiplexada.
Injecció electrònica diesel. Sistemes delphi.
Injecció directa diesel grup VAG.
Interpretació i seguiment d’esquemes elèctrics.
Sistemes de seguretat activa ABS, ESP, ASR.
Millora d’habilitats de recepcionista de taller.
Total

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

Curs mecànic de vehicles lleugers
Curs mecànic/reparador de vehicles lleugers
Total

Hores lectives
505
395
900

Assistents
15
15
30

8

Es fa difusió en els mitjans de comunicació locals,
comarcals i regionals, de 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:
-

Tec-Auto SBD, SCP
Auto Taller Erasa, SRL
Auto Taller Sierra, SL
Autotécnic Palau, SL
Comercial Martí, SA
Euma, SL
Miguel Bohigas Cintas
Servicio Reparación de Vehículos Industriales,
SA - SERVEI
- Sitjas Motor, SL
- Urpí Sport, SLL
d’entre els quals el Sr. Josep Manel López i Beltran,
de l’empresa Auto Taller Erasa, SRL, és el
representant del Gremi a la Junta Directiva del
Centre Metal·lúrgic.
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RELACIÓ DE CIRCULARS CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC
Núm

Tema

Núm

Tema

Laboral i Seguretat

LS-07.016

Permís de paternitat.

LS-07.001

Cotització al règim especial de treballadors per compte
propi o autònoms per al 2007.

LS-07.017

Normes per a la participació dels treballadors.

LS-07.018

Publicació de les sancions per infraccions molt greus en
matèria de prevenció de riscos laborals.

Bases de cotització i distribució del tipus de les mateixes
al Règim General de la Seguretat Social per al 2007.

LS-07.019

Llei per d’igualtat efectiva de dones i homes.

LS-07.020

Sessió informativa: el nou Conveni Col·lectiu per a la
Indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona
2007-2012

M E M Ò R I A

2 0 0 7

Social
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LS-07.002
LS-07.003

Cotització a la Seguretat Social en els contractes per a la
formació durant el 2007.

LS-07.004

Determinació del indicador públic de renta de efectes
múltiples (IPREM) pel 2007.

LS-07.005

Salari mínim interprofessional 2007.

LS-07.006

Reduccions de quotes pel manteniment del treball

LS-07.007

Malalties professionals

LS-E-07.001 Informació sobre costos laborals
LS-07.008

Cost especial del servei de prevenció aliè de SAT SLU per
a aquelles empreses associades al Centre que siguin
mutualistes de SAT Mútua d’accidents.

LS-07.009

Foment del Treball 2007.

LS-07.010

Normes de cotització a la Seguretat Social.

LS-E-07.002 Conveni provincial del sector comerç del metall de
Barcelona.

LS-E-07.003 Conveni Comerç del Metall. Publicació oficial.
LS-E-07.004 Conveni Col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica
de la província de Barcelona 2007-2012
LS-07.021

Calendari oficial de festes laborals per l’any 2008

LS-07.022

Sessió informativa: Nou règim professional del treballador
autònom.

LS-07.023

Conveni siderometal·lúrgic.

LS-07.024

Calendari laboral 2008.

LS-07.025

Notificació electrònica dels accidents laborals.

LS-07.026

Modificació de base de cotització en el règim especial de
treballadors autònoms.

LS-07.027

Notificació electrònica dels contractes de treball i les
copies bàsiques – Contract@.

LS-E-07.005 Foment de la igualtat d’oportunitats homes/dones.

LS-07.011

Modificació quadre de bonificacions.

LS-07.012

Sessió informativa: la nova llista de malalties professional
i com afecta la subcontractació a la seguretat i a la salut
en el treball.

LS-E-07.006 Subvencions destinades a la promoció de la figura de
l’agent per a la igualtat d’oportunitats entre les dones i
homes a les empreses de 100 o més persones
treballadores. Convocatòria 2007.

LS-07.013

Bonificació de les cotitzacions del personal investigador.

LS-E-07.007 Festes locals de Sabadell – 2008.

LS-07.014

Actualització de les quanties de les sancions.

LS-07.028

Subministrament a les empreses de farmacioles.

LS-07.015

Conveni Col·lectiu per l’Industria Siderometal·lúrgica de
la Província de Barcelona.

LS-07.029

Relació de festes laborals d’àmbit nacional i de comunitat
autònoma any 2008.
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Núm

Tema

LS-E-07.008 Modificació d’alguns articles de l’estatut dels treballadors.
LS-07.030

Calendari laboral de festes d’àmbit local per al 2008.

LS-07.031

Mofificació de les bases de cotització al règim especial
de treballadors autònoms.

Econòmica i fiscal
EF-07.001

EF-07.003

Sessió informativa: la factura electrònica (e-factura). El
nou sistema de pagament electrònic.

