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L’any 2011 s’ha tancat en negatiu pel sector 
metal·lúrgic, tot i les perspectives que es tenien a 
principis d’any. L’activitat productiva mesurada 
per l’Indicador de Producció del Metall (IPIMET) 
va baixar al desembre un -12,9%, desprès de 7 
mesos consecutius de descens. Al 2011 la 
caiguda global de l’activitat productiva s’ha situat 
en el -3,1%, davant el creixement del 0,4% 
aconseguit al 2010. 
 
El numero d’afiliats en alta a la Seguretat Social 
en el conjunt de branques del metall, es va situar 
a finals del 2011 en 717.827 persones, el que 
suposa una caiguda del –3,9% en comparació 
amb els 746.738  afiliats del mateix mes de 2010.  
Segons l’ EPA sectorial, en la mitjana del 2011 
els ocupats al metall es varen situar en  965.900 
persones, davant els 969.600 ocupats al 2010. 
 
En el global de l’any les exportacions del sector 
han registrat un increment del 12,8% destacant 
per trimestres el millor comportament de la 
primera mitat de l’exercici, a l’igual que les 
importacions que tanquen l’any amb un increment 
del 2,6% inferior a les exportacions. Augmenten 
les exportacions de metalls comuns i les seves 
manufactures, instruments mecànics de precisió i 
materials de transport i les disminueixen  la 
fabricació de maquinaria, aparells i material 
elèctric. La taxa de cobertura al 2011 s’ha situat 
en el 98,7%, nou punts més que al 2010. 
 
A Catalunya el metall concentra prop del 34% de 
les empreses i de l’ocupació del conjunt de la 
indústria catalana segons dades relatives al mes 
de  desembre de 2011. Ja amb anterioritat al 
començament de la crisi iniciada l’any 2007, el 
sector del metall a Catalunya estava immers en 
un procés de transformació de la seva estructura i 
del seu teixit productiu, motivat per diversos 
canvis a escala internacional (canvi tecnològic, 
globalització de mercats , irrupció de països 
emergents, multi nacionalització de les 
empreses....). La crisi dels darrers exercicis s’ha 
afegit a aquesta transformació, intensificant i 
aguditzant els seus efectes negatius. Entre finals 
del 2007 i del 2011 el sector ha perdut 3.579 
empreses i 74.359 llocs de treball (un 28,5% del  
teixit empresarial i un 32,2% de l’ocupació), cosa 
que significa el 49,1% i el 57,1%, respectivament, 
del que ha perdut el conjunt de la indústria 
catalana. 

Amb aquests resultats tan poc favorables 
obtinguts tant el 2010 com el 2011, no està gens 
clar que la situació millori substancialment el 
2012. Cal esperar els resultats de  les reformes 
iniciades i les que queden per venir, donin els 
seus fruits i poc a poc es consolidi la recuperació 
econòmica, per la via de l’ocupació i la 
competitivitat. Especialment important és afrontar 
la reforma del sistema financer de manera que el 
crèdit torni a fluir de forma urgent cap a l’activitat 
productiva.  
 
Pel que fa al Centre Metal·lúrgic, gràcies a  
l’activitat comercial desenvolupada, el nombre 
d’empreses associades s’ha mantingut, amb un 
lleuger descens, després de dos anys de baixes 
significatives. S’han incorporat a l’associació 131 
noves empreses i han causat baixa 139 produint-
se, per tant, una disminució total de 8 empreses 
(108 al 2010). Les empreses en alta a finals de 
desembre eren 1.589  amb una ocupació total de 
21.587 treballadors.  
 

Voldria remarcar que, tot i aquestes 

desfavorables circumstancies, des del CM seguim 

treballant per donar suport  a les empreses i 

col·laborar amb elles per superar  aquesta 

desfavorable situació. S’està treballant per 

incorporar nous socis col·lectius, s’ha continuat 

potenciant la formació tant en cursos oberts com  

in-companys, s’han incrementat notablement les 

activitats de promoció internacional, s’han 

continuat promovent  activitats relacionals dels 

joves empresaris (JEC) i del club de directors de 

RR.HH  i s’ha finalitzat la rehabilitació exterior de 

la casa Guasch, casa que ha de ser la nova seu 

del Centre i dels Gremis associats.      
 
En aquesta memòria s’exposa de forma detallada 
el conjunt d’activitats i projectes desenvolupats 
pel Centre i pels Gremis, així com els resultats 
assolits per les diferents àrees i serveis de la 
institució que, un any més, valorem molt 
positivament. 

Sofia Gabarró i Taulé 
Presidenta  
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I.
 Què és el Centre Metal·lúrgic? 

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

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

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

 
 

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

 Unió Patronal Metal·lúrgica de Barcelona. 
 Confemetal. 

 
En l’àmbit territorial a: 

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

 
Arribant per les dues vies a la: 

 CEOE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 
 
 

Altres relacions institucionals: 
 

 ACC1Ó Cidem / Copca. 
 ACTA, Associació Catalana de Teixidors Auxiliars. 
 ACFE, Associació Catalana de Formació Empresarial. 
 Actua Vallès. 
 ADECAT, Associació de Decolletadors i Mecanitzadors de Catalunya. 
 Agrupacions Professionals Narcís Giralt. 
 AIAS, Associació de Industries i Acabats de Superfícies 
 Ajuntaments de la Comarca. 
 APPLUS Technological  Center. 
 ASCAMM, Associació Catalana d’Empreses Constructores de Motlles i Matrius. 
 ASCEN, Associació Catalana d’Empreses de Neteja. 
 Associació Comerciants de Sabadell Oest 
 Associació d’Empresaris d'Indústries Químiques de Sabadell i Comarca. 
 Associació d’Empresaris Siderometal·lúrgics i afins de Badalona i Comarca. 
 Associació dels Empresaris Metal·lúrgics de l’Alt Maresme. 
 Associació per l’Arbitratge de Sabadell. 
 Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell. 
 CASSA, Companyia d’Aigües de Sabadell. 
 CC.OO, Comissions Obreres. 
 CEAM, Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic. 
 CECOT, Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa. 
 CEDO’S, Confederació empresarial d’Osona. 
 

 I 

9 



m
e

m
ò

ri
a2

0
1

1
 

 

 Relacions del Centre Metal·lúrgic 

 
 
 

Altres relacions institucionals: 
 

 CEOE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 
 CIESC, Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca. 
 Col·legi d’Advocats de Sabadell. 
 Col·legi d’Enginyers Industrials. 
 CONFEMETAL,  Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal. 
 Consell Consultiu de Vapor Llonch, S.L. 
 Consell de Ciutat de Sabadell. 
 Consell Econòmic i Social de Barberà del Vallès. 
 Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
 Consell Territorial d’Ensenyament del Vallès Occidental. 
 Consorci del Parc Central del Vallès. 
 Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 COPEVO, Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental. 
 Departament de Treball. 
 Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. 
 Departament d’Educació. 
 Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 Diputació de Barcelona. 
 EADA, Escola d’Alta Direcció i Administració d’Empreses. 
 EGARSAT, Matepss num.276. 
 Entitats Financeres, Bancs i Caixes. 
 ESADE, Escola Superior d’Administració d’Empreses. 
 E.T.S.E.I.T, Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Terrassa. 
 ESDI, Escola Superior de Disseny Industrial. 
 ESEC, Institut de Formació Empresarial. 
 EUNCET, Escola Universitària  de Caixa Terrassa. 
 FAJEEC, Federació d’Associacions de Joves Empresaris i Emprenedors de 

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

 I 
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 Relacions del Centre Metal·lúrgic 

 
 

Altres relacions institucionals: 
 

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

 
 

 
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. 
 
El Web del Centre Metal·lúrgic persegueix, a més a més, 
l’objectiu de proveir a les empreses associades un canal 
de comunicació i d’accés als serveis del Centre, intentant 
arribar, quan sigui possible, a prestar el servei 
directament a través del propi web. És per això una 
pàgina web interactiva i els seus continguts són 
permanentment actualitzats. 

 

 
Presidència: 

presidencia@centrem.cat 
 

Direcció General: 
torras.gabriel@centrem.cat 

 
Direcció Adjunta: 

vilanova.montse@centrem.cat 
 

Formació: 
subirana.rosa@centrem.cat 

 
Assessoria Jurídica Laboral: 

villacorta.jesus@centrem.cat 
 

Promoció Internacional: 
jmcampanera@centrem.cat 

 
Finances: 

dfinancer@centrem.cat 
 

Competitivitat: 
competitivitat @centrem.cat 

 
Màrqueting industrial i Intenet: 

marketing@centrem.cat 
 

Qualitat: 
qualitat@centrem.cat 

 
Comunicació: 

comunicacio@centrem.cat 
 

Comercial: 
comercial@centrem.cat 

 
Administració: 

capel.lourdes@centrem.cat 
 

RRHH: 
rrhh@centrem.cat 

 
Gremi d’Instal·ladors: 

elec@centrem.cat 
 

Gremi de Tallers: 
tra@centrem.cat 

Per departaments, les adreces individuals de correu electrònic: 
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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. 

 
Salaris: 
 

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

 Jornada laboral, calendari laboral, 
horari de treball. 

 Informació sobre normativa 
disciplinària laboral, faltes i sancions.  

 
Seguretat social: 
 

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

 
 
Servei Nòmina 
 

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

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

 
 Càlculs i confecció de nòmines, 

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

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

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

 

 
Servei d’Assessoria / Consultoria 
Econòmica Financera 
 

En l'entorn de crisi i de restriccions 
creditícies actuals, la figura del director 
financer està esdevenint cabdal per a la 
bona marxa de les empreses. 
 
Aquesta figura i les funcions que 
desenvolupa està plenament implantada en 
les mitjanes i grans empreses, però no en 
les petites, ja que en molts casos no es 
poden permetre assumir el cost de disposar 
d'un director financer en plantilla. 
 
Per aquest motiu, el Centre Metal·lúrgic 
disposa del Servei de direcció financera a 
disposició de les empreses associades, en 
què no únicament es dona assessorament 
puntual a aquelles empreses que ho 
sol·licitin, sinó que també es pot intervenir 
en consultoria econòmica i financera, 
planificació financera, consultoria gerencial, 
comptabilitat general/assessorament fiscal, 
gestió de tresoreria i comptabilitat analítica. 
 

I. El Centre Metal·lúrgic 

 Serveis a les Empreses 
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Assessoria Econòmica i Fiscal 
 
Impostos estatals, taxes, tributs i exaccions 
municipals. 
Informació d’ajuts i subvencions 
institucionals a les empreses. 
Informació sobre dades econòmiques i 
estadístiques. 
Informe sobre la conjuntura econòmica 
internacional, nacional i comarcal. 
 
 
Assessorament en temes de Medi Ambient 
 
Conscients de la preocupació de les 
empreses associades per la temàtica del 
Medi Ambient, el Centre Metal·lúrgic manté 
el seu acord de col·laboració amb la 
consultoria i enginyeria ambiental i 
energètica DEPLAN, SL. 
 
Mitjançant aquest servei, les empreses que 
necessitin informació al respecte, o bé que 
aquesta problemàtica els hi afecti d’alguna 
manera, poden ser convenientment 
assessorades per un equip de tècnics 
qualificats i amb àmplia experiència en 
projectes d’enginyeria, consultoria ambiental 
i energia, experts en aquesta matèria. 
 
 
Consultoria i Assessorament de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal 
 

El  Centre Metal·lúrgic dóna aquest servei 
amb l'objectiu d'informar i assessorar a les 
empreses associades perquè puguin 
adaptar-se a la Llei Orgànica de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al 
Reglament que desenvolupa les mesures de 
seguretat (RD 1720/2007): implantació de 
les mesures necessàries per l'acompliment 
de la normativa legal vigent. 
 

 Informació i assessorament. 
 Adaptació a la LOPD i implantació de 

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

 Manteniment anual. 
 Auditoria de revisió dels sistemes 

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

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

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

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

 Llei de prevenció de Riscos 
Laborals. 

 Drets i obligacions de l'empresari i 
del treballador. 

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

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

 Serveis a les Empreses 
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Servei de Promoció Internacional 
 
Aquest servei està mancomunat amb la Unió 
Empresarial Metal·lúrgica de Terrassa 
(UEM), la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) 
i la Unió Patronal Metal·lúrgica de 
l’Hospitalet i el Baix Llobregat (UPMBALL) 
per a donar un servei de màxima qualitat en 
Promoció Internacional a les nostres 
empreses associades i compta amb el suport 
d’ACC1Ó. 
 
L’objectiu és fomentar la presència de les 
empreses del sector del metall als mercats 
internacionals i es basa en 5 eixos 
d’actuació: 
 

1. Organització i coordinació d’accions 
de promoció col·lectiva. 

2. Assessorament i informació. 

3. Cooperació empresarial i grups 

d’exportació. 

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

5. Organització de seminaris diversos. 
 
 
Servei Integral de Millora de la Competitivitat 
 
Aquest servei es presenta com a resposta 
d’una evident necessitat per a les empreses 
del sector metal·lúrgic i té com a objectiu 
assessorar-les en la gestió de la seva 
competitivitat, per tal que creïn  valor al llarg 
del temps. 
 
Alguns dels eixos d’actuació són:  
 

 Promoure l’eficiència en les operacions 
i els serveis. 

 Anàlisi de les activitats, avaluació del 
nivell d’ocupació i càlcul del potencial 
d’increment de resultats. 

 Estudi d’optimització de costos 
operatius. 

 Promoure la millora de la gestió 
comercial, el màrqueting i l’orientació al 
client. 

 Planificació, programació i seguiment 

de l’activitat comercial. 
 Potenciar habilitats de venta. 
 Estudis de mercat potencial i 

elaboració del pla de màrqueting. 
 Promoure la Innovació i la planificació 

estratègica. 
 Elaboració conjunta del pla estratègic 

de l’empresa. 
 Revisió i elaboració del pla operatiu de 

l’empresa. 
 Revisió / implantació de la ISO, com a 

suport útil per la millora contínua. 
 Fomentar les habilitats directives 

crítiques. 
 Tallers de debat conceptual amb 

aplicació pràctica immediata a 
l’empresa. 

 Possibilitat d’extensió a l’equip directiu 
de la pròpia empresa. 

 Assessorament/orientació en 
l’actualització de tecnologies de la 
informació. 

 Disseny del pla de sistemes. 
 Revisió i disseny de sistemes de gestió 

de costos per activitat. 
 
 
Servei de Màrqueting Industrial i Internet 
 
El nou entorn en què ens trobem, fa que 
haguem de treballar a fons tots aquells 
aspectes de la nostra empresa per donar-li 
un valor diferencial, amb l’objectiu de ser 
més competitius i trobar noves oportunitats 
de negoci. Per aquest motiu, el Centre 
Metal·lúrgic ofereix als associats la 
possibilitat de tenir un director de màrqueting 
industrial a la seva empresa, sense que 
aquest sigui un cost fix, treballant per 
projectes que realment aportin ingressos i/o 
que facin estalviar despeses, oferint: 
 

 Anàlisi intern: objectius de l’empresa, 
clients, cartera de productes, 
distribució, publicitat i promoció. 

 Anàlisi extern; competidors, productes 
i preus de la competència, distribució 
de la competència, publicitat i 
promoció de la competència. 

 Serveis a les Empreses 



Aquest servei també disposa d’un expert en 
Màrqueting Online per poder aprofitar tot el 
potencial d’Internet i estar al dia de totes les 
noves tendències, per a un benefici 
empresarial.  
 
S’ofereix la possibilitat de: 
 

 Gestionar la imatge de l’empresa i 
reputació a la xarxa. 

 Treure el màxim rendiment als 
buscadors per a aconseguir nous 
clients. 

 Construir una major visibilitat de marca 
a Internet. 

 Mesurar els resultats del màrqueting 
online. 

 

Servei de Gestió de Qualitat 
 
El Centre Metal·lúrgic, amb l’objectiu de 
potenciar entre les empreses associades 
aquelles àrees més estratègiques o 
optimitzar aquells requisits, obligats pel 
sistema, incorporats sense que sembli que 
aportin valor, ofereix la possibilitat de 
disposar d'un consultor expert en Sistemes 
de Gestió, així com la possibilitat que les 
empreses que vulguin fer una consulta 
puntual sobre el seu sistema de gestió; 
implantació, optimització, seguiment, 
auditoria i certificació, tinguin accés al 
"consultori de qualitat". 
 

 Informació i assessorament. 
 Manteniment ISO 9001. Outsourcing. 
 Implantació i optimització dels sistemes 

de gestió i de qualitat (ISO 9001:2008). 
 Integració d’altres sistemes de gestió. 
 Estudi i enginyeria de processos. 
 Realització d’auditories internes anuals. 
 Qualitat del producte. 
 Estudi i implantació d’altres 

referencials: EFQM, normes UNE 
166.000, 5s, 6sigma, etc. 

 
Formació 
 
Organització de cursos, conferències, 
jornades, seminaris i sessions informatives 

per a tots els empresaris i treballadors de les 
nostres empreses associades. 
 

Organització de cursos de formació 
ocupacional per millorar els coneixements 
dels alumnes i facilitar la inserció en el 
món laboral. 
 
Organització i tramitació de cursos de 
formació contínua subvencionats per 
l’Inem 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. Es tracta d’un servei que 
consisteix bàsicament en captar la 
demanda del perfil professional que 
precisa l’empresari i buscar personal que 
s’adeqüi a aquest perfil. Els currículums 
dels professionals que coincideixen amb la 
demanda i que compleixen els requisits 
són adreçats a les empreses sol·licitants, 
per tal que sigui la pròpia empresa la que 
realitzi la selecció pròpiament dita.  
 
Directori d’Empreses i Productes 
 
A través del Web del Centre és possible 
consultar en temps real dades relatives a 
les empreses associades (localització, 
dimensió, productes i serveis, etc.), així 
com dades relatives als productes i serveis 
que es fabriquen i presten, amb indicació 
de qui ho fa. Aquesta base de dades 
permet la seva explotació partint de 
recerques de dades d’identificació i 
localització de les empreses contingudes, 
així com dels productes i/o serveis que 
elaboren i/o presten. 
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Serveis d’interès col·lectiu 
 
Seguint la línia iniciada ja fa uns anys, el 
Centre Metal·lúrgic ha continuat signant 
acords de col·laboració amb proveïdors de 
serveis i/o productes diversos per tal 
d’aconseguir bonificacions, descomptes, 
reduccions de tarifes o tractes preferencials 
per a les empreses associades, tot fent valer 
la força social de l’entitat. 
 
Borsa de subcontractació, ofertes i 
demandes industrials. 
 

 Ofertes i Demandes de serveis 
industrials. 

 Ofertes de col·laboració industrial i 
comercial. 

 Anuncis de venda o lloguer de naus 
industrials. 

 Ofertes de compra i venda de 
maquinària usada. 

 
Serveis internet 
 
Mitjançant el Web del Centre, les empreses 
associades segueixen gaudint d’una 
excel·lent plataforma de projecció de la seva 
imatge, així com d’un mitjà per a donar a 
conèixer els seus productes/serveis arreu de 
la xarxa que representa Internet. 
 
Les seccions com ara “Visiti les nostres 
empreses”, el “Taulell d’ofertes i demandes 
de serveis industrials” i el “Directori 
d’empreses” - que conté una base de dades 
amb informació sobre les mateixes, 
accessible als lectors de la pàgina web - són 
el més clar exponent dels avantatges que la 
presència del Centre a Internet pot significar 
per als nostres socis. 
 
De fet, el nivell d’accessos mensuals al Web 
del Centre Metal·lúrgic durant l’any 2011 es 
situa en 17.491 de promig, havent arribat a 
puntes mensuals de l’ordre de 21.600 
accessos. 
 

També en relació al correu electrònic, cal 
destacar el bon funcionament del Sistema 
d’Informació Personalitzada SIP, que 
consisteix en què, les empreses reben les 

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

 
Serveis Auxiliars 
 

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

per als socis. 
 Cessió d’equips audiovisuals. 

 
 

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

 
 
 
 
Aquest servei dóna resposta a les 
necessitats d’assegurances professionals 
amb importants avantatges, tant en cost com 
en la defensa dels interessos de les 
empreses davant les companyies  
d’assegurances. 
 
Mitjançant aquest acord, la corredoria 
assumeix el compromís de buscar per a tots 
els associats la solució d’assegurances més 
ajustada en preu i cobertures a les seves 
necessitats, i defensar els seus drets davant 
les companyies d’assegurances. 

 

Des del Servei d´Assegurances del Centre 
Metal·lúrgic també s’ofereix la Pòlissa 
d´Accidents de Conveni específica per al 
sector siderometal·lúrgic, amb condicions 
molt avantatjoses. 

Targeta professional de la Construcció per al 
sector del metall 
 
 
 
 
 
El CENTRE METAL·LÚRGIC com a punt de 
tramitació. 
 
D’acord amb el que estableix el Acuerdo 
Estatal del Sector del Metal, la Fundación 
Laboral de la Construcción y la Fundación del 
Metal para la Formación, Cualificación y el 
Empleo (FMF) van signar un conveni de 
col·laboració per a l’expedició de la Targeta 
Professional de la Construcció (TPC) en 
l’àmbit del sector del metall. 
 
La targeta acredita la formació específica 
rebuda pel treballador en matèria de prevenció 
de riscos laborals per a aquelles activitats i 
subsectors del Metall que treballin en obres de 
construcció.  
 
Informació de la Targeta:  
 

 Acredita la categoria o grup professional 
del treballador.  

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

 Acredita l’experiència laboral del 
treballador.  

 

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

 Auditoria de viatges TOTALMENT 
GRATUÏTA.  

 Organització de viatges d’empresa.  

 Organització de convencions, congressos 
i viatges d’incentiu.  

 Viatges de vacances pels directius i 
empleats.  

 Tramitació de visats.  

 Ofertes exclusives pels associats del 
Centre Metal·lúrgic.  

Condicions especials en tots els viatges 
 

 Un 5% de descompte en viatges de 
majoristes preferents. 

 Tarifes negociades amb companyies 
aèries, amb reduccions entre un 10% i un 
30% respecte a tarifes publicades. 

 D’un 10 a un 12% de descompte amb 
viatges de vacances (en producte propi). 

Serveis 
 

 Gestió de Riscos.  

 Central de Compres. 

 Assessorament i Assistència. 

 Plataforma Tecnològica. 

 Formació i Informació. 
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I. El Centre Metal·lúrgic 

 Certificat de qualitat ISO 9001:2008 

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



2. 

Òrgans de  
Govern i Gestió 
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Com a conseqüència de les eleccions celebrades el 7 de juliol de 2009, la 
composició del Consell i de la Junta Directiva del Centre Metal·lúrgic és la que 
es detalla tot seguit: 

22 
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GRUP NÚM. 0 Grupo Estampaciones Sabadell, SL 
Grupo Mikalor, SL 

GRUP NÚM. 1 Suñer, SA 

GRUP NÚM. 2 Emypro, SA 
Serveis Metal·lúrgics Sabadell, SA - Semesa 
Talleres Auxiliares de Estampaciones, SL - Tade 

GRUP NÚM. 3 Talleres Tabo, SA 

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

GRUP NÚM. 5 Fité Construcciones Mecánicas, SA 

GRUP NÚM. 6 
  

Olmos Maquinaria, SL 
Talleres Pupar, SA 

GRUP NÚM. 7 Import-Export Bimaq, SL 

GRUP NÚM. 8 Grup Adeur Sistemes de Seguretat, SL 

GRUP NÚM. 9 S.A. Sistel 

GRUP NÚM. 10 Industrias Disme, SA 

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

GRUP NÚM. 12 Dinalager, SL 
Galí Internacional, SA 
Ibercab Astra, SL 
Industrias Angra, SL 
Industrias Técnicas de Valvulería, SA 
Johnson Controls Manufacturing España, SL 
Kostal Electrica, SA 
Planning Sisplamo, SL 
Tucai, SA 
Weda Transmisiones, SL 
Windisch, SA 

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

b) Constructors de maquinària per a sectors específics 
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GRUP NÚM. 13 Corporación Siderúrgica, SAU 
Daunis, SA 
Enttia 3000, SL 
José Mª Casanovas Enrich, SL 
Material Sanitario Domedel, SL 
Pulltap’s, SL 
Suministradora del Vallés, SA 

GRUP NÚM. 14 Ainfar, SL 
Atae 88, SA 
August Serra Ferrer, SL 
Instalaciones Eléctricas Muns, SL 
Instal·lacions Masa, SL 
Omega Instalaciones, SL 
 

GRUP. NÚM. 15 Auto Talleres Erasa, SRL 
Autotecnic Palau, SL 
Euma, SL 
Expo Einess, SL 
Manuel Parra Porcel 
MAVISA 
Miguel Bohigas Cintas 
S.E.R.V.E.I, SA 
Tecnovalles, SA 

Caldes de Montbui Recam Laser, SL 

Cerdanyola del Vallès Talleres Abril Hnos, SCP 

Granollers Ferreteria Mengual, SL 

Palau-Solità i Plegamans Würth España, SA 

Polinyà Industrias Puigjaner,SA 

Sabadell Muelles i Resortes Bosch,SL 

Sentmenat Aranow Packaging Machinery,SL 

Sta. Perpètua de Mogoda Dynacast España, SA 

Sant Quirze del Vallès Isofix, SL 

En representació de les localitats de l’àmbit del Centre 

d) Gremis 

c) Comerç 



Presidenta Sofia Gabarró i Taulé (S.E.R.V.E.I, SA)* 
 

Sots-presidents/ta Joan Gallego i Salas (Material Sanitario Domedel, SL)* 
 

  Alicia Bosch i Palma (Muelles y Resortes Bosch, SL)* 
 

  Carles Garriga i Sels (Grupo Mikalor, SL)* 
 

Tresorer Eduard Daunis i Mulet (Daunis, SA)* 
 

Tresorer Adjunt Leo Torrecilla i Gumbau (Moldiplast, SL) 
 

Vocals 
  

August Serra i Ferrer (August Serra Ferrer, SL) 
Coral Yanguas i Llobet (Isofix, SL) 
Daniel Casadesús i Masanell (Industrias Disme, SA) 
Josep García i Carceller (Enttia 3000, SL) 
Josep Manel López i Beltrán (Auto Talleres Erasa, SRL) 
Josep Mª Simó i Consola (J. Clape, SA) 
Ramon Alberich i Ferrer (Pulltap’s, SL) 
Xavier Badesa i Marsà (Würth España, SA) 
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Junta Directiva 

Comitè Executiu del Centre Metal·lúrgic.  
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Director General Gabriel Torras i  Balcell 

 
Adjunta a Direcció Montse Vilanova i Ballet 

 
Finances i Comptabilitat Cristina Encinas i Cano 

 

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

Formació Rosa Subirana i Navarro 
Gemma Cano i Matarrodona 
Maite García i Vilanova 

 
Promoció Internacional Josep M. Campanera i Raduà 

Alicia López i Carles 
Maite Jiménez i Gavira 
Encarna Rubio i García 

 
Finances Rafel Busom i Masjoan 

 

Qualitat Marc Santandreu i Gràcia 
 

Competitivitat Ricard Rocosa i Alsina 
 

Marketing Industrial i Internet Xavier Díaz i Martínez 
Rosa M. Orrit i Clotet 
 

Comunicació Eliseu Santandreu i Martínez 
 

Comercial Susana Agud i Calvo 
 

Administració Lourdes Capel i Rueda 
Montse Mas i Acosta 
Anna Torras i Balcell 
Elisabet Jordán i Carrasco 
Maribel Casas i Gil 
Pedro García i Moreno 

Personal i Assessors del Centre 



3. 

Activitats més 
destacades de 
l’associació  
durant el 2011 
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S’informa sobre:  
 

 L’IRPF. El nou model 145 de 
comunicació de dades al pagador. 

 Les bases de cotització i distribució del 
tipus de les mateixes al Règim General 
de la Seguretat Social. 

 La cotització al règim especial de 
treballadors per compte propi o autònoms 
per a l’any 2011. 

 El Salari Mínim Interprofessional. 
 Les reduccions de quotes per al 

manteniment del treball. 
 L’Indicador Públic d’Efectes Múltiples 

(IPREM) 2011. 
 La reducció en la cotització a la 

Seguretat Social per riscs durant 
l’embaràs, lactància natural o malaltia 
professional. 

 La transmissió via RED de comunicats 
mèdics de baixa, confirmació i alta per 
contingències professionals. 

 La devolució de les cotitzacions als 
autònoms en règim de pluriactivitat. 

 La prestació econòmica per cura de 
menors greument malalts. 

 Suspensió fins l’1 de gener de 2012 de 
l’ampliació del període de suspensió del 
contracte per paternitat. 

 La renovació de la inscripció al Registre 
d’Empreses Acreditades (REA). 

 El caràcter obligatori d’utilitzar del 
sistema de domiciliació bancària pel 
pagament dels venciments dels 
aplaçaments  de deutes amb la Seguretat 
Social. 

 Les normes de cotització a la Seguretat 
Social. 

 El programa excepcional de treball per a 
la transició cap a la contractació estable i 
la requalificació professional de les 
persones aturades. 

 El Conveni Col·lectiu per a la Indústria 
Siderometal·lúrgica de la Província de 
Barcelona i les taules salarials 2011. 

 
 

 El Conveni Col·lectiu del Comerç del 
Metall de la Província de Barcelona i les 
taules salarials 2011. 

 El termini especial per a la cobertura de 
contingències professionals i el 
cessament d’activitat dels treballadors 
per compte propi o autònoms. 

 Com fer servir la clàusula d’inaplicació 
salarial (despenjament). 

 El certificat digital de persona jurídica. 
 Les instruccions necessàries per a la 

participació de les persones treballadores 
a les eleccions locals del dia 22 de maig 
de 2011. 

 El calendari oficial de festes laborals per 
a l’any 2012. 

 L’ampliació del termini del sistema de 
reducció de la cotització per 
contingències professionals. 

 El calendari laboral per a l’any 2012. 
 Les festes locals de Sabadell 2012. 
 El calendari del període de l’hora d’estiu 

2012-2016. 
 El calendari de festes locals a Catalunya. 
 La llibertat de les empreses per triar 

mútua d’accidents de treball. 
 Les mesures urgents per al foment del 

treball. 
 Les mesures urgents per a la promoció 

del treball dels joves. La contractació 
temporal. 

 El canvi de bases de cotització per a les 
persones incloses en el règim especial 
de treballadors autònoms. 

 El Servei Nòmina. 
 La normativa per a la participació de les 

persones treballadores en les eleccions 
al Congrés dels Diputats i al Senat. 

 La inclusió en el Règim General de la 
Seguretat Social a les persones que 
participin en programes de formació 
(pràctiques formatives a les empreses). 

 El sistema específic de protecció per 
cessament d’activitat dels treballadors 
autònoms. 

 El foment de la contractació de persones 
aturades amb formació ocupacional. 

m
e

m
ò

ri
a2

0
1

1
 

3. 
 Àrea Laboral i Seguretat Social 

Activitats més destacades 
de l’associació durant 2011 
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Durant el 2011 s’han seguit produint 
modificacions normatives que s’han 
traslladat als associats mitjançant circulars i 
sessions especialitzades o assessorament 
personalitzat als interessats. 
 

 Crèdit Innovació (ACC1Ó). 
 Pressupostos Generals de l’Estat 2011. 

Principals novetats tributàries. 
 Converses entre empresaris: Solucions 

financeres més enllà del món de la 
banca. La compra o venda de l’empresa 
com a alternativa. 

 Subvencions per al foment de les 
sol•licituds de patents i models d’utilitat 
2011. 

 Sessió informativa. La Llei contra la 
morositat. 

 Línia ICO Liquiditat 2011. 
 Línia ICO Inversió 2011. 
 Línia ICO SGR 2011. 
 ICO directo 2011 
 Línia ICO Internacionalització 2011. 
 Línia ICO Inversió Sostenible 2011. 
 Conferència. Avaluació del Pla de 

Viabilitat com a complement de 
l’auditoria. 

 Convocatòria per a la concessió de 
subvencions per al foment de sol•licituds 
de patents i models d’utilitat espanyols i 
en l’exterior. 

 Nou model 111 d’autoliquidació de 
retencions e ingressos a compte sobre la 
renda de les persones físiques. 

 Principals novetats tributàries introduïdes 
per la Llei d’Economia Sostenible (Llei 
SINDE) 

 Notificació electrònica obligatòria (NEO). 
Implantació i funcionament. 

 Plan Avanza. 
 Llei 3/2011, de 8 de juny, de modificació 

de la Llei 19/2010, de regulació del 
Impost sobre Successions y Donacions.   

 L’ICF i onze entitats financeres posen en 
marxa 5 noves línies de préstecs i avals. 

 Nous ajuts: noves oportunitats de 
negoci, Innoempresa i Programa 360ª 

 Línies de finançament per a projectes 
empresarials promoguts per PIMES de 
ENISA (Empresa Nacional de 
Innovación) 

 Ajuts per a inversions empresarials d’alt 
impacte. 

 Modificacions en l’Impost sobre 
Societats i en l’IVA.  

 Conferència. Noves tendències en 
reducció de costos a les empreses. 

 Sessió informativa. Novetats fiscals en 
l’àmbit de l’Impost de Successions i 
Donacions, i de l’Impost sobre el 
Patrimoni: Beneficis de l’empresa 
familiar. 

 Sessió informativa. Presentació de les 
línies de finançament i dels productes de 
l’Institut Català de Finances (ICF). 

 Acord de col•laboració amb l’Institut 
Català de Finances (ICF). 

 Notificacions electròniques (NEO). 
Implantació i funcionament. 

 Mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i 
el règim especial simplificar de l’IVA. Any 
2012. 

 Modificacions en matèria d’obligacions 
formals tributàries. 

 Impost sobre Activitats Econòmiques 
(IAE). 
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Internacionalització del sector del metall 
 
ACC1Ó i Centre Metal·lúrgic, conjuntament 
amb les altres entitats organitzadores del 
servei de Promoció Internacional, van 
sol·licitar un línia d’ajut 
d’INTERNACIONALITZACIÓ DEL SECTOR 
DEL METALL, emmarcat dins del Programa 
per a la Dinamització de Clústers 2011. 
Aquest programa permet posar a disposició 
de les empreses catalanes del sector del 
metall un paquet d’iniciatives 
multidisciplinàries de suport a la 
internacionalització i addicionals als 
programes d’ajuts bàsics per a la 
internacionalització. Els principals objectius 
del programa són els següents: 
 

 Fomentar la internacionalització 
selectiva (per plataformes geogràfiques 
i de necessitat). 