EF-07.013

Ampliació dels fons de la línia ICO PIME 2007 per finançar
les inversions de les empreses.

EF-07.014

EF-E-07.003 Informació estadística i dades econòmiques.

El nou Pla General Comptable i el pla específic per petites
i mitjanes empreses.

EF-07.015

Mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i del Règim Especial

EF-07.016

Presentació Telemàtica de determinades autoliquidacions
i declaracions.

EF-07.017

Modificació en la legislació sobre comptabilitat. Documenta
informatiu 03.

EF-07.018

Modificació en la legislació sobre comptabilitat. Documenta
informatiu 04.

EF-07.019

Modificació en la legislació sobre comptabilitat. Documenta
informatiu 05.

Nota relativa a la retenció del 1% sobre els rendiments
de certes activitats econòmiques que determinen els seus
rendiments per estimació objectiva (mòduls).

Formació
F-07.001

Curs : Prevenció de riscos laborals (nivell superior).

EF-07.005

Préstec Tic. ICO PLA AVANÇA 2006.

F-07.002

Curs: Especialitat d’higiene.

EF-07.006

Mètode d’estimació objectiva del IRPF i el Règim especial
simplificat de l’IVA (mòduls) per l’exercici 2007.

F-07.003

Curs: Autocad 2006 – 2D.

F-07.004

Curs. Modelat sòlid en INVENTOR 11.

EF-07.007

Reglament de l’impost sobre la renta de les persones
Físiques.

F-07.005

Curs: Power Point 2003.

F-07.006

Curs: Contaplus.

EF-07.008

Legalització de llibres de comerç.

F-07.007

Curs: Facturaplus.

F-07.008

Curs: Comptabilitat Bàsica

F-07.009

Curs: Anglès per viatges de negocis i fires internacionals

F-07.010

Curs: Administració de personal.

Ampliació del termini per a presentar la declaració de
l’impost sobre societats.

F-07.011

Curs: Gestió del temps i eficàcia personal.

F-07.012

Curs: Com ser eficaç amb el tracte de les reclamacions.

Modificació en la legislació sobre comptabilitat. Document
informatiu 02.

F-07.013

Curs: Disseny de projectes amb eines 3d. Curs bàsic Solid

EF-E-07.004 Les NIC/NIF i el nou Pla General de Comptabilitat.
EF-07.009

Presentació de l’impost sobre societats.

EF-07.010

Modificació en la legislació sobre comptabilitat. Document
informatiu 01

EF-07.011
EF-07.012

8

Simplificat de l’impost sobre el valor afegit any 2008.

Línia ICO-PIME 2007 per al finançament d’inversions.

EF-E-07.002 Jornada sobre: La retribució variable a curt i llarg termini,
aspectes estratègics i fiscals.

EF-07.004

Tema

Retencions a efectuar en l’exercici 2007.

EF-E-06.001 II Congrés Català de comptabilitat i direcció
EF-07.002

Núm

Edge.
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Núm

Tema

Núm

Tema

F-07.014

Curs: Interpretació de plànols

F-07.040

Curs: Anglès Pre-intermediate (nivell II).

F-07.015

Curs: Tècniques avançades de management

F-07.041

Curs: Anglès Intermediate (nivell III).

F-07.016

Curs: Toleràncies geomètriques

F-07.042

Curs: Upper-intermediate (nivell IV).

F-07.017

Curs: Microsoft Word XP

F-07.043

F-07.018

Curs: Tècniques avançades de venda.

Curs: Correu i agenda electrònica. Microsoft Outlook
2003.

F-07.019

Curs: Avaluació de l’acompliment.

F-07.044

F-07.020

Curs: 2ª edició. El Coaching en la funció directiva.

Curs: Gestió informatitzada de projectes: Microsoft Project
2003.

F-07.045

Curs: Automatització industrial PLC’S OMRON.

F-07.021

Formació Continua i subvencionada pels seus treballadors.

F-07.046

Curs: Taller de comunicació.

F-07.022

Curs:Comerç exterior: Gestió de les compres i les vendes

F-07.047

Curs: Microsoft Excel Xp (nivell bàsic).

F-07.048

Curs: Microsoft Excel Xp (nivell avançat).

F-07.049

Curs: Formación ON LINE.

F-07.050

Curs: 3ª Edició. El Coaching en la funció directiva.

F-07.051

Seminari: Nou reglament contra incendis per establiments
industrials.

des de la perspectiva del comerç globalitzat.
F-07.023

Curs: Microsoft Excel XP.

F-07.024

Curs: Pneumàtica i Electropneumàtica industrial avançada.

F-07.025

Curs: Clients contents de veritat.

F-07.026

Curs: Francès bàsic per a comercials.

F-07.027

Curs: Nou Pla General de Comptabilitat.

F-07.052

Formació ON LINE.

F-07.028

Curs: Operador de Carretons Elevadors.