 Enfortir les estratègies de 
comercialització i contacte amb la 
demanda. 

 Incidir en la necessitat de millorar totes 
les partides de l’escandall de costos 
(aprovisionament, logística, 
comercialització) per a mantenir la 
competitivitat. 

 Cohesionar el sector entorn a una 
estratègia de promoció internacional 
conjunta i sota una marca única.  

 
La situació actual de l’entorn econòmic i la 
necessitat d’internacionalitzar les nostres 
empreses com a única via d’aconseguir la 
seva pervivència, ha generat l’augment 
d’accions de Promoció Internacional 
previstes dins d’aquest programa, que 
aquest 2011 ha sigut aprovat amb una 
concessió econòmica de 235.083,66 Euros. 
 
 

 

Missions comercials 
 
La missió comercial consisteix en un viatge 
a realitzar per un grup d’empreses del 
sector del metall a un mercat objectiu, amb 
un programa concret d’actuacions per a 
cada una de les empreses participants. 
Principalment, el programa inclou la 
realització d’entrevistes amb clients 
potencials -amb l’opció de preparació 
d’agendes de visites personalitzades-, la 
selecció de representants, distribuïdors o 
agents, l’estudi de possibles inversions, 
informació i assessorament sobre el mercat 
de destí, etc. Aquest programa inclou la 
tramitació d’una bossa de viatge per 
empresa que subvenciona el 100% de les 
despeses de desplaçament i allotjament fins 
a un import màxim establert que varia en 
funció del país de destí.  
 
Durant l’any 2011 s’han realitzat les 
següents missions: 
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País 
Dates de  

realització 

XINA 06/03 al 11/03 

RÚSSIA 04/04 al 08/04 

BRASIL 07/05 al 12/05 

DUBAI 19/05 al 22/05 

IRAN 21/05 al 26/05 

MARROC 20/06 al 23/06 

TURQUIA 26/09 al 29/09 

MÈXIC 01/10 al 06/10 

XINA - CANTON 16/10 al 20/10 

LETÒNIA - LITUÀ
NIA 

17/10 al 21/10 

ÍNDIA 24/10 al 27/10 

XILE 07/11 al 11/11  

XINA 26/11al 01/11 



Missions de compradors 
 
En les missions de compradors el Centre 
Metal·lúrgic acompanya a les empreses 
catalanes del sector del metall a visitar 
possibles proveïdors, ajuda a seleccionar 
socis locals o a realitzar estudis sobre 
possibles inversions productives o 
comercials. La realització de missions de 
compradors té com a objectius prioritaris 
millorar la competitivitat de les empreses 
associades mitjançant l’optimització de la 
gestió de compres. Els serveis que 
s’ofereixen durant aquestes missions són: 
 

 Preparació d’agenda d’entrevistes amb 
empreses del país de destí, d’acord 
amb les necessitats de cada empresa. 

 Tramitació d’ajuts econòmics que varien 
en funció de cada país. 

 Acompanyament per part del personal 
del Centre Metal·lúrgic durant tot el 
viatge i de traductors -guies durant les 
entrevistes a realitzar. 

 Informació i assessorament sobre el 
mercat de destí i les possibilitats reals de 
negoci per a cada empresa. 

 Recerca de les millors condicions de 
desplaçament i allotjament. 

 
Durant aquest any 2011 s’ha realitzat la 
següent Missió de Compradors: 
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País Dates de realització 

XINA (Xangai) 26/07 al 01/07 

Missió Comercial a la Xina 

Missió Comercial a Brasil 



Programa de nous mercats 
 
El Programa de Nous Mercats neix aquest 
2011 amb la finalitat d’oferir un servei 
semblant al de les Missions Comercials 
Directes però més personalitzat i 
individualitzat.  
 
 
Grups d’Internacionalització 
 
Grups d’Exportació en Destí (GED) 
 
Els Grups d’Exportació en Destí (GED) 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 duta a terme per un gerent de grup. 
Les despeses que es generen són 
compartides per totes les empreses 
participants. 
 
Aquesta fórmula permet aprofitar economies 
d’escala, minimitzar costos d’estructura i 
inversions estratègiques inicials, així com 
optimitzar informació, despeses de gestió o 
comunicació, etc. 
 
Durant aquest any s’han realitzat els 
següents grups: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grups d’Exportació en Origen (GEO) 
 
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 i coordinat 
per un gerent de grup. 
 
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 en 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 
d’ACC1Ó per a cobrir part de les despeses 
d’infraestructura, subministraments, material 
d’oficina, sou del gerent del grup i promoció 
conjunta, a més de diferents bosses de 
viatge tant per a les empreses participants 
com per al gerent del grup per a visitar els 
diferents mercats objectius. 
 
Durant aquest any 2011 s’han realitzat els 
següents grups: 
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Nom 
Període  

de funcionament 

GED IRAN 2n any 

GED PÈRSIA 2n any 

GED PÒLONIA 2n any 

GED RÚSSIA 1r any 

GED TURQUIA 1r any 

GED XILE 2n any 

Nom 
Període  

de funcionament 

GEO APLICA 2n any 

GEO BUREAU 2n any 

GEO MECANICA 2n any 

GEO MERCATS 
ÀRABS 

2n any 

GEO PACKTRES 1r any 

GEO SINTERITZATS 2n any 



Unitat d’Aprovisionament a l’Exterior 
(UAE) 
 
Unitat d’Aprovisionament a l’Exterior 
(UAE) 
 
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 UAE permeten una 
millora de stock mix de les empreses 
del sector a través de la identificació 
d’estructures en aquelles fases del 
procés productiu en que la seva 
optimització pot contribuir decisivament 
a la millora de competitivitat de 
l’empresa, salvaguardant en tot cas els 
interessos del sector.  
 
En aquest 2011, s’ha renovat la Unitat 
d’Aprovisionament creada al 2009 -UAE 
BORSUB-, i s’ha creat una nova UAE 
BORSUB. 
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Grup d’Internacionalització a Polònia 

Grup d’Internacionalització a Turquia 

3. 
Activitats més destacades 
de l’associació durant 2011 

Grup d’Internacionalització a Xile 



Visites Agrupades 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 2011, 
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, amb la recollida i tornada dels participants al seu domicili particular. 
 Adquisició d’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. 
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Fira País Dates de realització 

AUTOMECHANIKA St. Petersburg 16/02 al 18/02 

ISH Frankfurt 15/03 al 16/03 

BLECH RÚSSIA Moscou 16/03 al 18/03 

HANNOVER MESSE Hannover 04/04 al 05/04 

CIMT Pequín 11/04 al 15/04 

INTERPACK Düsseldorf 16/05 al 17/05 

AUTOPROMOTEC Bolonya 25/05 al 26/05 

INTERSOLAR Munic 09/06 al 10/06 

Visita Agrupada a la Fira ISH 

Durant l’any 2011 s’han organitzat les següents visites a fires: 



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 i a un cost molt reduït.  
 
Aquestes accions compten amb un ajut de fins un 43,33% per a subvencionar les despeses 
generades pel lloguer i la decoració dels estands, el transport de la mercaderia, les possibles 
despeses de traducció i/o hostesses i la confecció de tot el material promocional. A més es 
tramita una bossa de viatge per empresa en un import màxim per país.  
 
Els serveis oferts en les participacions a les fires són: 
 

 Contractació d’un estand compartit per a que les empreses disposin d’un espai propi 
per presentar-se a través de panells, catàlegs i mostres dels seus productes. 

 Tramitació d’ajuts a ACC1Ó per al lloguer de l’espai i la decoració de l’estand. 
 Coordinació amb l’entitat firal per resoldre temes de contractació de l’espai, ubicació, 

decoració, etc. 
 Atenció permanent de visitants durant tota la durada de la fira a l’estand conjunt. 
 Coordinació del transport de les mercaderies a exposar per les empreses. 
 Recerca de les millors condicions de desplaçament, allotjament i acompanyament 

durant el viatge. 
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Fira Ubicació Dates de realització 

HANNOVER MESSE Hannover, Alemanya 04/04 al 08/04 

INDUSTRIE Lió, França 05/04 al 08/04 

DJAZAGRO Alger, Algèria 11/04 al 14/04 

BATIMAT París, França 07/04 al 12/04 

MIDEST París, França 15/04 al 18/04 

Participació a la Fira Midest Participació a la Fira Djazagro 

Durant l’any 2011 s’han organitzat les següents participacions a fires: 



Assessorament i informació 
 

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

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

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.  
 
Durant el 2011 s’han realitzat 7 Jornades 
Informatives amb l’objectiu de promocionar 
diferents àmbits relacionats amb la 
internacionalització o alguns mercats 
objectiu lligats a Missions Comercials 
previstes dins del Programa de Promoció 
Internacional 2011.  
 

 BRASIL, una oportunitat de negoci per a 

les empreses del Metall (20/02/2012). 

 IRAN, un mercat atractiu per a les 
empreses del Metall (25/02/2012). 

 Pla de Promoció Internacional 2011: 
Presentació del Programa Nous Mercats
(14/06/2012). 

 Finances i internacionalització: 
cobraments, pagaments, finançament i 
riscos (28/06/2012). 

 ALGÈRIA, un mercat en expansió.  
Jornada sobre oportunitats de negoci 
amb socis locals  (19/07/2012). 

  TURQUIA un mercat  ple d’oportunitats 

per a les empreses metal·lúrgiques 

(20/10/2012). 

 ALEMANYA: Oportunitats de mercat i 

presentació de la Fira de 

subcontractació industrial de Hannover 

(20/12/2012). 
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3. 
Activitats més destacades 
de l’associació durant 2011 

Jornada sobre Alemanya i Presentació de la  
Fira de subcontractació industrial de Hannover 

Jornada sobre Brasil 

Presentació del Pla de Promoció Internacional 2011 
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3. 
Activitats més destacades 
de l’associació durant 2011 

El Programa de Formació 2011, hem 
inclòs 132 títols de cursos diferents -el 
90% subvencionats i classificats per àrees- 
per oferir-los a les empreses 
metal·lúrgiques associades al Centre.  
 
Les subvencions de les accions formatives 
provenen de dues fonts: 
 

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

 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 persones treballadores de 
les empreses associades, i els CURSOS 
IN-COMPANY, cursos que s’imparteixen 
dins la pròpia empresa i són exclusius pel 
seus propis treballadors. 
 
Aquest any, a la comarca d’OSONA, s’han 
impartit 31 cursos subvencionats, 
totalitzant 1.278 hores lectives i amb la 
participació de 403 treballadors/es, 
pertanyents a les empreses 
metal·lúrgiques de la comarca d’Osona. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total formació gestionada pel Centre 
Metal·lúrgic: 

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

 
  

Any (*) Hores lectives Assistents 

2011 6.905 2.225 

2010 11.315 3.280 

2009 10.115 3.284 

2008 10.931 3.285 

2007 12.079 3.345 

Curs. Llei de Protecció de Dades (LOPD) 
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Àrea / Cursos Oberts 

Direcció General 

 Aplicacions pràctiques i beneficis del coaching en 

la gestió dels equips de  treball. 

 Training of trainers. 
Desenvolupament Personal 

 Com optimitzar el nostre temps i conèixer les 

tècniques de delegació. 

 Tècniques avançades de management I. 

 Tècniques avançades de management II. 

 El PNL i la intel·ligència emocional aplicada a 

l’empresa. 

 El Feedback per incrementar la satisfacció i el 

rendiment de l’equip. 

 Tècniques de negociació. 

 Com millorar les meves presentacions en públic. 

 Llenguatge corporal. 

 Direcció i conducció d’equips de treball en temps de 

pressió empresarial. 

 Workshop. Que no decaigui l’entusiasme. 

 Tècniques avançades de comunicació. 
RRHH 

 Tècnic/a en RRHH. 

 Administració de personal. Nòmines i contractació 

laboral. 

 Polítiques retributives. 
Administració 

 Comptabilitat bàsica. 

 Comptabilitat avançada. 

 Operacions vinculades. 

 La comunicació escrita en l’empresa. 

 Protecció de dades en les PIMES. 
Finances/fiscal 

 Funcions financeres amb Excel. 

 Finançament del circulant i de les inversions. 

 Comptabilitat i fiscalitat. 

 Anàlisi i interpretació dels estats financers. 

 Finances per a no financers. 

 Gestió de tresoreria. 

 Competitivitat. Millora el compte de resultats. 

 Gestió de risc. Com negociar amb els bancs. 

 Com gestionar l’empresa mitjançant el pressupost 

anual. 

 Planificació del tancament fiscal de l’exercici 2011. 
Comerç exterior 

 Com complimentar el document Intrastat 

(estadística de moviment de mercaderies entre la 
Unió Europea). 

Àrea / Cursos Oberts 
Comercial 

 Realització d’un pla de màrqueting. 

 Tècniques avançades de venda I. 

 Definir i mesurar l’estratègia de màrqueting on line. 

Social Analytics. 

 Social Media. 

 Posicionament web. 

 Tècniques avançades de venda II. 

 Xarxes Socials. Reptes del màrqueting del futur. 

 Com aconseguir que els clients no vagin a la 

competència.  
Prevenció de Riscos Laborals 

 Formació específica en el lloc de treball. Electricitat, 

construcció de línies de telecomunicacions i 
esteses elèctriques. 

 Formació específica en el lloc de treball. Llauners i 

instal·lacions de climatització. 

 Formació específica en el lloc de treball. 

Instal·lació, reparació i manteniment de fusteria 
metàl·lica. 

 Formació específica per a directius. 

 Formació inicial en prevenció de riscos - aula 

permanent. 

 Prevenció de riscos laborals (nivell bàsic). 
Qualitat 

 Auditories internes de qualitat segons ISO 

9001:2008. 

 Gestió de la qualitat ISO 9001:2008. 

 5S. Ordre, treball en equip i millora continua.  
Gestió d’operacions 

 Com millorar la negociació amb els teus proveïdors 

 Gestió logística de producció. 

 Gestió de compres.  

CNC 

 Programació i mecanització en CNC. Nivell I. 

Soldadura i caldereria 

 Soldadura. 

 Caldereria industrial. 
Magatzem 

 Operador de carretons elevadors. 

 Renovació carnet de carretons elevadors.  
Electricitat 

 Electricitat bàsica. 

 Electricitat industrial. Automatismes.  

Disseny 

 Catia V5 sòlids. (Nivell inicial). 

 Solidworks (nivell inicial). 

 Autocad 2008. 

 Autodesk Inventor 2008 . 
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Àrea / Cursos Oberts 

Informàtica 

 Microsoft Excel XP (bàsic). 

 Microsoft Excel XP (avançat). 

 Taules dinàmiques d’Excel. 

 Microsoft Power Point XP. 

 Curs de retoc d’imatges digitals. Adobe photoshop 

CS. 

 Disseny de pàgines web.  
Idiomes: Anglès 

 Anglès beginners. 

 Anglès elemental I. 

 Anglès elemental II. 

 Anglès pre-intermediate I. 

 Anglès pre-intermediate II. 

 Anglès intermediate I. 

 Angles per viatges de negocis I fires internacionals. 

 Anglès per conversar.  
Idiomes: Francès 

 Francès inicial. 

 Francès elemental I. 

 Francès elemental nivell II. 

 Francès intermedi I. 

 Francès intermedi IV. 

Idiomes: Català 

 Català nivell C. 

Àrea / Cursos Oberts 

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

 Seguretat activa i passiva (ABS I AIRBAGS) 

 Tècniques de diagnosi. 

 Electrònica central. Nivell II 

 Híbrids. Nivell I. 

 Climatització. 

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

 
CARNET 

 Carnet d’instal·lador de fred industrial. 

 Carnet d’instal·lador electricista categoria bàsica. 

 Carnet d’instal·lador electricista categoria 

especialista. 
 
ENERGIES RENOVABLES 

 Introducció a l’energia solar. 

 Manteniment de sistemes solars tèrmics. 

 
VARIS 

 Instal·lació, manteniment i reparació d’equips d’aire 

condicionat. 

 Instal·lació, manteniment i reparació d’equips de 

calefacció. 

 Manipulació de gasos fluorats 

Curs. Tècniques Avançades de Venda I. 



m
e

m
ò

ri
a2

0
1

1
 

 Formació 

41 

Any Cursos 
Hores 

lectives 
Assistents 

2011 114 3.003 1.389 

2010 133 3.388 1.703 

2009 164 5.283 2.250 

2008 119 4.494 1.445 

2007 108 3.884 1.362 

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL  
 
Cursos exclusius per a persones a l’atur, 
subvencionats per la Generalitat de Catalunya, 
impartits mitjançant conveni amb Vapor Llonch, 
SL i Fundació Barberà Promoció. 
 
 
Total CURSOS FORMACIÓ OCUPACIONAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total  CURSOS “IN COMPANY”: 
 

Total CURSOS OBERTS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest any s’han impartit les següents 
especialitats : 
 

 Operari d’instal·lacions de gestió i 
tractament de residus. 

 Manteniment mecànic industrial. 
 Mecànica de l’automòbil. 
 Auxiliar en fontaneria, calefacció i 

climatització. 
 Muntatge i manteniment d’instal·lacions 

fotovoltaiques. 
 Electricista de manteniment. 
 Operador de màquines i eines. 