F-07.053

Cursos totalment subvencionats dirigits al sector metall.

F-07.029

Curs: Prevenció de riscos laborals (nivell específic).

F-07.054

Curs: Toleràncies geomètriques.

F-07.030

Curs: Soldadura bàsica.

F-07.055

Curs: Caldereria Industrial.

F-07.031

Curs: Automatització Industrial (Nivell I).

F-07.056

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

F-07.032

Curs: Acord Centre Metal·lúrgic – English in Chester.

F-07.057

F-07.033

Curs: Microsoft Excel XP (nivell avançat).

Curs: Tècniques de presentacions en públic: Influència i
persuasió.

F-07.034

Curs: Especialitat d’ergonomia i Psicosociologia.

F-07.058

Curs: Comptabilitat avançada.

F-07.035

Curs: La reforma comptable: El nou PGC adaptat a la

F-07.059

Curs: Disseny de Pagines Web.

normativa internacional.

F-07.060

Curs: Autocad 2006 – 2D

F-07.036

Curs: Toleràncies Geomètriques.

F-07.061

Curs: Interpretació de plànols (nivell II).

F-07.037

Curs: Estadística bàsica aplicada a control de processos.

F-07.062

Curs: Pla d’acollida i pla de desvinculació

F-07.038

Curs: Microsoft Office.

F-07.063

Curs: Gestió de tresoreria.

F-07.039

Curs: Anglès Beginners (nivell I).

F-07.064

Curs: Tècnic laboral.

Núm

Tema

Núm

Tema

F-07.065

Curs: Windows XP (nivell usuari).

F-07.088

Curs: Anglès. Mòdul C (Advanced Beginners II)

F-07.066

Curs: Tècniques avançades de venda.

F-07.089

Curs: Anglès. Mòdul E (Advanced Beginners IV)

F-E-07.001

Programes de inserció professional.

F-07.090

Curs: Anglès. Mòdul H (Advanced Pre-Intermediate III)

F-07.067

Formació continua. Bonificacions en les quotes de la
Seguretat Social (Sistema Crèdit Bonificable).

F-07.091

Curs: Alemany (nivell principiant).

F-07.092

Curs: Xinès (nivell bàsic).

F-07.068

Curs: Microsoft Office.

F-07.093

Curs: La reforma comptable: El nou PGC adaptat a la

F-07.069

Curs: Operador de carretons elevadors.

F-07.070

Curs: Gestió de compres.

F-07.094

Curs: Gestió logística de producció.

F-07.071

Curs: Solució de problemes i presa de decisions (KT
SYSTEMS).

F-07.095

Curs: Solidworks 2007 (nivell bàsic).

F-07.096

Curs: Anglès per conversar i socialitzar.

F-07.072

Curs: Gestió d’estocs.

F-07.073

Curs: Prevenció de Riscos Laborals (nivell bàsic).

F-07.097

Curs: La creació de valor en l’empresa.

F-07.074

Curs: Gestió directiva per a comandaments intermedis.

F-07.098

Curs: Taller de comunicació.

F-07.075

Curs: Control numèric i centre de mecanitzat (sistema
ISO)

F-07.099

Curs: determinació i càlcul de costos industrials.

F-07.100

Curs: Tècniques de negociació.
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normativa internacional (PGC global i PGC pimes).

F-07.076

Curs: Nou Pla General de Comptabilitat.

F-07.101

Curs: Gestió de risc.

F-07.077

Curs: Resolució de conflictes en les organitzacions.

F-07.102

Curs: Acord Centre Metal·lúrgic – English in Chester.

F-07.078

Curs: Francès bàsic per a administratius.

F-E-07.002

El Diagnòstic Empresarial. Una oportunitat per millorar.

F-07.079

Curs: Redacció de documents empresarials en anglès.

F-07.103

Curs: Gestió de l’estrès.

F-07.080

Curs: Primers auxilis i pla d’emergència.

F-07.104

Curs: Operador de carretons elevadors.

F-07.081

Curs: Disseny de projectes amb eines 3D. Curs Sòlid Edge
avançat.

F-07.105

Curs: Renovació del carnet d’operador de carretons

F-07.082

Curs: Finances per a no financers.

F-07.106

F-07.083

Curs: Retoc d’imatges digitals adobe photoshop cs.

F-07.107

elevadors.
Curs: Planificació del tancament de l’exercici 2007.
El diagnòstic empresarial. Una oportunitat per millorar.
Eines de cohesió en la gestió dels equips de treball.

F-07.084

Curs: Tècniques avançades de management.

F-07.085

Curs: protecció de dades de caràcter personal i dret a la
intimitat.

F-07.086

Curs: Anglès. Mòdul A (beginners)

Orientar-se al client: com incrementar els resultats l’eficàcia

F-07.087

Curs: Anglès. Mòdul B (Advanced Beginners I)

del equip de ventes.