 
 Any Cursos 

Hores 
lectives 

Assistents 
Empreses 

participants 

2011 59 2.050 721 53 

2010 127 4.048 1.357 83 

2009 64 1.857 806 55 

2008 104 3.476 1.735 85 

2007 179 5.752 1.893 80 

Any Cursos 
Hores 

lectives 
Assistents 

2011 7 1.852 115 

2010 12 3.879 220 

2009 12 2.975 228 

2008 7 2.961 105 

2007 6 2.443 90 
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Formació CONTÍNUA  
(crèdit bonificable) 
 
El SISTEMA DE FORMACIÓ CONTÍNUA 
reconeix a les empreses un crèdit anual per 
gastar en formació que es fa efectiu 
mitjançant la seva bonificació en les 
liquidacions de la Seguretat Social, un cop 
s’hagi realitzat la formació. 
 
El Centre Metal·lúrgic tramita la gestió 
administrativa per dur a terme aquestes 
bonificacions, a totes aquelles empreses 
que ens ho demanin. Per això, es va formar 
una Agrupació d’Empreses en que, 
actualment,  hi han 889 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 la  
formació específica que necessita l’empresa 
pels seus treballadors. 
 
Durant aquest any s’han dut a terme 690 
notificacions d’accions formatives, 
totalitzant 27.134 hores lectives en les quals 
han participat 2.542 alumnes. De les 230 
empreses que han sol·licitat aquesta 
formació subvencionada, el volum econòmic 
d’aquestes notificacions ha estat de 
547.998€ deduïts de les cotitzacions a la 
Seguretat Social. 

Formació ON LINE 
 
Aquest any 2011, hem  continuat oferint la 
formació on line, amb tutories 
personalitzades  per a totes aquelles 
persones que volen formar-se sense moure’s 
del seu lloc de treball. 

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

 
 

ANY Empreses adherides Notificacions Alumnes H.lectives Crèdit recuperat 

2011 889 690 2.542 27.134 547.998 € 

2010 705 609 2.520 27.705 561.083 € 

2009 618 436 1.470 15.631 337.776 € 

2008 515 524 1.850 17.082 434.732 € 

2007 430 399 1.523 16.080 417.183 € 

Any Alumnes Hores lectives 

2011 6 200 

2010 43 1.125 

2009 7 345 

2008 38 1.540 

2007 6 415 

CURS Hores 

Excel 2007- avançat 30 

Lideratge emocional 15 

Gestió del temps 15 

Finances per a no financers 40 

Francès 60 
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3. 
Activitats més destacades 
de l’associació durant 2011 

Sessions informatives 

12.01.11 Programa Qualifica’t. 

18.01.11 
Responsabilitat penal de les societats mercantils. Nous delictes en l’àmbit 
empresarial. 

26.01.11 Novetats fiscals per a l’any 2011. 

28.01.11 Seminari: Els nous Incoterms. 

07.02.11 
La reforma del sistema públic de les pensions. Les xarxes socials i els 
recursos humans. 

10.02.11 Autònoms: anàlisi de la protecció per cessament d’activitat. 

02.03.11 
Converses entre empresaris: Solucions financeres més enllà del món de la 
banca. La compra o venda de l’empresa com a alternativa. 

15.03.11 La Llei contra la morositat. 

31.03.11 
Presentació dels nous serveis del Centre Metal·lúrgic: Competitivitat-
Innovació, Màrqueting Industrial i Internet, Direcció Financera, i Qualitat. 

12.04.11 

El Conveni Col·lectiu de la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de 
Barcelona 2011. Noves taules salarials. Mecanismes per a reduir el seu 
impacte. 

14.04.11 Avaluació del Pla de viabilitat com a complement de l’auditoria. 

28.04.11 

El Conveni Col·lectiu de la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de 
Barcelona 2011. Noves taules salarials. Mecanismes per a reduir el seu 
impacte. (Gestories) 

06.05.11 Seminari: Workshop. Que no decaigui l’entusiasme. 

16.05.11 

El Conveni Col·lectiu de la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de 
Barcelona 2011. Noves taules salarials. Mecanismes per a reduir el seu 
impacte. (Osona) 

14.07.11 Seminari: Com millorar els resultats empresarials. Lean Management. 

6.09.11 Programa Qualifica’t. 

6.10.11 Noves tendències en reducció de costos a les empreses. 

07.10.11 
Presentació de les línies de finançament i dels productes de l’Institut Català 
de Finances (ICF). 

20.10.11 1a Trobada de cooperació industrial del sector del metall. 

25.10.11 
Novetats fiscals en l’àmbit de l’Impost de Successions i Donacions, així com 
de l’Impost sobre el Patrimoni: beneficis de l’empresa familiar. 

16.11.11 Assegurança de crèdit: L’eina que facilita l’exportació. 



m
e

m
ò

ri
a2

0
1

1
 

 Servei de Recerca de Personal 

44 

3. 
Activitats més destacades 
de l’associació durant 2011 

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

PERFILS  PROFESSIONALS ANY 2011   

Oficis metal·lúrgics 46 45% 

Importació/ exportació / assistents amb idiomes 12 12% 

Enginyeria i personal tècnic 10 10% 

Comercials/ caps venda i post venda 8 8% 

Personal administratiu/ administratiu –comptable 7 7% 

Projectistes i delineants 6 6% 

Caps de producció, torn o secció, comandaments intermedis/  Cap oficina tècnica 5 5% 

Personal comptable i financer/ responsables administratius Financers 3 3% 

Qualitat: tècnics / adjunts i verificadors 3 3% 

Magatzem/ logística/ transport 2 2% 

TOTAL RECERQUES  DE PERSONAL 102   

TOTAL EMPRESES SOL·LICITANTS 71   

PROCESSOS FINALITZATS 64 63% 

RESOLTES PEL SERVEI 41 64% 

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

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

Els usuaris han utilitzat el servei amb aquesta 
finalitat preventiva o de planificació de canvis 
eventuals de la producció. 
 
Disposem d’una borsa de treball on line  que 
permet oferir  un servei totalment informatitzat 
i més eficaç. La borsa es troba a la pàgina 
web del Centre Metal·lúrgic a l’apartat “Borsa 
de Treball”. Aquesta eina permet anunciar les 
ofertes de les empreses, rebre inscripcions de 
candidats interessats i rebre currículums de 
candidats que es registren a la borsa per a 
presentar a  futures ofertes que s’ajustin al 
seu perfil. Durant el 2011 s’han registrat un 
total de 908 candidats a la  borsa de treball 
on line. 
 
Així, podem dir que, dels processos finalitzats 
amb contractació d’una o més persones, un 
64% han estat amb currículums de la pròpia 
borsa de treball del Centre Metal·lúrgic i un 
36% per altres vies. 
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Durant l’any 2011 el Centre Metal·lúrgic ha tramitat 

un total de 796 targetes. 

3  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, així com de comunicació 
constant d’interessos comuns. 
 
Enguany, el Club ha continuat la seva 
ascendent trajectòria, amb un programa 
d’activitats ben interessant. Les jornades 
més destacades han estat les següents:  
 

 “La reforma del sistema públic de les 
pensions”, sessió informativa a càrrec 
del Sr. Antonio Benavides, Llicenciat en 
Dret i Diplomat en Graduat Social. És 
membre del Cos Superior d’Inspectors 
de Treball i Seguretat Social, Excap de 
la Inspecció Provincial de Treball i 
Seguretat Social de Barcelona, 
professor de la Universitat Ramon Llull i 
membre del Tribunal Laboral de 
Catalunya. En la jornada, el Sr. 
Benavides ha analitzat el projecte de Llei 
de la Reforma sistema públic de les 
pensions. A la jornada també s’ha 
realitzat la xerrada “Les xarxes socials 
i els recursos humans” a càrrec del Sr. 
Santi Rius Casas, consultor de 
marketing on line i professor de e-
commerce a la EUNCET, que ha donat a 
conèixer l’entorn de les xarxes socials, el 
valor i les capacitats que poden aportar 
als professionals del departament de 
Recursos Humans d’una empresa, 
analitzant un cas d’èxit com a exemple 
de rendibilitat. 
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 Club de Responsables de Personal 

 Visites personalitzades a empreses, 
per tal d’explicar el marc legal de la 
normativa de la Llei Orgànica 3/2007, de 
22 de març de 2007, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes (Llei 
d’Igualtat), que implica tant a les 
empreses de més de 250 treballadors 
com a les d’una mida menor que vulguin 
obtenir beneficis en la seva participació a 
concursos públics, que hagin de posar 
en marxa la implantació del Pla 
d’Igualtat, amb el qual es pretén que 
l’empresa assoleixi la igualtat de tracte i 
oportunitats entre dones i homes, 
eliminant la discriminació per raó de 
sexe. En la visita, també s’ha pogut 
assessorar d’una manera més 
individualitzada sobre l’estratègia que ha 
de seguir l’empresa en la implementació 
del Pla d’Igualtat. 

 
Les empreses que han participat i han 
pogut conèixer el procés d’elaboració i 
implantació del Pla d’Igualtat, han estat 
Dynacast España SA, ITW Metal 
Fasteners, SL, JG Group Buro SA, 
Cubigel Compressors SA i Industrias 
Técnicas de Valvuleria SA.  

 
 “Conveni Col·lectiu de la Indústria 

Siderometal·lúrgica de la Província de 
Barcelona 2011. Noves taules 
salarials.  Mecanismes  per  a reduir  
el seu  impacte”.  Sessió  informativa  a  

 

càrrec del Sr. Jesús Villacorta, advocat i 
assessor jurídic del Centre Metal·lúrgic. 
Arrel de la signatura de les taules 
salarials aplicables al 2011 del Conveni 
d’Indústria (vigent en el període 2007-
2012) i com a resultat de l’aplicació de la 
desviació de l’IPC al 2010, els 
increments salarials resultants han estat 
excessivament alts i difícils d’assumir 
per a algunes empreses, degut a la 
delicada situació en què ens trobem, per 
aquest motiu, en la sessió informativa el 
Sr. Villacorta, ha donat a conèixer els 
mecanismes que ajuden a reduir 
l’impacte d’aquest augment: la clàusula 
d’inaplicació salarial o l’absorció i 
compensació, així com la bona regulació 
de la flexibilitat, tant estructural com 
conjuntural. 

 
 “Polítiques retributives” a càrrec del Dr. 

José Luis Salido i Banús, professor titular 
de dret del treball i de la Seguretat Social 
de la UB i soci de SB Abogados i 
acadèmic numerari de la Reial Acadèmica 
de Doctors, del Dr. José Ignacio Gelpí i 
Jorba, professor associat de dret del 
treball i de la Seguretat Social de la UB, 
associat sènior de Garrigues Human 
Capital Sevices i, del Sr. Fernando 
Sánchez-Mora, Enginyer Industrial i 
associat responsable de la consultoria 
d’organització i RRHH, Garrigues Human 
Capital Services a Catalunya.  Al seminari 
s’han donat a conèixer els fonaments de 
les polítiques retributives.   

 
 Dinar anual del Club de Responsables 

de Personal del Centre Metal·lúrgic, en 
què els membres assistents han tingut 
l’oportunitat de compartir inquietuds 
dubtes i coneixements, així com poder 
debatre sobre aquells aspectes 
relacionats amb els recursos humans, 
com són les mesures de flexibilitat, 
l’aplicació del conveni, el clima laboral, 
entre d’altres. 
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3. 
Activitats més destacades 
de l’associació durant 2011 

Al Club de Joves Empresaris (JEC) es reuneixen els joves que 
estan en òrgans de direcció d’empreses familiars associades al 
Centre Metal·lúrgic o que properament hi accediran, així com els 
emprenedors que han creat la seva pròpia empresa i comparteixen 
inquietuds molt similars. Aquest marc de relació els permet assolir 
coneixements sobre temes específics i/o genèrics que els són de 
gran utilitat per a la seva activitat  professional, per tal de crear un 
nexe d'unió entre els seus membres i fomentar l'esperit d'interrelació 
i col·laboració entre ells. 
 
El JEC disposa d’un Web propi que té com a objectiu afavorir les relacions entre els seus 
membres. Es tracta d’un canal de comunicació i d’accés als serveis del Centre Metal·lúrgic i 
a les activitats que el Comitè del JEC organitza exclusivament per a ells, anualment. A la 
secció “Empreses membres i Directori” s’ofereix una plataforma de projecció i promoció de 
les empreses a les que pertanyen els membres, essent possible connectar amb elles 
directament a través de les seves respectives pàgines web, i/o correu electrònic. A més, 
conté un ampli contingut: agenda, notícies, biblioteca, etc., que s’actualitza diàriament. 
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Durant aquest any el Club, ha realitzat un 
programa d’activitats que ha combinat 
jornades de tipus tècnic amb altres de 
creixement professional, així mateix també 
ha participat en activitats de caire més 
lúdic, però no per això menys interessants i 
enriquidores. Enguany, continuem donant 
molta importància a enfortir els vincles de 
relació entre els membres i, per aquest 
motiu, hem tornat a organitzar la trobada 
anual, anomenada, JEC POINT, que va 
tenir molt bona acollida l’any anterior, i que 
té com a objectiu apropar, establir 
contactes i sinergies entre els membres.   
 
Les activitats més destacades han estat 
les següents: 
 
 Sopar d’hivern a la Masia Can Ferran 

de Sant Quirze del Vallès. 
 
 Visita a l’empresa Mecalux, una de 

les companyies més importants del 
sector de les solucions de 
l’emmagatzematge. La seva activitat 
consisteix en el disseny, fabricació, 
comercialització y prestació de serveis 
relacionats amb els prestatges 
metàl·lics, magatzems automàtics i 
altres solucions de emmagatzematge. 
El JEC ha pogut visitar el nou 
Showroom, conèixer els seus 
productes a nivell general, així com el 
sistema de gestió de magatzem 
Mecalux Easy. 

 
 

 Esmorzar d’Economia amb el Sr. 
Santiago Niño Becerra, Economista i 
Catedràtic d’Estructura Econòmica 
per la Universitat Ramon Llull, que va 
realitzat la conferència “El crash del 
2010, estat de la qüestió”, que 
realitza conjuntament amb l’Institut 
Sallarés i Pla – ISP-. 
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 JEC POINT 2011, que ha tingut lloc a 
la Casa Guasch, futura seu del Centre 
Metal·lúrgic. Espai de trobada entre 
els joves empresaris del metall, en la 
seva segona edició. Va obrir l’acte la 
Sra. Alícia Bosch, gerent de l’empresa 
Muelles y Resortes Bosch SL i 
presidenta del JEC, que va detallar el 
programa de l’acte, el qual es va 
iniciar amb quatre taules de treball 
sota el lema “El coneixement passa’l”; 
la taula RRHH i gestió de les 
retribucions, la taula Marketing 
industrial i online, la taula financera i, 
la taula competitivitat a la PIME, on els 
membres han intercanviat opinions i 
resolt qüestions amb l’ajut d’experts. 
Posteriorment, el Sr. Norbert Monfort, 
col·laborador acadèmic del 
Departament de Recursos Humans de 
ESADE, Màster en RRHH, Llicenciat 
en Psicologia (UAB), consultor de 
desenvolupament Organitzacional i 
soci-cofundador de Cookie Box, ha 
conferenciat sobre el lideratge de 
proximitat.  
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 Dinar col·loqui amb el Sr. Mario Conde, Llicenciat en Dret per la Universitat de 
Deusto. Advocat de l’Estat, expresident de Banesto, exvicepresident d’Iberdrola i 
exconseller d’Antena 3 TV. Al dinar han assistit tant els Club de Joves Empresaris 
com  els membres 
de la Junta Directiva 
del Centre 
Metal·lúrgic. En el 
transcurs del dinar 
s’ha analitzat l’actual 
situació econòmica i 
social, així com les 
responsabilitats de 
les entitats 
financeres i del 
Govern en la 
davallada econòmica 
en que ens trobem 
immersos. 
Posteriorment s’ha 
mantingut un animat 
col·loqui entre els 
empresaris/es i el Sr. 
Conde. 
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 Club de Joves Empresaris  

 Esmorzar d’Economia amb el Sr. Xavier Roig, empresari i assagista català, que 

col·labora amb diferents mitjans de comunicació com el Diari Avui i exerceix la docència 

en la Universitat de Barcelona. Ha publicat varis llibres d’assaig sobre economia i 

societat.  

 Visita a l’empresa Brafim Mecplast SL, enginyeria d’embalatge industrial. que disposa 

d’una planta preparada per fabricar les diferents solucions que dissenyen, amb una gran 

varietat de material.  
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 Club de Joves Empresaris  

 Curs Social Media, 
exclusiu per als membres 
del JEC, impartit per la Sra. 
Rosa Mª Orrit, consultora 
de Màrqueting Internet del 
Centre Metal·lúrgic. Amb 
aquesta acció formativa, de 
forma totalment pràctica, 
han pogut definir l’estratègia 
de màrqueting de les seves 
empreses i implantar-la, així 
com analitzar totes les 
eines actualment 
disponibles; les xarxes 
socials, apps, google, etc. 

 Federació d’Associacions de Joves 
Empresaris i Emprenedors -FAJEEC- 

Des de l’any 2009 el Club de Joves Empresaris del 
Centre Metal·lúrgic juntament amb la Federació de 
Joves Cambres de Catalunya (JCI), l’Institut Sallarès i 
Pla (ISP) del Gremi de Fabricants de Sabadell, 
l‘Associació Independent de Joves Empresaris de 
Catalunya (AIJEC), l’Associació de Joves Empresaris 
de Girona (AJEG) i els Joves Advocats de Catalunya 
(JAC), integren la Federació d’Associacions de Joves 
Empresaris i Emprenedors de Catalunya (FAJEEC).  

 
La FAJEEC compta amb una representació total de 5.000 empreses, que donen feina a 
més de 20.000 treballadors i té com a objectius fomentar l’emprenedoria, crear sinergies 
entre els joves empresaris catalans i dotar-los de representativitat davant les diferents 
instàncies econòmiques i polítiques. Així doncs, enguany la FAJEEC continua la seva tasca 
per tal de fomentar i motivar als joves empresaris i emprenedors, així com lluitant perquè 
les institucions prenguin mesures que facilitin la creació i implementació d’empreses i que 
en cap cas es freni el seu desenvolupament. El Sr. Eduard Circuns, membre del Comitè del 
JEC, forma part de la Junta Directiva de la FAJEEC, que es reuneix mensualment. 

3. 
Activitats més destacades 
de l’associació durant 2011 
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 Acords i Convenis de col·laboració 
Vigents 
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Convenis de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Sabadell:  
 

 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. 

 
 Amb 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). 

 
 Conveni de col·laboració amb 

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

 
 Conveni amb l’Ajuntament de 

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

 
 Conveni de col·laboració amb el Gremi 

d’Indústries Gràfiques de Catalunya, 
perquè hagi un punt d’atenció pels socis 
del Vallès, d’aquest Gremi, a les 
instal·lacions del Centre Metal·lúrgic. 

 
 Conveni marc de col·laboració amb la 

Federació Empresarial Catalana del 
Sector Químic – FEDEQUIM per donar 
a conèixer, de forma conjunta, a les 
empreses del sector químic, tots aquells 
projectes i actuacions que les puguin 

ser d’interès, fomentant la seva 
participació en els mateixos. 

 
 Conveni amb UNNIM a través del qual 

l’entitat financera facilitarà als associats 
del Centre un paquet de productes i 
serveis financers en condicions 
preferents. 

 
 Conveni de col·laboració financera i de 

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

 
 Conveni de col·laboració amb Banc 

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

 
 Acord de col·laboració amb el Banc 

Popular per potenciar el creixement 
sostenible i a fi de millorar la 
competitivitat del teixit industrial, posant 
a disposició les línies ICO 2011 i altres 
fonts de finançament per a que els 
treballadors autònoms i empreses 
disposin d’un finançament adequat que 
els permeti realitzar els seus projectes 
d’inversió i atendre les seves 
necessitats de liquiditat.  

 
 Acord de col·laboració amb Caixa 

Penedès amb la finalitat donar 
cobertura a les necessitats financeres 
de les empreses associades que es 
beneficiaran de condicions preferencials 
en productes financers. 

 
 Amb ESEC – Informàtic Centre, SL per 

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

 
 Conveni de col·laboració amb la 

Universitat Autònoma de Barcelona 
“UAB” per apropar el món universitari a 
la realitat socioeconòmica de seu 
entorn. 
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 Conveni de col·laboració amb l’Escola 
Universitària d’Estudis Empresarials 
de Sabadell (UAB). 

 
 Amb EADA per a obtenir descomptes en 

les inscripcions a les activitats 
formatives d’aquesta escola de negocis. 

 
 Conveni de col·laboració amb 

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

 
 Amb l’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 l’Alliance Française. Ofereixen a 

les empreses associades unes 
condicions especials amb descomptes 
en els seus cursos. 

 
 Amb English in Chester per oferir 

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

 
 Amb l’IES Escola Industrial de 

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

 
 Amb AS HOTELES per aconseguir 

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

per aconseguir tarifes especials per als 
associats. 

 
 Amb Hotel Campus de Bellaterra per 

aconseguir tarifes especials per als 
associats. 

 
 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 VODAFONE per a obtenir 

reduccions de cost en telefonia mòbil. 
 
 Amb MOVISTAR  per a obtenir 

reduccions de cost en telefonia mòbil. 
 
 Amb GESTIÓ IMMOBILIARIA (AXIS i 

AGN), per oferir a les empreses 
associades un nou servei integral 
d’assessoria immobiliària. 

 
 Amb Van Car per millorar les tarifes i 

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

 
 Acord de col·laboració amb VEOSAT 

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

 
 Acord de col·laboració amb ANUNZIA 

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

 
 Acord de col·laboració amb Meditempus, 

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

 
 Amb la companyia CHUBB 

INSURANCE COMPANY OF EUROPE 
per aconseguir condicions especials per 
a la contractació de l’assegurança de 
Responsabilitat Civil de Directius i Alts 
Càrrecs. 

 
 Amb “Credito y Caución” amb la 

finalitat de facilitar la seva contractació a 
les empreses associades, gaudint d’una 
sèrie d’avantatges sobre les condicions 
econòmiques i tècniques que es puguin 
ofertar per part d’aquesta asseguradora, 
així com també millorant les condicions 
de les pòlisses actualment vigents. 
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 Acord de col·laboració amb ICICT, SA 
amb la finalitat de poder realitzar les 
avaluacions de les màquines, així com 
les inspeccions periòdiques de baixa 
tensió, i en el seu cas per fer les 
revisions prèvies a la inspecció 
periòdica i la inscripció pel procediment 
simplificat, en unes condicions 
econòmiques molt avantatjoses. 

 
 Conveni de col·laboració amb 

SANITAS, que permet a les empreses 
associades i els seus treballadors 
accedir a una assistència sanitària 
privada amb condicions molt 
avantatjoses. 

 
 Acord amb l’Institut Català del 

Coneixement (ICCSI) que, amb el 
programa de reducció de costos, permet 
ajudar a les empreses associades a 
reduir de forma significativa les 
despeses derivades de les 
telecomunicacions. 

 
 Acord de col·laboració amb J. Isern 

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

 
 Conveni de col·laboració amb el Centro 

de Protección de Datos y de la 
Información, S.L (CPDI). 

 
 Acord amb Factor Energia per oferir a 

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

 
 Acord de col·laboració amb CIRE 

Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció, amb la finalitat de que les 
empreses associades puguin gaudir de 
grans avantatges, especialment 
econòmics, a través de les diferents 
accions productives que es 

desenvolupen en els tallers - dins i fora - 
dels centres penitenciaris, contactant i 
establint relacions de producció i 
comercials. 

 
 Acord de col·laboració amb la xarxa 

empresarial "on line" Grera.net, 
plataforma innovadora que posa en 
contacte a empreses i institucions de 
promoció econòmica de tot el món, 
permetent als seus usuaris fer negoci 
mitjançant el creuament d´informació i 
així poder trobar clients, proveïdors i 
nous col·laboradors. Grera.net crea 
oportunitats reals de negoci i ofereix als 
associats al Centre Metal·lúrgic que 
desitgin registrar-se ús privilegiat de 
l’eina i un descompte sobre les tarifes 
vigents en les versions de pagament. 

 
 Conveni de col·laboració amb Fira 

Sabadell amb la finalitat de oferir a les 
empreses associades del Centre 
Metal·lúrgic uns descomptes sobre les 
tarifes corporatives dels espais de la Fira 
per la organització de reunions, 
congressos i altres esdeveniments. 

 
 Acord de col·laboració amb Ingo 

Partnership amb la finalitat de resoldre 
les necessitats d´outsourcing que les 
empreses associades puguin tenir, en 
unes condicions preferents i especials. 
Aquesta empresa està especialitzada en 
oferir solucions personalitzades per a 
empreses que vulguin realitzar 
operacions d´importació o exportació al 
Sud-est Asiàtic i, especialment, a la Xina 
així com per a les que vulguin trobar 
proveïdors, nous mercats amb garanties, 
productes, components / accessoris 
adequats, procurant una perfecta 
combinació entre la fabricació de qualitat 
i una optimització dels costos actuals de 
cada companyia. 
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05/01/2011 Al Centre Metal·lúrgic, reunió amb el Sr. Florentino Merino de l’associació 
Ethos. 

13/01/2011 A la Cambra de Sabadell, reunió de Fem Vallès 

19/01/2011 A UPM Barcelona, reunió amb secretaris d’UPM Barcelona i del Gremi 
d’Indústries Gràfiques. 

19/01/2011 Al Centre Metal·lúrgic, reunió amb la Sra. Luisa Casado, tècnica de 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac. 

20/01/2011 Al Centre Metal·lúrgic, reunió amb Unió Empresarial del Penedès per a serveis 
de Promoció Internacional. 

20/01/2011 A UPM Barcelona, reunió del conveni siderometal.lúrgic. 

20/01/2011 Al Gremi de Fabricants, assistència a l’acte de Sant Sebastià 2011 del Gremi 
de Fabricants. 

26/02/2011 A Canal Català Vallès, entrevista en directe a la Sra. Sofia Gabarró, 
Presidenta del Centre Metal·lúrgic. 

27/01/2011 A l’Hotel Palace, esmorzar del Fòrum Europa. 

31/01/2011 A UPM Barcelona, reunió per tractar la revisió salarial del conveni indústria. 

03/02/2011 A Barcelona, assistència a les jornades econòmiques d’UPM Barcelona. 
09/02/2011 A Sabadell, reunió i posterior dinar amb el Sr. Brunet, President de la Cambra 

de Sabadell. 

10/02/2011 A Cecot, reunió de Fem Vallès. 

11/02/2011 A Sabadell, assistència a la inauguració de l’Espai Antoni Farrés del Parc 
Catalunya. 

14/02/2011 A la Cambra de Comerç de Sabadell, reunió de presidents/es del Centre 
Metal·lúrgic, del Gremi de Fabricants, de Pimec i de la Cambra de Comerç de 
Sabadell. 

15/02/2011 A la Cambra de Comerç de Sabadell, assistència a la reunió “Perspectives 
econòmiques 2011”. 

15/02/2011 A Vic, visita a Infocentre. 

17/02/2011 Al Centre Metal·lúrgic, signatura de l’acord amb Egarsat, 

17/02/2011 Al Gremi d’Indústries Gràfiques, assistència a la sessió informativa del Sr. 
Jordi Goula. 

18/02/2011 A Sabadell, assistència a la inauguració de la Plaça Miquel Crusafont (Casa 
Guasch) 

23/02/2011 A Onda Cero, tertúlia sobre l’economia digital. 

24/02/2011 A Sabadell, reunió de presidents/es del Centre Metal·lúrgic, de Cecot, de UEI i 
de la Cambra de Comerç de Sabadell. 

28/02/2011 A Sabadell, signatura del llibre d’honor del Col·legi Oficial d’Agents 
Comercials. 

01/03/2011 Al Centre Metal·lúrgic, signatura de l’acord de patrocini al Club de 
Responsables de Personal amb Egarsat. 

02/03/2011 A Sabadell, entrevista amb els Srs. Rossinyol i Suárez de CIU. 

03/03/2011 Al Vapor Llonch, reunió de seguiment del Pacte per a la Millora de la 
Competitivitat de Sabadell. 

04/03/2011 Al Centre Internacional de Premsa de Barcelona, presentació de Fem Vallès. 

10/03/2011 A Sabadell, sopar amb CIU. 

11/03/2011 A Vilafranca, dinar de secretaris del Penedès i l’Anoia. 
15/03/2011 A Sant Pau de Riusec, assistència a la col·locació de la primera pedra de 

IKEA Sabadell. 
17/03/2011 A Barcelona, reunió de sectorials d’UPM Barcelona. 
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17/03/2011 A Sabadell, reunió/dinar amb el Sr. Garrell, Director de l’ESDI. 

18/03/2011 A l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans, visita a la Sra. Mercè Pla, 
l’Alcaldessa. 

18/03/2011 A l’Hotel Urpí, assistència al sopar de germanor del Gremi de la Fusta. 

18/03/2011 A Santa Perpètua, reunió del Pla Estratègic. 

22/03/2011 Comissió de control i seguiment d’Egarsat. 
22/03/2011 A la UAB, reunió B-30. 

31/03/2011 A UPM Barcelona, signatures de les taules del conveni siderometal·lúrgic. 

01/04/2011 A la Cambra de Comerç de Sabadell,  cicle de programes amb partits polítics, 
Sr. Juli Fernández d’ERC. 

01/04/2011 A l’Hotel Verdi, sopar lliurament Premis sabadellencs, Jove Cambra 
Internacional de Sabadell. 

04/04/2011 A la Cambra de Comerç de Sabadell,  cicle de programes amb partits polítics, 
Sr. Antonio Vega del PP. 

06/04/2011 A la Cambra de Comerç de Sabadell,  cicle de programes amb partits polítics, 
Sra. Carme Garcia Vega d’ICV-EUiA. 

07/04/2011 A la Cambra de Comerç de Sabadell,  cicle de programes amb partits polítics, 
Sr. Carles Rossinyol de CIU. 

07/04/2011 A Sabadell, dinar amb el Sr. Jordi Clop, Responsable de Summa Technirisk. 
08/04/2011 Al Centre Metal·lúrgic, acord de col·laboració programa Màsters amb la UAB. 

08/04/2011 A Cal Molins, trobada amb la Sra. Esther Sánchez, Directora del SOC. 

08/04/2011 Al Vapor Llonch, reunió / dinar amb el Sr. Francesc Castellana, Director de 
Forcem. 

11/04/2011 Al Centre Metal·lúrgic, reunió de representants del Departament 
d’Ensenyament. 

12/04/2011 A UPM Barcelona, reunió amb el Sr. Javier Ferrer, candidat a la presidència 
de Confemetal. 

12/04/2011 A Mollet, reunió / dinar amb la Sra. Núria Aymerich, Directora  de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya. 

14/04/2011 A la Cambra de Comerç de Sabadell,  cicle de programes amb partits polítics, 
Sr. Manuel Bustos del PSC. 

14/04/2011 Al Centre Metal·lúrgic, presentació del projecte Suma’t. 

14/04/2011 A l’Hotel Alexandra, dinar de secretaris intersectorials. 

14/04/2011 A la Faràndula, Gala Solidària. Rotary Club Sabadell. 

15/04/2011 A UPM Barcelona, reunió amb el Sr. José Miguel Guerrero, candidat a la 
presidència de Confemetal. 

28/04/2011 Reunió amb el Sr. Francesc Xavier Mena, Conseller d’Empresa i Ocupació. 

29/04/2011 Reunió amb el Sr. Joan Creus, Regidor de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès. 

02/05/2011 A UPM Barcelona, dinar de treball per tractar la “situació que travessa el 
sector del metall”. 

03/05/2011 Al Centre Metal·lúrgic, reunió amb el director de la Fundació Bosch i 
Cardellach. 

03/05/2011 A la Universitat de Barcelona, reunió amb redactors per estudi sobre potencial 
econòmic de la comarca del Vallès. 

04/05/2011 A Vic, reunió amb l’Associació TIC. 

11/05/2011 A l’auditori d’Unnim, acte del candidat de l’alcaldia de CIU. 

12/05/2011 A Sabadell, dinar amb els Srs. Hermosilla d’UPM Barcelona i Sánchez del 
Gremi d’Indústries Gràfiques. 
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16/05/2011 A Cedo’s, Vic, sessió informativa del conveni d’indústria. 

19/05/2011 A Foment del Treball, dinar de presidents d’intersectorials amb el Sr. Joaquim 
Gay. 

23/05/2011 A la Fundació Bosch i Cardellach, presentació de Fem Vallès. 

24/05/2011 A Madrid, Assemblea electoral de Confemetal. 

27/05/2011 A Fira Sabadell, acte del Dia de les Esquadres. 
02/06/2011 Al CTESC Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, jornada sobre 

“El reto del futuro industrial en Catalunya” a càrrec del Sr. Joan Sureda, 
Director General d’Indústria. 

07/06/2011 A Sabadell, Esmorzar de Treball de CASSA. 

08/06/2011 A Cerdanyola Empresarial, presentació de Fem Vallès. 

08/06/2011 A CosmoCaixa BCN, Assemblea General Ordinària de la UPM. 

08/06/2011 A CosmoCaixa BCN, conferència a càrrec del Sr. Francesc Xavier Mena, 
Conseller d’Empresa i Ocupació. 

10/06/2011 Al Casal Pere Quart, acte de cloenda de Coneixements d’Oficis. 

15/06/2011 A Sabadell, esmorzar econòmic de Sage. 

20/06/2011 A Barcelona, Inauguració de les noves instal·lacions de Centre Foment 
Formació. 

23/06/2011 Al Centre Metal·lúrgic, signatura de l’acord de col·laboració amb Sage. 

28/06/2011 Al CM, Dinar col·loqui amb el Sr. Mario Conde i els membres de la Junta 
Directiva del Centre Metal·lúrgic i el Club de Joves Empresaris - JEC - 

05/07/2011 A Sabadell, Comissió de control i seguiment d’Egarsat. 

06/07/2011 A Barcelona, Comissió d’Indústria i Innovació de Foment. 

07/07/2011 A Sabadell, sopar de Sant Cristòfol del Gremi de Tallers. 

13/07/2011 A Sabadell, dinar amb la UAB. 

14/07/2011 Al Centre Metal·lúrgic, dinar amb representants de l’Associació AIAS. 
18/07/2011 A Barcelona, visita al Conseller Delegat de l’Institut Català de Finances -ICF-. 