F-E-07.002

El diagnòstic empresarial. Una oportunitat per millorar.

F-07.108

El diagnòstic empresarial. Una oportunitat per millorar.
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Núm

Tema

Núm

Tema

F-07.109

El diagnòstic empresarial. Una oportunitat per millorar.

IG-07.007

Tarifes especials Gran Hotel Verdi - 2007.

Com desplegar l’estratègia d’una forma pràctica en les
activitats del “dia a dia”.

IG-07-008

Sessió informativa: Nou Certificat TÜV- CENTREM.

IG-07.009

Valoració del servei d’assessoria jurídica del Centre
Metal·lúrgic.

IG-07.010

Finalitza el termini per l’adequació dels fitxers no
automatitzats a la llei orgànica 15/99 de protecció de
dades de caràcter personal.

F-07.110

Curs: Solidworks 2007 (nivell bàsic)

F-07.111

Curs: Nou Pla general de comptabilitat.

F-07.112

Curs: Prevenció de Riscos Laborals (nivell bàsic).

F-07.113

Curs: Organització i planificació de l’activitat preventiva
a l’empresa.

IG-07.011

Curs: Tècniques de negociació de compres amb els
proveïdors.

Sessió informativa: La gestió de la innovació a les
empreses.

IG-07.012

Ofertes i demandes de serveis industrials.

F-07.115

Curs: Gestió del temps i eficàcia personal.

IG-07.013

F-07.116

Curs: Administració de personal nòmines i contractació
laboral.

Acord de col·laboració entre el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, SA i el Centre Metal·lúrgic.

IG-07.014

Ofertes i demandes de serveis industrials.

F-07.117

Curs: Especialista d’ergonomia i Psicosociologia.

IG-E-07.001 Actualització de correus electrònics

F-07.118

Curs: Prevenció de Riscos Laborals.

IG-07.015

F-07.114

Formació Osona

IG-E-07.002 Actualització de correus electrònics.

FO-07.001

Programa de formació 1r trimestre 2007.

IG-07.016

Personal en pràctiques.

FO-07.002

Curs. Nou pla de comptabilitat.

IG-07.017

Ofertes i demandes de serveis industrials.

FO-07.003

Programa de formació octubre 2007 – gener 2008 OSONA.

Varis / Ofertes i Demandes
IG-07.001

Tarifes correus 2007.

IG-E-07.001 Personal en pràctiques.
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Tarifes especials AS hoteles - 2007

IG-07.002

Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-07.003

Servei de recerca de personal.

IG-07.004

Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-07.005

La Agencia Española de Protección de Datos regula amb
una Instrucció la captació i el tractament d’imatges
mitjançant videovigilància.

IG-07.006

Personal en pràctiques.

IG-E-07.003 Taxa per la gestió de residus municipals.
IG-07.018

Subvencions per les sol·licituds de patents a l’exterior.

IG-07.019

Tarifes de gas natural abril 2007.

IG-E-07.004 Contractació de treballadors estrangers en origen.
IG-07.020

Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-07.021

Valoració de l’actuació i els serveis del Centre Metal·lúrgic.

IG-07.022

La subcontractació en el sector de la construcció.

IG-07.023

Projectes empresarials en R+D - ajuts

IG-07.024

Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-07.025

Assemblea general de socis del Centre Metal·lúrgic.

IG-07.026

Ofertes i demandes de serveis industrials

Núm

Tema

Núm

Tema

IG-07.027

Vacances d’estiu 2007

IG-07.045

Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-07.028

Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-E-07.006 Noves i millors condicions amb Movistar/Centrem.

IG-07.029

Bases reguladores per a l’atorgament dels ajuts del
programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes
empreses 2007-2013. Convocatòria any 2007.

IG-E-07.007 Descomptes amb Movistar/Centrem.

IG-07.030

Noves tarifes elèctriques vigents a partir del 1 de Juliol
de 2007.

IG-07.046

Personal en pràctiques.

IG-E-07.008 Enviament de circulars informatives.
IG-07.047

Oferta especial.- Caixa Manresa.

Disposicions mínimes de seguretat i salut per d’utilització
dels equips de treball

IG-07.048

Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-07.049

Personal en pràctiques.

IG-07.032

Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-07.050

Llars connectades a Internet (HCI).

IG-07.033

Acord de col·laboració entre el Centre Metal·lúrgic i Sanitas.

IG-07.051

Augment quotes 2008

IG-07.034

Acord de col·laboració entre el Centre Metal·lúrgic i l’escola
universitària Euncet.

Medi Ambient
MA-07.001

Requisits normatius mediambientals.

IG-07.035

Diagnòstic gratuït per a la millora de l’estalvi i l’eficiència
energètica.

MA-07.002

Ajudes per la qualitat ambiental.