19/07/2011 A la UPM, jornada informativa sobre Algèria. 

19/07/2011 A Whürt España, visita a les instal·lacions de l’empresa i a l’exposició 
“Figuras y abstracción. Obras de la colección Würtz España” i reunió de la 
Junta Directiva del Centre Metal·lúrgic. 

28/07/2011 A Sabadell, reunió / dinar amb representants de Sage. 

12/09/2011 Al Centre Metal·lúrgic, reunió amb el Sr. Marsal i Hermosilla de UPM 
Barcelona. 

14/09/2011 Al Centre Metal·lúrgic, reunió de la Junta Directiva de AIAS. 

20/09/2011 A Sabadell, reunió de la Comissió de Control i Seguiment d’Egarsat. 

23/09/2011 Al CIESC, signatura de l’acord amb l’Institut Català de Finances -ICF-. 

05/10/2011 Al Gremi de Fabricants, ponència Grans i Petites Empreses “El paper de les 
Pimes en una economia global”. 

07/10/2011 A Martorell, acte B30. 

13/10/2011 Al Centre Metal·lúrgic, signatura de l’acord amb Ingo Devices. 

14/10/2011 Al Vapor Llonch, reunió amb el Sr. Alberto Fernández Díaz, President Delegat 
de l’Àrea de desenvolupament Econòmic i d’Ocupació de Barcelona. 

18/10/2011 A Barcelona, jornada sobre la negociació col·lectiva a Europa. 

19/10/2011 A Cerdanyola Empresarial, dinar col·loqui “Emprendre en temps de gran 
incertesa” amb el Sr. Ferran Soriano, president de Spanair. 
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20/10/2011 1a Trobada de Cooperació Industrial del Sector Metall a Montcada. 

25/10/2011 A Sabadell, Entrevista al programa A Bona Hora de Ràdio Sabadell al Sr. 
Gabriel Torras, Director General del Centre Metal·lúrgic. 

28/10/2011 Al Gremi de Fabricants, conferència “La indústria en el context 
macroeconòmic” a càrrec del Sr. Josep Oliver, catedràtic de l’UAB. 

26/10/2011 A Foment del Treball, reunió de la Comissió d’Innovació i Indústria. 

27/10/2011 Al Casal Pere Quart, trobada empresarial d’empresaris amb la Sra. Dolors 
Montserrat, Diputada del PP. 

27/10/2011 A la Cambra de Comerç de Sabadell, sessió informativa sobre agents 
comercials i distribuïdors. 

02/11/2011 Al Casal Pere Quart, reunió per tractar la proposta de modificacions en les 
ordenances fiscals de l’Ajuntament de Sabadell. 

03/11/2011 A l’Ajuntament de Sant Llorenç de Savall, reunió amb el Sr. Ricard Torralba, 
l’Alcalde. 

04/11/2011 A Barcelona, reunió amb el representant de l’àrea de Promoció Econòmica de 
la Diputació de Barcelona. 

07/11/2011 A la Cambra de Comerç de Sabadell, debat electoral del Partit Popular, Sr. 
Jorge Fernández Díaz. 

10/11/2011 A l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, reunió amb la Sra. Isabel 
Garcia, l’Alcaldessa. 

14/11/2011 A la Cambra de Comerç de Sabadell, debat electoral ICV per Barcelona, Sra. 
Marta Ribas. 

14/11/2011 A l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans reunió amb la Sra. Teresa Padrós, 
l’Alcaldessa. 

15/11/2011 A Sabadell, Assistència al seminari Pla d’Acció 2012-2013 del COPEVO. 

15/11/2011 A Barcelona, reunió del Comitè executiu de Confemetal. 
21/11/2011 A Sabadell, reunió del Plenari Fundació Bosch i Cardellach. 

23/11/2011 A Sabadell, participació del Sr. Gabriel Torras, Director General del Centre 
Metal·lúrgic en el programa A Bona Hora de Ràdio Sabadell. 

23/11/2011 A l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, reunió amb la Sra. Mercè Conesa, 
l’Alcaldessa. 

24/11/2011 A l’Ajuntament de Barberà del Vallès, reunió amb la Sra. Ana del Fragó, 
l’Alcaldessa. 

30/11/2011 Al Casal Pere Quart, reunió sobre les ordenances municipals 2012. 

02/12/2011 Al Centre Metal·lúrgic, reunió amb els comandaments dels Mossos 
d’Esquadra. 

05/12/2011 A l’Ajuntament de Castellar del Vallès, reunió amb el Sr. Ignasi Gimenez, 
l’Alcalde. 

05/12/2011 Al Casal Pere Quart, reunió sobre les ordenances municipals 2012. 
12/12/2011 A Barcelona, reunió amb el Consell Rector d’ACC1Ó. 

12/12/2011 A Barcelona, reunió de la Comissió de Control i Seguiment d’Egarsat. 

12/12/2011 A Barcelona, Assemblea General de Foment de Treball. 

13/12/2011 A la Cambra de Comerç de Sabadell, reunió de la Comissió d’Indústria. 
13/12/2011 A Fira Sabadell, Inauguració Vallès Empren. 
14/12/2011 A Fira Sabadell, Jornada Vallès Empren. 
16/12/2011 A l’Ajuntament de Caldes de Montbui, reunió amb el Sr. Jordi Solé, l’Alcalde. 
19/12/2011 A l’Ajuntament de Ripollet, reunió amb el Sr. Juan Parralejo, l’Alcalde. 
20/12/2011 A UPM, reunió de constitució de la taula de negociació del conveni del comerç 

del metall. 
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3. 
Activitats més destacades 
de l’associació durant 2011 

ACCIÓ. 
Associació per a l’Arbitratge de Sabadell. 
CEAM (Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic). 
CEOE. 
CIESC, Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca. 
Comissió Ciutadana de Sabadell Ciutat de la Música. 
Comissió de Protocol per a la Sostenibilitat i Canvi Climàtic de Sabadell. 
CONFEMETAL. 
Consell de Ciutat (Sabadell). 
Consell General del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana. 
Foment del Treball Nacional. 
Fòrum Econòmic Fira Sabadell. 
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. 
Oficina de Dinamització del Centre. 
EGARSAT, Mútua d’Accidents. 
Tribunal Arbitral de Sabadell. 
Unió Patronal Metal·lúrgica de Barcelona. 

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

 

Al llarg de l’any 2011 s’han dut a terme reunions 
periòdiques del Comitè Executiu i de la Junta 
Directiva del Centre Metal·lúrgic per tal de fer un 
seguiment més particularitzat dels diferents 
temes en 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. 
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3. 
Activitats més destacades 
de l’associació durant 2011 

 50 Aniversari del Centre Metal·lúrgic 

Enguany, el Centre Metal·lúrgic ha fet 50 
anys de la seva fundació (1961-2011) i per 
a la celebració d’aquest mig segle de 
trajectòria, s’han realitzat dos actes.  
 
El primer acte, va tenir lloc el 16 de juny, 
essent de caràcter privat. En aquesta 
trobada, a la que van assistir unes 70 
persones, es van retrobar expresidents i 
antics membres de les juntes directives de 
l’entitat.  
 
El Centre Metal·lúrgic ha tingut 12 
presidents al llarg de la seva història, 

incloent l’actual presidenta, la Sra. Sofia 
Gabarró, i 129 persones han format part de 
la Junta del Centre Metal·lúrgic al llarg 
d’aquest temps.   
Un dels moments més emotius van ser les 
paraules d’agraïment que va dedicar la Sra. 
Gabarró als expresidents i, la posterior 
entrega d’un obsequi a aquests en 
reconeixement a la seva tasca: un recull 
fotogràfic dels esdeveniments més importants 
de les legislatures de cada presidència i un 
vídeo en suport digital dels orígens, evolució i 
activitats del Centre Metal·lúrgic, que també 
es va projectar. 
 
Al finalitzar l’acte, els assistents van tenir 
l’oportunitat de visitar la Casa Guasch, futura 
seu del Centre Metal·lúrgic, del Gremi de 
Tallers i  del Gremi d’Instal·ladors.  
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 50 Aniversari del Centre Metal·lúrgic 
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 50 Aniversari del Centre Metal·lúrgic 
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3. 
Activitats més destacades 
de l’associació durant 2011 

 50 Aniversari del Centre Metal·lúrgic 

En el marc del 50è aniversari 
del Centre Metal·lúrgic, a 
proposta del Club del Club de 
Joves Empresaris, també es 
va organitzar un acte lúdic i 
familiar. Més de cinquanta  
persones van pujar plegats a 
la Mola, el cim de la 
muntanya més alta del parc 
natural de Sant Llorenç del 
Munt  (1.104 metres d’altitud), 
per escenificar que units; 
grans, petits, joves i no tan 
joves poden aconseguir 
interessants fites si s’ho 
proposen, i així va succeir. Al 
arribar-hi, es va reconèixer l’esforç de tots els participants amb un bon esmorzar, una 
medalla i una imponent fotografia de grup. 
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3. 
Activitats més destacades 
de l’associació durant 2011 

 50 Aniversari del Centre Metal·lúrgic 

El segon acte de cloenda va ser de caire més institucional i va tenir lloc al Teatre Principal 
de Sabadell, presidit pel Molt Honorable Sr. Artur Mas, president de la Generalitat de 
Catalunya, acompanyat per la Sra. Sofia Gabarró, presidenta del Centre Metal·lúrgic i una 
àmplia representació institucional i d’empreses associades, que feien un total de 500 
assistents. 
 
Durant l’acte, presentat pel periodista Xavier Coral, es va fer un reconeixement públic a 
les empreses que l’any 1961 varen constituir el Centre Metal·lúrgic i als expresidents, que 
van poder assistir-ne. A tots ells, se’ls va fer entrega d’una placa commemorativa. 
 
Per una banda, el president de l’empresa Moventia, el Sr. Miquel Martí, va ser 
l’encarregat de parlar en nom dels associats. Per altra banda, la Sra. Gabarró, va agrair a 
les empreses fundadores del Centre Metal·lúrgic la capacitat d’iniciativa i la visió de futur. 
Així mateix, el Sr. Artur Mas, va tancar l’acte amb un discurs en el qual va lloar la tasca 
portada a terme en els 50 anys de vida del Centre i va agrair l’esperit emprenedor i positiu 
dels membres de l’entitat.  

PRESIDÈNCIES  
 

JAUME MERCADER BUXONAT  (1961 - 1962) 
AUGUST VIVES I ESQUITINO  (1962 - 1967) 
AGUSTÍ COMADRAN I MONSÓ (1967 - 1970) 
JULIÀ GARCÍA I AZNAR (1970 - 1974)   
MARIÀ BOY I TORRAS (1974 - 1977) 
ANTONI SALA SERRA  (1977 - 1983)                                        
ANGEL GUERRERO DE CASTRO (1983 - 1985) 
SALVADOR PUIGDOLLERS I ROCA    (1985 - 1989) 
ANTONI MARSAL I FÀBREGAS  (1989 - 1995) 
CARLES GARRIGA I SELS (1995 - 2001)     
RAMON ALBERICH I FERRER  (2001 - 2009) 
SOFIA GABARRÓ I TAULÉ  (2009 - actualitat)  

EMPRESES FUNDADORES  

 

ARTOS-BACIANA SA; PERE PRAT BUXEDA; GREGORI HERMANOS SL; TALLERES 
DESVEUS; MIGUEL SANS; CONSTRUCCIONES  ELÉCTRICAS DE SABADELL SA; 
HIJO DE FRANCISCO  P .BUSQUÉ; PAU SERRACANT RIBA; TALLERES FONTANET; 
MATEX, CASTELLÀ I CÍA.; CONSTRUCCIONES MECÁNICAS DEL ESTAMBRE SA; 
SUCESORES DE BAS SA; CABA SA; AGUSTÍN COMADRÁN RIBA; SUCESOR  DE 
AMADEO VILASECA; CONSTRUCCIONES MENNA CLARAMUNT SA; INDUSTRIAS  
DEL ESTAMPAJE (MIKALOR); TALLERES ROF; LA ELECTRICIDAD SA; TALLERES 
TEXTILES SA; SUÑER SA; SALVADOR TORRENTS MONTRAVETA; ENGRANAJES 
PICAÑOL SA; TALLERES JAIME ARGEMÍ; COMERCIAL DE METALES SA; VICENTE 
CASAJOANA SA; COMERCIAL DE LAMINADOS SA; J. MAGRIÑÁ; APARATOS DE 
CONTROL Y REGULACIÓN AUTOMÁTICA SA; MICA INDUSTRIAL.  
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 Premi David 2011 
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3 
Enguany, el PREMI DAVID 2011 en la 
seva la XXXVIena edició, que guardona als 
millors estudiants de Formació 
Professional de les famílies 
metal·lúrgiques, tant de grau mitjà com de 
grau superior, ha estat per als alumnes 
amb millors expedients acadèmics de les 
especialitats d’electromecànica de 
vehicles, d’instal·lacions elèctriques i 
automàtiques, de desenvolupament de 
projectes mecànics i d’automoció.  
 
 
 

 1er. premi, corresponent a Grau Mitjà: Sr. 
Miguel Rozas Blanco, de l’IES Palau 
Ausit de Ripollet, en l’especialitat 
d’electromecànica de vehicles, amb una 
dotació de 2000 € i diploma acreditatiu. 

 2on. premi, corresponent a Grau Mitjà: 
Sra. María de Lurdes Neto Nunes de 
l’IES Agustí Serra i Fontanet de Sabadell, 
en l’especialitat d’instal·lacions 
elèctriques i automàtiques, amb una 
dotació de 1000 € i diploma acreditatiu. 

 1er. premi, corresponent a Grau 
Superior: Sr. Raúl Soto Vilchez, de l’IES 
Escola Industrial de Sabadell, en 
l’especialitat de desenvolupament de 
projectes mecànics, amb una dotació de 
2000 € i diploma acreditatiu. 

 2on. premi, corresponent a Grau 
Superior: Sr. Xavier Díaz Martín de l’IES 
Palau Ausit de Ripollet, en l’especialitat 
d’automoció, amb una dotació de 1000 € 
i diploma acreditatiu. 

 
Tots els premiats adquireixen el dret a 
participar gratuïtament en totes les accions 
formatives promogudes pel Centre Metal·lúrgic 
i les Agrupacions Professionals Narcís Giralt, 
durant el curs lectiu 2011-2012 i un any 
d’associació gratuïta a les Agrupacions.  
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4. Informació Personalitzada 

A més a més de la informació tramesa als associats mitjançant circulars generals i 
sessions informatives, els professionals i personal del Centre han atès, al 2011, les 
següents: 

Trucades  

Ateses per Trucades % Var. 

Direcció General 1.026   

Adjunta a Direcció 881   

Assessoria Jurídica 1.753   

Formació 4.932   

RRHH 613   

Comercial 1.449   

Promoció Internacional 1.883   

Patents i Marques 3   

Competitivitat 1   

Marketing Industrial i Internet 7   

Qualitat 8   

Direcció Financera 12   

Medi Ambient 5   

Prevenció de Riscos Laborals 5   

Protecció de Dades 1   

Comunicació 30   

Secretaria:     

Centre Metal·lúrgic 2.337   

Gremi d’Instal·ladors 3.397   

Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils 2.208   

Total 2011 20.551 -16,53 

Total 2010 24.626   

Correu electrònic tramès / rebut 

Origen / Destí Tramesos Rebuts 

Corporatiu 2.673 7.177 

Departaments 53.885 93.218 

TOTAL 2011 74.958 100.395 

TOTAL 2010 57.465 98.311 

69 



5. 

Difusió  
d’Activitats 

m
e

m
ò

ri
a2

0
1

1
 



m
e

m
ò

ri
a2

0
1

1
 

5. Difusió d’activitats 

71 

 Informació circular cursada 

Temàtica 
Núm. circulars 

2011 

Núm. circulars 
2010 

Laboral i Seguretat Social 45   52  

Econòmica i Fiscal 32   41  

Formació 138   140 

Medi Ambient 10   3  

Promoció Internacional 60   53  

Quaderns de gestió 10   10  

Vàries (Informació General) 49   62  

Total 344   361 

Cal assenyalar les comunicacions d’Ofertes i Demandes, que al llarg de l’any 2011 s’han 
referit a: 

3 Ofertes de Serveis Industrials. 

1 Demandes de Serveis Industrials. 

4 Venda/lloguer de naus industrials. 

7 Compra - venda de maquinària usada. 

15 Notes publicades, que han rebut resposta de 14 empreses. 

 Mitjans de comunicació 

A través del departament de comunicació donem 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. En aquest departament es té cura d’enviar als mitjans, una 
comunicació transparent, seriosa i de qualitat.  



A continuació es presenta un resum amb la corresponent gràfica comparativa dels impactes 
mediàtics que han tingut lloc durant els anys 2010-2011: 
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 Mitjans de comunciació 

Format 
Número 

  2011   2010 

Articles propis (CM i Gremis)  71 54 

Notes directes de premsa  (CM i Gremis)  85 74 

Notes indirectes de premsa (CM i Gremis)  40 41 

Reportatges d’empreses realitzats a través de CM     11 10 

Reportatges realitzats directament per les empreses  4 5 

Total 211 184 
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 Mitjans de comunicació 

Al llarg de 2011 s’ha percebut un 
increment en quant a articles 
propis (31%), signats per 
responsables i associats del 
Centre Metal·lúrgic i/o Gremis, 
així com de notes de premsa 
(15%), emeses pel Centre 
Metal·lúrgic i/o Gremis. Per tant, 
l’associació empresarial continua 
tenint molta presència als mitjans 
de premsa escrita com són el 
Diari de Sabadell, Avui /el Punt / 
L’Econòmic i Expansión, entre 
d’altres. 
 