IG-07.036

Acord de col·laboració entre el Centre metal·lúrgic i el
Centro de Protección de datos y de la información, SL
(CPDI)

MA-07.003

Adequació de llicències d’activitats classificades als

IG-07.031
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annexos II.2 i III.
MA-07.004

Anul·lació de tancs d’emmagatzament de productes
petrolífers líquids

IG-E-07.005 El metodo Ranking. Disminueixi la incertesa en la seva
empresa.

MA-07.005

Inventari d’emissions i fonts de contaminants (EPER).

IG-07.037

Recordem. Servei de vehicles de cortesia.

MA-07.006

Subvencions en matèria d’energia per a empreses.

IG-07.038

Ofertes i demandes de serveis industrials.

MA-07.007

Aprovada la llei de responsabilitat ambiental.

IG-07.039

Nova promoció de targetes Solred. Regal de 30¤ en
benzina!

Quaderns de Gestió

IG-07.040

Ampliació de l’acord amb Movistar.

IG-07.041

Acord de col·laboració amb l’empresa de treball Temporal
Activa.

IG-07.042

Recordem. Estalvi i eficiència energètica

IG-07.043
IG-07.044

QG-07.001

Depressió i estrés: terribles enemics.

QG-07.002

Receptes per perllonga la vida de les PYMES.

QG-07.003

Gestió per competències.

QG-07.004

Principis d’enginyeria financera.

III Convocatòria dels premis “ El metall Innova”.

QG-07.005

Els pecats capitals de màrqueting.

Acord amb Factor energia: Nous avantatges i descomptes
en el subministrament elèctric.

QG-07.006

Els rerefons en les concentracions empresarials

QG-07.007

El Core Business.
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Núm

Tema

Núm

Tema

QG-07.008

Empresa familiar i dividends.

PI-07.021

Pla de promoció internacional del sector metal·lúrgic.

QG-07.009

Com aconseguir el domini del temps.

PI-07.022

Missió comercial a Hongria i/o Polònia.

QG-07.010

Instruments de finançament de les vendes

PI-07.023

Visita agrupada a la fira ITMA.

Promoció Internacional

PI-07.024

Visita agrupada a la Cumbre Industrial y tecnològica.

PI-07.001

Missió Comercial a Xina.

PI-07.025

Visita agrupada a la fira EMO.

PI-07.002

Visita agrupada a la Fira ISH.

PI-07-026

Missió a Mèxic.

PI-07.003

Missió comercial a Rússia.

PI-07.027

Visita agrupada a la fira Equip Auto.

PI-07.004

Canvi de dates. Missió comercial a Xina.

PI-07.028

Visita agrupada a la fira de Canton.

PI-07.005

Ampliació de Països Visitants. Missió comercial a Rússia
i /o Ucraïna.

PI-07.029

Missió a l’Índia.

PI-07.030

Visita agrupada a la Fira K 2007.

PI-07.006

Intrastat 2007.

PI-07.031

Visita agrupada a la fira Batimat.

PI-07.007

Missió comercial a Argentina i/o Xile.

PI-07.032

Missió a Sud-àfrica.

PI-07.008

Visita agrupada a la Fira Hannover Messe 2007.

PI-07.033

Missió comercial a Xina.

PI-07.009

Visita agrupada a la fira Bauma.

PI-07.034

Noves dates. Missió a l’Índia.

PI-07.010

Visita agrupada a la fira China International Machine Tool
Show

PI-07.035

Pla per a la internacionalització del sector del metall 2008.

PI-07.036

PI-07.011

Servei de Promoció Internacional.

Pla de promoció internacional 2008. Accions de promoció
en mercats exteriors.

PI-07.012

Missió comercial a Txèquia i/o Eslovàquia.

PI-07.037

PI-07.013

Copca: Nous programes d’ajut a la internacionalització
per al 2007

Icex: Nou programa “Propex”. Programa de captació i
formació de professionals estrangers.

PI-07.038

Creació de grups d’exportació en origen (G.E.O).

PI-07.014

Missió comercial al Marroc.

PI-07.039

PI-07.015

Visita agrupada a la fira Automechanika Middle East Dubai.

PI-07.016

Missió de compradors a Xina.

Programa Alpha-Metall. Programa gratuït de diagnosi de
competitivitat internacional per a petites i mitjanes
empreses.

PI-07.017

Participació agrupada a la fira de subcontractació
Midest’2007.

PI-07.018

Missió comercial a Romania.

PI-07.019

Canvi de dates. Missió comercial al Marroc.

PI-07.020

Missió inversa d’empreses del sector metal·lúrgic de
Bulgària.

Tema

Tema

CIRCULARS CURSADES ESPECÍFICAMENT PEL GREMI
D’INSTAL·LADORS D’ELECTRICITAT I FONTANERIA
Renovació pòlissa responsabilitat civil 2006 – 2007.
Curs: Instal·lació, manteniment i reparació d’equips d’aire condicionat.
Curs: Sistemes solars tèrmics per habitatges plurifamiliars.
Curs: Pneumàtica i electropneumàtica industrial avançada.
Aprenents en pràctiques del curs P.G.S d’Instal·lador de climatització.
Nou reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos
i les seves instruccions tècniques complementaries.
Tarifes de gas natural Abril 2007.
Contractació de treballadors estrangers en origen.
Curs: per confeccionar memòries tècniques de disseny.
Curs: Introductori a l’energia solar.
Curs: fotovoltaica autònoma i connexió a la xarxa.
La subcontractació en el sector de la construcció.
Jornada. Tractament d’aigües.
Seminari de formació tècnica sobre protecció contra sobretensions i el
llamp.
L’assemblea general de socis del gremi d’instal·ladors electricistes de
Sabadell i comarca.
Presentació nou vademècum per a instal·lacions d’enllaç en baixa tensió.
Nou reglament contra incendis per establiments industrials.
Noves tarifes elèctriques vigents a partir del 1 de Juliol de 2007.
Disposicions mínimes de seguretat i salut per l’utilització dels equips de treball.
Subvencions en matèria d’energia per a empreses.
Acord de col·laboració entre el gremi d’instal·ladors electricistes i Sanitas.
Curs: Sistemes Solars Tèrmics per habitatges Plurifamiliars.
Nou punt de servei Fecsa-Endesa a Montcada i Reixac.
Acord de col·laboració amb l’empresa de treball temporal ACTIVA.
Revisió de tarifes elèctriques a partir de l’1 d’octubre de 2007.
Curs: Introductori a l’energia solar.
Cursos de carnet instal·lador de calefacció, climatització i A.C.S.
Aprenents en practiques del curs d’energia solar tèrmica.
Renovació pòlissa responsabilitat civil 2007-2008.
Nota important. Nous models butlletins gas.

CIRCULARS CURSADES ESPECÍFICAMENT PEL GREMI DE TALLERS
DE REPARACIÓ I VENDA D’AUTOMÒBILS I RECANVIS DE SABADELL
I COMARCA
Curs: Sistemes de seguretat activa, ABS, ESP, ASR.
Gestió dels olis industrials usats.
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Preus de realització de l’informe preliminar de situació de sols (llei de
sols contaminats).
Preus d’adequació a la llei 3/98 sobre llicencies ambientals per tallers.
Curs: Programa de millora de les habilitats del recepcionista de Taller.
Curs: Injecció electrònica de benzina. Injecció directa.
Curs: Electrònica diesel Multiplexada.
Comissions del Gremi.
Alguns comentaris al reial decret 711/2006 pel qual es regulen les
inspeccions tècniques dels ciclomotors.
Ajudes per la qualitat ambiental. Sistemes de gestió ambiental.
Contractació de treballadors estrangers en origen.
Curs. Climatització (nivell I).
Decàleg dels drets dels assegurats. Informació al client.
Sessió informativa Robert Bosch España, SA.
Seguiment interpretació de esquemes.
Assamblea general de socis del “Gremi de Tallers de Reparació i Venda
d’Automòbils i Recanvis de Sabadell i Comarca.
Curs: Injecció electrònica Diesel Sistemes Delphi.
Acord de col·laboració entre el Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils
i Sanitas.
Curs: Gestió de residus especials al taller d’automoció. (Obligacions i
optimització).
Servei de Vehicles de cortesia.
Curs: Injecció directa Diesel grup VAG.
Varem Centro Zaragoza.
Cartells Preu/Hora per l’any 2008.
Injecció benzina. Gestions japoneses.
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MOVIMENT D’ASSOCIATS
Associats

Associats

CENTRE METAL·LÚRGIC ADR SISTMES,
SCCL (Altes)

• PIDECA, SA

• BIOQUE SOLIS, LUCIA

M E M Ò R I A
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• BRAFIM MECPLAST, SL
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• CLIPPACK INDUSTRIES, SL
• CONERGY ESPAÑA, SLU