Els reportatges d’empresa 
realitzats directament a través del 
Centre Metal·lúrgic gratuïtament a 
una selecció d’empreses 
associades, no han experimentat 
cap variació destacable en quant 
a quantitat de publicacions. Arrel 
de l’aparició al segon semestre de 
l’any anterior del setmanari 
l’Econòmic, del grup català Avui i 
el Punt amb una tirada 
aproximada de 60.000 exemplars 
a tot Catalunya els dissabtes, al 
2011 s’han estabilitzat les 
publicacions amb una mitjana 
d’un reportatge d’empresa 
mensual.  Tanmateix, cal destacar 
que des del principi del servei que 
oferim des de l’any 2007, s’han 
realitzat aproximadament 73 
reportatges a empreses 
associades. 
 
A continuació es presenta el recull 
de reportatges d’empresa 
realitzats pel Centre Metal·lúrgic 
al llarg del 2011: 

DRAKA DESPLEGA EL SEU 
CABLE "NANO" AL MERCAT 
INDUSTRIAL  
 
Font: L'Econòmic  
 

 

FLEXOR OBRIRÀ UNA PLANTA 
AL BRASIL ELS PROPERS 
MESOS  
 
Font: L'Econòmic  

http://www.centrem.es/ecomu/upfiles/premsa/A128417.pdf
http://www.centrem.es/ecomu/upfiles/premsa/A132832.pdf
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 Mitjans de comunicació 

LA INTERNACIONALITZACIÓ 
AJUDA SISTEL A CRÉIXER UN 
30%  
 
Font: L'Econòmic  

ORFEO INTRODUIRÀ EL 2012 
ELS EXTINTORS AMB GASOS 
HFC  
 
Font: L'Econòmic  

ROURA CREA UNA NOVA 
MARCA D'ENLLUMENAT AMB 
ALTRES FIRMES 
 
Font: L'Econòmic  

J. SANCHEZ RECUPERACIONES 
2007, RECICLAR FERRO EN 
TEMPS DE CRISI 
 
Font: L'Econòmic  

http://www.centrem.es/ecomu/upfiles/premsa/A134332.pdf
http://www.centrem.es/ecomu/upfiles/premsa/A134604.pdf
http://www.centrem.es/ecomu/upfiles/premsa/A136305.pdf
http://www.centrem.es/ecomu/upfiles/premsa/A137949. Sanchez.pdf
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 Mitjans de comunicació 

LUSAN DISTRIBUIRÀ LES 
SEVES FIXACIONS EN EL 
MERCAT DE RÚSSIA 
 
Font: L'Econòmic  

AMBARIA ENERGY S'ALIA 
AMB KINSOLAR PER TENIR 
MÉS FORÇA EN EL MERCAT 
GLOBAL  
 
Font: L'Econòmic 

ISOFIX OBRIRÀ EL 2012 
FÀBRICA A CUBA AMB UN 
SOCI LOCAL  
 
Font: L'Econòmic  

Es continuen publicant  informacions d’interès, sota el títol  “Quaderns de Gestió”. Al llarg de 
l’any 2011, han estat en total 10 quaderns, amb els títols següents: 

 Quaderns de Gestió 

1. Cooperació entre empreses. 

2. Anàlisi i segmentació de clients. 

3. Tipologia del mercat de fusió i adquisició d’empreses. 

4. La protecció dels dissenys industrials. 

5. L'Empresari. 

6 Direcció: Màrqueting  2.0 Orientació. 

7. Valors d’empresa. 

8. Posicionament Web: que no t’enganyin!. 

9. WIN WIN Management (Tu guanyes, jo guanyo, l'empresa guanya) . 

10. La utilitat del compte d’explotació. 

http://www.centrem.es/ecomu/upfiles/premsa/A142402.pdf
http://www.centrem.es/ecomu/upfiles/premsa/A145458.pdf
http://www.centrem.es/ecomu/upfiles/premsa/A148908.pdf
http://www.centrem.es/ecomu/upfiles/circulars/QG-11.001.pdf
http://www.centrem.es/ecomu/upfiles/circulars/QG-11.003.pdf
http://www.centrem.es/ecomu/upfiles/circulars/QG-11.004.pdf
http://www.centrem.es/ecomu/upfiles/circulars/QG-11.005.pdf
http://www.centrem.es/ecomu/upfiles/circulars/QG-11.006.pdf
http://www.centrem.es/ecomu/upfiles/circulars/QG-11.007.pdf
http://www.centrem.es/ecomu/upfiles/circulars/QG-11.008.pdf
http://www.centrem.es/ecomu/upfiles/circulars/QG-11.009.pdf
http://www.centrem.es/ecomu/upfiles/circulars/QG-11.010.pdf
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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.  
 
Per això, s’han continuat divulgant de forma sistemàtica les activitats del Centre 
Metal·lúrgic tant entre les empreses no associades, com en els socis ja existents, 
mitjançant la tramesa d’informació, les trucades de manteniment i les visites 
concertades, per tal d’apropar-nos a les seves necessitats,  oferint-los l’ampli ventall de 
serveis que ofereixen els diferents departaments del Centre, així com informant-los dels 
avantatges dels acords i convenis de col·laboració. 
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 Quadre estadístic empreses/treballadors 
per grups d’activitat 

(Empreses associades al Centre Metal·lúrgic) 
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7. Associats, quadre estadístic 
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En els locals del Centre Metal·lúrgic tenen el seu estatge social i reben els 
serveis generals de l’Associació, els empresaris dels Gremis d’Instal·ladors 
d’Electricitat i Fontaneria 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 directrius de les 
seves Juntes Directives, les activitats que s’expressen tot seguit. 

GREMI DE TALLERS DE  
REPARACIÓ I VENDA  

D’AUTOMÒBILS I RECANVIS DE 
SABADELL I COMARCA 
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8. Gremis 
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 AGIC – Associació de Gremis Instal·ladors de Catalunya. 
 Ajuntament de Sabadell.  
 Ajuntament de Barberà del Vallès. 
 Ajuntaments Comarca Vallès Occidental. 
 Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell. 
 CASSA, Companyia d’Aigües de Sabadell. 
 CIESC, Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca. 
 Departament de Treball de la Generalitat. 
 Direcció General de Consum i Seguretat Industrial. 
 Direcció General d’Energia i Mines. 
 FENIE. 
 FENIE ENERGIA SA. 
 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. 

 Serveis als agremiats 

 Relacions 

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

 
 Amb el Reial Decret 138/2011, de 4 de 

febrer, pel que s’aprova el Reglament 
de seguretat per a instal·lacions 
frigorífiques i les seves instruccions 
tècniques complementàries, s’elimina el 
carnet d’instal·lador frigorista i es 
diferencien dos tipus d’empreses 
instal·ladores en funció del risc 
potencial de la instal·lació: nivell 1 i 2. 

 
 Subministrament dels impresos exigits 

per l’Administració i tràmits 
subsegüents: 

 

a) Registre d’Agents de la Seguretat 
Industrial de Catalunya (RASIC), 
Comunicació d’Obertura de Centre 
de Treball (COCT), Registre 
Empresa Instal·ladora Elèctrica 
(REIE), Registre de Gas (REIG), 
Registre d’Empresa Instal·ladora 
Tèrmica (REIMITE i REITE), Registre 
d’Instal·lacions Petrolíferes (REIP), 
Registre d’Equips a Pressió (EIP), 
Registre de Contra Incendis (RECI), 
Registre d’Empreses Instal·ladores/
Conservadores Frigoristes (REIF) i  
els seus corresponents Carnets 
d’Instal·lador.  

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

c) Altres de caràcter puntual. 
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 Serveis als agremiats 

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

 
 Reunions amb les diferents companyies 

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

 
 Assessorament per part de tècnics 

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

 
 Arbitratge de conflictes entre usuaris i 

instal·ladors, relacionats amb temes de 
qualitat i cobraments. 

 
 Tràmits amb les Entitats d’Inspecció i 

Control  - ECA i TÜV –  

 Contractació de l’Assegurança de 
Responsabilitat Civil Obligatòria  

 
 Servei de traduccions. 
 
 Assessorament laboral, fiscal i jurídic 

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

instal·ladors :   
 
 Cursos de reciclatge en temes 

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

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

 
 Sessions informatives sobre qüestions 

tècniques puntuals i d’actualitat. 

 Organs de govern i gestió 

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

Junta Consultiva 
 
Ainfar, SL 
Atae 88, SL 
August Serra Ferrer, SL 
Carles Gumbau, SL 
Climatitzacions 45 Sbd, SL 
Elèctrica Industrial Canyameres, SL 
Electricitat Masó, 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  
Joaquim Casado SL 
Modilec, SL 
Omega Instalaciones, SL 
Pinatec, SL 
Rufat Montajes e Instalaciones, SL 
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 Organs de govern i gestió 

President Marià Brunet i Mauri 

Sots-president Joan Canyameres i Ramoneda 

Tresorer Josep Alonso i Gamell 

Secretari August Serra i Ferrer 

Vocals Àngel Marsal i Soler 
Eva Osuna i Gamiz 
Joan Foradada i Simon 
Jordi Casamiquela i Alsina 
Jordi Farell i Pastor 
Jose Antonio Rufat i Gabas 
Oriol Gumbau i Blancafort 

Junta Directiva 

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

 Agremiats 

El Gremi compta, a data de 31.12.11, amb 524 empreses agremiades i un total de 1938 
treballadors. El 31.12.10 comptava amb 529 agremiats. 

 Activitats més destacades  

 Els dijous del Gremi: “Les possibilitats de l’Assessor Energètic” (20/01/11). 
 Els dijous del Gremi: “Facturació elèctrica, sistema tarifari i mercat lliure” (17/02/11). 
 Els dijous del Gremi: “Introducció a la situació de l’energia a Espanya” (17/03/11). 
 Setmana de l’Energia 2011 Jornada Tècnica: Solucions d’eficiència energètica per a la 

generació de calor (14/04/11). 
 Presentació del projecte de col·laboració amb Gas Natural Distribució per a la 

dinamització del sector de les instal·lacions de gas (02/06/11). 
 Els dijous del Gremi: “L’instal·lador: figura clau de l’eficiència en les Pimes” (30/06/11). 
 Assemblea General Ordinària (18/07/11). 
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 Altres activitats 

 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 Agic 

(Associació de Gremis Instal·ladors de 

Catalunya) de les diferents comissions 
d’electricitat, aigua, gas, calefacció i 
climatització i telecomunicacions. 

 
 Aprofitant la presència del Centre 

Metal·lúrgic a Internet, el Gremi ocupa 
un lloc destacat al Web, com a mostra 
del dinamisme de l’entitat, de l’afany 
per gaudir dels avantatges que 
comporta l’ús de les noves tecnologies, 
així com per a divulgar-les entre els 
agremiats. El Gremi disposa d’un web 
www.gremielec.cat i d’un correu 
electrònic elec@centrem.cat  per a 
facilitar la comunicació dels agremiats. 

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

 
 Participació en les reunions de la 

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

 Gestions davant l’Administració 

 Relació constant amb la Direcció 
General 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 

Telecomunicacions i Societat de la 
Informació, 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 i amb la 
Fundació Barberà Promoció per a 
realitzar accions de formació per al 
reciclatge de treballadors aturats, 
cofinançades pel Fons Social Europeu. 

 
 Conveni de Col·laboració amb 

l’empresa consultora energètica 
BIOQUAT. 
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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 pels Departaments d’Energia i Mines i Seguretat Industrial 
respectivament i superar un examen de capacitació. 
 
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 o Cicle Formatiu d’una especialitat tècnica o bé 2 anys d’experiència 
en una empresa que es dediqui a l’activitat del carnet que es sol·licita. 
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 Relacions amb altres entitats 

 Formació 

CURSOS DE CARNET INSTAL·LADOR – CURS 2010/2011 Assistents 

Curs carnet instal·lador elèctric categoria bàsica 12 

Curs carnet instal·lador elèctric categoria especialista 11 

Curs habilitació professional frigorista 19 

Total 42 

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

Hores  
lectives 

Assistents 

Introducció a l’energia solar 40 11 

Manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques 40 19 

Instal·lació, manteniment i rep. d’equips d’aire condicionat 40 18 

Manipulació de gasos fluorats 24 (x15) 245 

Total 480 293 

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

Cursos OCUPACIONALS 
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell i/o 
 l’ Ajuntament de Barberà 

Hores  
Lectives 

Assistents 

Operador d’instal·lacions de gestió i tractament de residus 102 10 

Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització 504 15 

Muntatge i manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques 262 15 

Electricista de manteniment 288 20 

Total 1.156 60 



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

 Ainfar, SL 

 Atae 88, SA 

 August Serra Ferrer, SL 

 Instalaciones Electricas Muns, SL 

 Instal·lacions Masa, SL 

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

SABADELL I COMARCA 

MAPA INSTITUCIONAL 
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 Relacions 

 Ajuntaments de Sabadell i Comarca. 
 Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell. 
 Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca. 
 Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. Direcció General de Consum i Seguretat 

Industrial. 
 Departament de Medi Ambient. 
 Departament de Treball. 
 Fira Sabadell. 
 FECATRA. Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils. 
 Gremi de Marquistes i Tallers de Reparació de Vehicles Automòbils de Lleida i 

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

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

 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. 

 Impresos amb els models oficials 
d’Ordre de Reparació. 

 Tramitació del Distintiu de Qualitat 
Mediambiental. 

 Recollida d’oli usat i altres 
subproductes. 

 Assessorament per la recollida integral 
de residus. 

 Assessorament laboral, fiscal, jurídic, 
comptable i mediambiental. 

 
 

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

 Vehicles de cortesia. 
 Servei ITV urgent. 
 Servei de reclamació d’impagats. 
 Servei de revisió de compressors. 
 Servei d’ofertes i demandes. 
 Servei de traduccions.  
 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. 

 Circulars informatives. 
 Sessions informatives sobre qüestions 

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

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

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

SABADELL I COMARCA 
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 Organs de govern i gestió 

Com a conseqüència del procés electoral finalitzat el dia 13.12.10, la composició de la Junta 
Directiva és la següent: 

 
Junta Directiva 

President Josep Manel López  Beltran 

Sots-president 1er. 
 

Sots-president 2on. 
 

Agustí García i  Rubies 
 

Jaume Llop i Cardona  
 

Tresorer 
 

Eusebio Díaz de la Muñoza  

Secretaria 
 

Montserrat Vilanova i Ballet 

Vocals Antoni Cañero i Prieto 
Antoni Sitjas i Martínez 
Francesc Urpí i Royo 
Francisco Miguel Pérez i Barón 
Joan B. Colomer i Miralbell 
Josep Mª Sala i Alegre 
Josep Pont i Tricuera 
Laia Ribas i Colomina 
Manuel Parra i Porcel 
Mauri Abril i Duran 
Miguel Bohigas i Cintas 
Miquel Martí i Escursell 

 Agremiats 

El Gremi compta, a data de 31.12.2011, amb 340 empreses agremiades. El 31.12.2010 
comptava amb 349 agremiats. 

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

SABADELL I COMARCA 
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 Activitats més destacades 

 El Gremi a través del Club del 
Concessionari va organitzar el Saló del 
Vehicle d’Ocasió a les instal·lacions de 
Fira Sabadell del 9 al 13 de juny, ambdós 
inclosos. L’actor Oriol Cruz, que 
representa al futbolista Andrés Iniesta en 
el programa de TV3 “Crackòvia”, va ser 
l’encarregat d’inaugurar l’exposició. Els 
més de 3.500 m2 d’espai varen comptar 
amb més de 170 vehicles de segona mà, 
dels següents expositors: Autosí, Garaje 
Condal, Servando López Orus, Mavisa, 
Movento, Ondinauto, Sarsa Vallès, 
Sarmovil, Sauter, Talleres Santi Enrique, 
Vallesauto, i Zona Franca Alari Sepauto, 
que representen al 90% dels 
concessionaris de la demarcació de 
Sabadell. A més, per primer cop, es va 
ampliar l’oferta a altres clients amb la 
incorporació de vehicles industrials (Iveco 
Motors). El Saló, que ofereix l’oportunitat 
d’adquirir un cotxe procedent de 
concessionari a bon preu i amb totes les 
garanties, va rebre un total de 4.500 
visites i enguany es van vendre un 
centenar de vehicles.  

 
 El 12 de juliol es celebrà l’Assemblea 

General Ordinària on es va presentar la 
Memòria d’Activitats 2010. 