• PULIDOS TORRES, SL
• RIELLO TDL, SL
• SERGIO Y VICTOR MATRICERIA DEL
VALLES, SL

Associats
• EXTRUPANEL, SL
• FABRICA DE RACORES VOSS, SA
• FLOBEL ILUMINACIÓN, SL
• HERRAMIENTAS BEI, SL
• HORMEVA, SL

• SERRANO ALVAREZ, DAVID

• HOT METAL, SL

• SISTEMES INDUSTRIALS MANLLEU, SL

• IMAGE AND TRAINING, SL

• SOLUCIONES INTEG. DE CONTROL
MEJORA Y ANALISIS, SL

• INDUSTRIAS AGPA, SA

• DICOMOL, SL
• ESTAMPACIONES METALICAS JOM, SL

• TALLERES PLAYMON, SL

• ESTUDIOS TECNICOS Y MAQUINARIA, SL

• TALLERS TER, SL

• FEEDBACK DESARROLLO EMPRESARIAL, SL

• TALLERS TORVIL, SA

• GISPERT GOUTAN TECNOLOGIA, SL

• TDS EXPROT FITTINGS, SL

• GRAND TEND, SL

• THYSSENKRUPP KRAUSE, SA

• GRUP ADEUR SISTEMES DE SEGURETAT, SL

• TRIOMF SERVEIS I CONSTRUCCIONS, SL

• INDIZAR XXI, SL

• MECANICA CAPE, SL

• ITW METAL FASTENERS, SL

• CENTRE METAL·LÚRGICAPLITEC DEL
VALLES, SL

• JARICUN, SL

Baixes

• MECANITZATS RAMON NURI, SL

• AUSIÓ SISTEMAS DE ELEVACIÓN, SLU

• METALISTERIA CASTELLAR DEL VALLÈS
1969, SCCL

• MECANIZADOS FERROY, SCP

• BAUTISTA SANCHEZ, RAFAEL

• MEZI, SA

• MECATRES VALLES, SL

• BUTSIR CAMPING, SA

• MORLANS HERRERA, ANTONIO

• MENINI CASANICA, DAVIDE

• CABRERO BRAU, JESUS

• OSFAMOLD, SL

• NAVARRO RODRIGUEZ, ANTONIO

• CODERE BARCELONA, SA

• PLANCHISTERIA INDUSTRIAL JOSMA, SA

• NOVAPACK MAQUINARIA DE
ALIMENTACIÓN, SL

• COMERCIAL LIDER PARETS, SL

• PRENSOLAND, SA

• DESARROLLOS METALICOS, SA

• PROBAILING, SL

• ORTEGA FERNANDEZ, DANIEL

• PROFITEAM, SAU

• OTSA MAQUINARIA ELECTRICA, SL

• DONALDSON IBERICA SOLUCIONES EN
FILTRACIÓN, SL

• PASCUALIN, SL

• EASA ELECTRO, SA

• RACO AUTOTECNICA, SL

• CORRAL VENDRELL, MARC
• DECOLLETATGE SABADELL, SL

• INDUSTRIAS METALURGICAS
AUXILIARES VIVES, SA
• INTERNACIONAL D’EQUIPAMENTS
INDUSTRIALS, SL
• JOMOFA, SL
• LA FORMA INDUSTRIAL XXI, SL
• MAESO HERNANDEZ, FRANCISCO JOSÉ

• MECANIZADOS MAYFER, SL

• PUERTAS PALFOC, SA

Associats

Associats

Associats

• RETRABAJOS Y MONTAJES DEL
MEDITERRANEO, SL

• CREUS PUIG, JOSE Mª

• JOIN QUALITY NEW ENERGIES, SL

• DIBAT, SL

• LLEONART MISERACHS, SANTIAGO

• RUBIO GALVEZ, OSCAR

• E. ARBO CLIMATIZACION, SL

• LORENTE GARCIA, JORDI

• SABA INDUSTRIAL, SA

• ECOCLIMA VALLÈS, SL

• LUCAS AGUILERA, XAVIER

• SISTEMAS ETIQUETAJE Y EMBALAJE, SL

• ECOSUN DISSENY, SCP

• MARTIN AGUILAR, DAVID

• SOLDAFERM, SL

• ELECTRA SERVEIS INTEGRALS 2007, SL

• MARTIN RUIZ, FRANCISCO

• SUMINSA, SA

• ELECTRO IVAN, SA

• MARTINEZ CABEZOS, JESUS

• TALLERES AUXILIARES BARBARA, SA

• ESTEBAN SILVESTRE, RAUL

• TECNICOAL FACHADAS, SL

• FONTANERIA ELECTRICIDAD SABADELL, SL

• TORRENT AYLLON, ERNEST ENRIC

• GALLEGO GONZÁLEZ, RICARDO

• ULTRAFILTER, SL

• GAMIZ RACERO, DAVID

• VAC BCN, SLU

• GARCIA MUÑOZ, JOSE ANTONIO

• VIE CABROL, FRANCESC

• GONZALEZ ARPON, JORDI

• XAKMARTOT, SL

• HERNANDEZ MIRON, JOSE

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

• INGESFOC INSTALACIONES, SL

• 2007 GARMA, SCP

• INSTAL·LACIONS MAÑAS BRONCHUT, SL

• AIRENGINY URC, SL

• INSTAL.LACIONS PARAIRA, SCP

• BARBA MIRO, MARTI

• INSTAL.LACIONS TEM, SCP

• BENITEZ GALAN, ANTONIO

• INSTALACIONES D.J, SCP

• BUIRAC ELECTRONICS, SL

• INSTALACIONES J. SANTACRUZ, SCP

• CAELAR INSTAL.LACIONS, SL

• INSTALACIONES LAGUI, SL

• CANALS FALCÓ, SEBASTIÀ

• INSTALACIONES VALLE E HIJOS, SCP

• CLIMATEK ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE,
SLU

• INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS
LEXMON, SL

• CLIMATICA, SCP

• INSTALACIONS SANTIROLA, SL

• UCEDA MEDIALDEA, JAVIER

• COBLER SALAZAR, JOSE

• INSTALTEC VALLES, SCP

• VIU ABAD, JORDI

• CONSTRUCCIONES CERVARAN, SL

• JARAMILLO CALDERON, JORDI

• WAYACAN INSTALACIONES, SCP

• INICIATIVES RENOVABLES MARTORELL, SL
• INSTAL CAMPAL, SL
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• MARTINEZ MOLINA, ALBERTO
• MARTINEZ OLIVERAS, SERGI
• MORENO DIAZ, DAVID ESTEBAN
• NAVARRETE GARCIA, MANUEL
• NAVARRO RUIZ, JUAN CARLOS
• PEREZ QUILAS, JOAN MANEL
• PORTA FELIU, JAUME
• REFORMAS, INSTALACIONES Y
SERVICIOS DEL VALLÈS, SCP
• REYES GONZALEZ, KENDALL
• SEBASTIAN GONZALEZ, LUIS
• SER. INST. ALT, SL
• SERRANO GARCIA, MOISES
• SERVEIS I CONSTRUCCIONS DE
CASTELLBISBAL, SA
• SOLINA BARRACHINA, FRANCISCO
• TERMES ASENSIO, XAVIER
• TORO TORO, JOSE MIGUEL
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Associats

Associats

Associats

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

GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ I
VENDA D’AU-TOMÒBILS I RECANVIS DE
SABADELL I COMARCA (Altes)

• MARTI TORREGROSA, NICOLAS

• A.S.T EUROPE, SL

• AUTOTALLER SANT CUGAT, SL

• AGUILERA GOMEZ, FRANCISCO

• BR MOTOR 2007, SL

2 0 0 7

• ALARMAS DISPOREL, SL
• AROCHA MENA, JOSE MIGUEL
• ARQUIN INSTAL, SCP
• CAPEL GIMENO, JUAN
• CARAVACA SAEZ, MANUEL
• COLL SOLA, FRANCISCO JAVIER

M E M Ò R I A

• CONSTRUCCIONS ALTAYÓ, SL
• CUELLO ALJANATI, DANIEL

• TOMAS PICAÑOL, PERE

• JORFASA TRUCKS, SL

• VENCE PEDROUZO, DOLORES

• LLOBERA MINGUET, RAMON

• ZAHINOS VAZQUEZ, MANUEL

• MOLINA ALVAREZ, RAUL
• MURILLO CABEZAS, DAVID

• INSTALACIONES GARLO, SL

GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ I
VENDA D’AU-TOMÒBILS I RECANVIS DE
SABADELL I COMARCA (Baixes)

• LUCAS AGUILERA, GABRIEL

• ALJAMA TIRADO, JOSE MARIA

• NANTUKO ARRAHONA, SL
• NAVARRO SERRANO, RAFAEL
• PERALTA BALTA, JUAN
• PEREA SOLORZANO, MANUEL
• PUIGARNAU MIRÓN, XAVIER
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• SAURA VILLACAÑAS, CARLES

• HUMBERT CAMIONS, SL

• SABADELL COLOR, SL

• MOLINA PRIETO, EUSEBIO

• RONCERO, JUAN IGNACIO
• RUBIO BARRERO, ISIDRO

• DOMINGUEZ DIZ, JOSE ANTONIO

• MANCAR INSTALACIONES, SL

• ROBLES BRACERO, JOSE ANTONIO

• GALVEZ MORENO, MARC

• QUADS SABADELL, SL

• FORNIOL AGUSTI, JAUME

• RECANVIS SABADELL, SA

• CARROCERIAS ESMAUTO, SLU

• DIBAT, SL
• ERTS GLOBAL, SL

• MISIL-MOTO, SL

• AUTO CERDANYOLA, SL
• AUTO TALLER CHOPIN, SL
• BAÑO SAURA, ALFREDO
• BOSCH RUSIÑOL, DOMINGO
• CIFUENTES CIFUENTES, DIEGO
• COLACIOS GUILLEM, JORDI

• R.R.P MEDIODIA, SL

• DIVACAR, SL

• ROJAS GIL, JUAN MANUEL

• EURO AUTO 2, SL

• SAMPERE ULLES, VICENÇ

• GARCIA PEREZ, JOAN

• SANCHEZ MORAL, MANUEL

• GIRBAU BUXO, JOSE

• ZORITA VILLASANTE, ARMANDO

• GONZALEZ ALARCON, JOAQUIN
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