 
 L’Aula-Taller del Gremi està en ple 

funcionament en els locals de 
l’Ajuntament de Sabadell situats al Vapor 
Llonch. Aquesta aula està dotada d’una 
cabina de pintura, un elevador i altres 
equips que simulen al màxim 
l’equipament real d’un taller en totes les 
seves especialitats. També, disposa d’un 
espai per a l’activitat formativa (amb una 

pantalla de televisió plana de plasma 
connectada a l’ordinador, que fa la funció 
de projector), de manera que l’acció 
docent adquireixi l’adequat equilibri entre 
teoria i pràctica en el mateix espai. L’Aula-
taller cobreix la formació tècnica i de 
reciclatge dels tallers agremiats, així com 
la formació ocupacional destinada a 
aturats que vulguin redreçar la seva 
activitat professional cap al món de 
l’automoció. També s’han celebrat 
sessions informatives sobre temes 
d’interès per al col·lectiu, així com 
demostracions de productes/serveis 
relacionats amb el món de l’automoció i 
promogudes per les empreses 
patrocinadores i col·laboradores del 
Gremi en la dotació de l’aula taller. L’aula 
té 290 m2., donant resposta a les 
necessitats del Gremi davant l’alt nivell 
d’activitat formativa que suporta la 
instal·lació. 

 
 El 8 de juliol es va celebrar Sant Cristòfol 

2011, juntament amb l’Associació 
Recreativa Amics de Sant Cristòfol. Al 
sopar, que va tenir lloc a l’hotel Urpí de 
Sabadell, varen assistir 180 persones. 
Durant la vetllada es va dur a terme el 
lliurament dels reconeixements al Sr. 
López Garcia per la seva rellevant 
trajectòria en l’àmbit de l’automoció, al Sr. 
Francisco Arriero per la seva rellevant 
trajectòria professional en l’àmbit de 
l’automoció, al Sr. Josep Mª Delcor 
Antonietti en reconeixement al seu esforç 
emprenedor en el sector, així com a 
membres de l’Associació Recreativa 
Amics de Sant Cristòfol.  

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

SABADELL I COMARCA 
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 Gestions davant l’Administració 
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A la Direcció General de Consum i 
Seguretat Industrial, Servei d’Automoció 
del Departament d’Indústria: 
 

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

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

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

 
 Al Departament de Consum: 
 

 Sovint dirigides a les obligacions 
que suposa l’aplicació de la 
normativa que afecta els tallers en 
aquells aspectes que tenen a 
veure amb l’usuari. 

 
 Obtenció de cartells oficials de 

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

 
 Relació amb els Ajuntaments en 

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

 
 Amb diversos Instituts d’Ensenyament 

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

 
 El Gremi forma part de la Junta Arbitral 

de Consum de l’Ajuntament de 
Sabadell. 

 

 Relacions amb altres entitats 

 Amb l’empresa CATOR SA, que realitza 
la recollida d’olis usats dels tallers. 

 
 Amb l’empresa EXPO EINESS SL, que 

es dedica a la venda d’equips, utillatge i 
manteniment d’equips i maquinària. 

 
 Amb l’empresa Mensaelect dedicada a la 

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

 
 Amb l’empresa TEC-AUTO SBD SCP, la 

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

 

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

 
 Col·laboració amb gremis comarcals i 

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

 
 El Gremi forma part de la Federació 

Catalana de Tallers (FECATRA). 
 
 Participació en les reunions del Consell 

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

 

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

SABADELL I COMARCA 
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 Formació 
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Els cursos especialitzats que s’han portat a terme són els següents: 

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

Hores 
Lectives 

Assistents 

Manipulació de sistemes frigorífics instal·lats en vehicles 40 (x2) 31 

Híbrids I 16 (x2) 52 

Climatització 16 25 

Tècniques de diagnosis 20 21 

Electrónica central nivell II 20 18 

Total 168 147 

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

Hores 
Lectives 

Assistents 

Mecànica de l’automòbil 288 15 

Total 288 15 

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

SABADELL I COMARCA 
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8 

El Gremi participa en el Consell del Centre Metal·lúrgic amb els Consellers titulars de 
les següents empreses: 

 
 Auto Taller Erasa, SRL 
 Autotécnic Palau, SL 
 Euma, SL 
 Expo Einess, SL 
 Bohigas Cintas, Miquel 
 Mavisa 
 Parra Porcel, Manuel 
 S.E.R.V.E.I, SA 
 Talleres Abril Hnos., SCP 
 Tecnovalles, SA 

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

 Participació del Gremi en el Consell 
del Centre Metal·lúrgic 

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

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

SABADELL I COMARCA 
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RELACIÓ DE CIRCULARS CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC 

NÚM. TEMA 

LABORAL I SEGURETAT SOCIAL 

LS-11.001 IRPF. 
Nou Model 145 de comunicació de dades al pagador. 

LS-11.002 Bases de cotització i distribució del tipus d’aquestes al Règim General de la Seguretat Social per a l’any 2011. 

LS-11.003 Cotització al règim especial de treballadors per compte  pròpia o autònoms per a l’any 2011. 

LS-11.004 Salari mínim interprofessional 2011. 

LS-11.005 Reducció de quotes per al manteniment del treball. 

LS-11.006 IPREM 2011. Indicador públic de renda d’efectes múltiples. 

LS-11.007 Reducció en la cotització a la seguretat social. Risc durant l’embaràs. Lactància natural. Malaltia professional. 

LS-11.008 Comunicats mèdics. Transmissió sistema Red. 

LS-11.009 Autònoms devolucions de cotitzacions. Pluriactivitat. 

LS-11.010 Prestació econòmica. Cura de menors greument malalts. 

LS-11.011 Paternitat. Suspensió de l’ampliació fins 01.01.2012 

LS-11.012 REA. Renovació d’inscripció. 

LS-11.013 Aplaçaments. Domiciliació bancària. 

LS-11.014 Normes de cotització a la Seguretat Social. 

LS-11.015 Festes locals 2011. Modificacions 

LS-11.016 Programa excepcional de treball per a la transició per a la  transició cap a la contractació estable. 
Contractació a temps parcial. 

LS-E-11.001 Conveni col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica. Taules salarials per a l’any 2011. 

LS-E-11.002 Conveni col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona. 

LS-E-11.003 Conveni indústria 2011 noves taules salarials mecanismes per a reduir el seu impacte. 

LS-E-11.004 Com fer servir la clàusula d’inaplicació salarial. (Despenja ment). 

LS-E-11.005 Conveni col·lectiu del comerç del metall de la província de Barcelona. 

LS-E-11.006 Conveni per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona. Publicació oficial. 

LS-E-11.007 Sessió Informativa: El conveni col·lectiu per a la industria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona 
2011. Noves taules salarials. Mecanismes per a reduir el seu impacte. 

LS-E-11.008 Conveni del comerç del metall de Barcelona i província. Publicació oficial. 

LS-E-11.009 Festes locals de Sabadell 2012. 

LS-11.017 Prestació per cessament de activitat. Termini Especial. 

LS-11.018 Certificat digital de persona jurídica. 

LS-11.019 Participació a les eleccions del dia 22 de maig. 

LS-11.020 Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2012. 

LS-11.021 Convocatòria d’ajudes a les pimes i altres entitats per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat, 
corresponent a l’any 2011. 

LS-11.022 Ampliació del termini. Sistema de reducció de la cotització per contingències professionals. 

LS-11.023 Calendari Laboral 2012. 

LS-11.024 Elecció de mútua d’accidents de treball. 

LS-11.025 Mesures urgents. Contracte per la formació i l’aprenentatge. 

LS-11-026 Mesures urgents. Foment del treball. 

LS-11-027 Mesures urgents. Contractes temporals. 

LS-11.028 Canvi bases de cotització. Regim especial per treballadors autònoms. 

LS-11.029 Servei nòmina. 

LS-11.030 Calendari del període de l’hora d’estiu 2012-2016. 

LS-11.031 Relació de festes laborals de àmbit Nacional i de Comunitat Autònoma. 

LS-11.032 Normes per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al 
Senat. 

LS-11.033 Pràctiques formatives a empreses. Cotització a la Seguretat Social. 

LS-11.034 Cessament activitat. Treballadors autònoms. 

LS-11.035 Foment de la contractació. Persones aturades amb formació ocupacional. 

LS-10.036 Calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2012. 
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RELACIÓ DE CIRCULARS CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC 

NÚM. TEMA 

ECONÒMICA I FISCAL 

EF-11.001 Crèdit Innovació. (ACC1Ó) 

EF-11.002 Pressupostos Generals de l’Estat 2011. Principals novetats fiscals. 

EF-E-11.001 
Converses entre empresaris: Solucions financeres més enllà del món de la banca. La compra o venda de 
l’empresa com alternativa. 

EF-11.003 Subvencions per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat 2011. 

EF-11.004 La llei contra la morositat. 

EF-11.005 Línia ICO líquiditat 2011. 

EF-11.006 Línia ICO liquiditat  2011. 

EF-11.007 Línia ICO SGR 2011. 

EF-11.008 ICO directe 2011. 

EF-11.009 Línia ICO internalització 2011. 

EF-11.010 Línia ICO inversió sostenible 2011. 

EF-11.011 Avaluació del pla de viabilitat com a complement de l’auditoria. 

EF-11.012 
Convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de sol·licituds de patents i models d’utilitat 
espanyols i en l’exterior. 

EF-11.013 Nou model 111 d’autoliquidació de retencions e ingressos a compte sobre la renda de les persones físiques. 

EF-11.014 Principals novetats tributaries introduïdes per la llei d’economia sostenible.(Llei Sinde). 

EF-11.015 Notificació electrònica obligatòria (NEO) implantació i funcionament. 

EF-11.016 Pla Avanza. 

EF-11.017 
Llei 3/2011, de 8 de juny, de modificació de la llei 19/2010, de regulació de l’impost sobre successions i 
donacions. 

EF-11-018 L’ICF i onze entitats financeres posen en marxa 5 noves línies de préstecs i avals. 

EF-11.019 Nous ajuts: Noves oportunitats de negoci, innoempresa, i programa 360º. 

EF-11.020 Nous ajuts: Noves oportunitats de negoci, innoempresa i programa 360º. 

EF-11.021 Línies de finançament per a projectes empresarials promoguts per Pimes de Enisa. 

EF-11.022 Ajuts per a inversions empresarials d’alt impacte. 

EF-11.023 Modificacions en l’Impost de Societats i en l’IVA. 

EF-11.024 Noves tendències en reducció de costos a les empreses. 

EF-11.025 
Novetats fiscals en l’àmbit de l’impost de successions i donacions, i de l’impost sobre el patrimoni: Beneficis 
de l’empresa familiar. 

EF-11.026 Presentació de les línies de finançament i dels productes de l’institut Català de Finances (ICF). 

EF-11.027 Acord de col·laboració amb l’Institut Català de Finances (ICF). 

EF-11.028 Notificacions electròniques (NEO) implantació i funcionament. 

EF-11.029 Mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA. Any 2012 

EF-11.030 Modificacions en matèria d’obligacions formals tributàries. 

EF-11.031 Impost sobre activitats econòmiques (IAE). 
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RELACIÓ DE CIRCULARS CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC 

NÚM. TEMA 

FORMACIÓ 

F-11.001 Sessió Informativa: El nous INCOTERMS. 

F-11.002 Curs: Operador de carretons elevadors. 

F-10.003 Sessió Informativa: Autònoms: Anàlisi de la protecció per cessació d’activitat. 

F-11.004 Curs. Formació on line 2011. 

F-11.005 Curs. Funcions financeres amb excel. 

F-11.006 Curs. Anglès per viatges de negocis i fires internacionals. 

F-11.007 Curs. Aplicacions pràctiques i beneficis del coaching en la gestió dels equips de treball. 

F-11.008 Programa de formació 2011. 

F-11.009 Curs. Com emplenar el document INTRASTAT. 

F-11.010 Curs. Manteniment mecànic. 

F-11.011 Curs. Automatització industrial PLC’S introducció OMRON. 

F-11.012 Curs. Comptabilitat bàsica. 

F-11.013 Curs. Programació i mecanització en  CNC. Nivell I. 

F-11.014 Curs. Francès intermedi I. 

F-11.015 Curs. Francès elemental II. 

F-11.016 Curs. Francès iniciació. 

F-11.017 Curs. Francès intermedi IV. 

F-11.018 Curs. Tècniques avançades de venda I. 

F-11.019 Curs. Tècniques de negociació. 

F-11.020 Curs. Soldadura bàsica. 

F-11.021 Bonificacions 2011 (crèdit bonifica ble). 

F-11.022 Curs. Gestió de la tresoreria. 

F-11.023 Curs. Anglès inicial. 

F-11.024 Curs. Anglès elemental I. 

F-11.025 Curs. Anglès elemental II. 

F-11.026 Curs. Com optimitzar el nostre temps i conèixer les tècniques de delegació. 

F-11.027 Curs. Renovació carnet carretons elevadors. 

F-11.028 Curs. Microsoft excel 2007 (nivell bàsic). 

F-11.029 Curs. Realització d’un pla de màrqueting. 

F-11.030 Curs. Gestió de la presència laboral. 

F-11.031 Curs. Com millorar la negociació amb els teus proveïdors. 

F-11.032 Curs. Gestió logística de la producció. 

F-11.033 Curs. Retoc d’imatges digitals. Adobe Photoshop. 

F-11.034 Curs. L’us de xarxes socials a l’empresa. 

F-11.035 Curs. Formació inicial en prevenció de riscos. 

F-11.036 Curs. Formació especifica per a directius d’empreses en prevenció de riscos. 

F-11.037 Curs. Tècniques avançades de management I. 

F-11.038 Curs. Comptabilitat avançada. 

F-11.039 Curs. Claus per estimular l’equip comercial per a fer front a nous reptes i aprofitar les oportunitats de mercat. 

F-11.040 Curs. Català. 

F-11.041 Curs. Prevenció de riscos laborals. (Recurs preventiu). 

F-11.042 Curs. Formació específica en prevenció de riscos, en el lloc de treball: Electricitat, construcció de línies de 
telecomunicacions i esteses elèctriques. 

F-11.043 Curs. Formació específica en prevenció de riscos, en el lloc de treball: Llauners i instal·lacions de 
climatització. 

F-11.044 Curs. Com aconseguir que els clients no vagin a la competència. 

F-11.045 Curs. Administració de personal. 
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RELACIÓ DE CIRCULARS CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC 

NÚM. TEMA 

FORMACIÓ 

F-11.046 Curs. Microsoft excel 2007. (Nivell avançat). 

F-11.047 Curs. Francès elemental I. 

F-11.048 Curs. Francès elemental II. 

F-11.049 Curs. Francès intermedi I. 

F-11.050 Curs. Pneumàtica i electropneumàtica industrial. (Nivell I) 

F-11.051 Curs. Competitivitat: Millorar el compte de resultats. 

F-11.052 Curs. Introducció a la gestió de la qualitat ISO 9001:2008. 

F-11.053 Curs. Electricitat Bàsica. 

F-11.054 Curs. Finances per a no financers. 

F-11.055 Curs. Anàlisi pràctic de les situacions de jubilació i prejubilació. 

F-11.056 Curs. Tècniques avançades de venda II. 

F-11.057 Curs. Microsoft power point 2007. 

F-11.058 Curs. Autocad 2010. 

F-11.059 Curs. Caldereria. 

F-11.060 Curs. El feedback recurs per incrementar la satisfacció i el rendiment de l’equip. 

F-11.061 Curs. Anglès elemental I. 

F-11.062 Curs. Anglès elemental II. 

F-11.063 Curs. Anglès pre-intermediate I. 

F-11.064 Curs. Anglès intermediate I. 

F-11.065 Curs. Llenguatge corporal. 

F-11.066 Curs. Anàlisi i interpretació dels estats financers. 

F-11.067 Curs. Tècniques avançades de management – Nivell II. “Zoo-Mind-Ity-2011: Lider -Haz-Go ! “. 

F-11.068 Curs. Comerç exterior. Importacions i exportacions .Nivell I. 

F-11.069 Curs. Com millorar les meves presentacions en públic. 

F-11.070 Curs. Comptabilitat I fiscalitat. 

F-11.071 Curs. Comunicació escrita. 

F-11.072 Curs. Formació específica per a directius d’empreses en prevenció de riscos. 

F-11.073 Curs. Posicionament web. 

F-11.074 Curs. Anàlisi de la reforma de les pensions 2011. 

F-11.075 Curs. Tècniques de negociació. 

F-11.076 Vine a la Demo de les nostres Promocions. 

F-11.077 Promoció idiomes off line (distància). Anglès – Francès. 

F-11.078 Promoció idiomes on line. Anglès-Francès-Alemany-Italià. 

F-11.079 Promoció executive empowerment. 

F-11.080 Curs. Operador de carretons elevadors. 

F-11.081 Curs. Operacions vinculades. 

F-11.082 Curs. Formació específica en prevenció de riscos, en el lloc de treball: Instal·lacions, reparacions, muntatges, 
estructures metàl·liques, serraller i fusteria metàl·lica. 

F-11.083 Seminari. Com millorar els resultats empresarials: Lean Management. 

F-11.084 Curs. 5S.Ordre, treball en equip i millora continua. 

F-11.085 Curs. Tècniques avançades de venda I. 

F-11.086 Curs. Disseny de pàgines web. 

F-11.087 Curs. Autodesk inventor 2008. 

F-11.088 Curs. Formació específica per a directius d’empreses en prevenció de riscos. 

F-11.089 Curs. Tècniques avançades de comunicació. 

F-11.090 Curs. Formació inicial en prevenció de riscos. 

F-11.091 Gestió del risc, com negociar amb les entitats financeres. 
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RELACIÓ DE CIRCULARS CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC 

NÚM. TEMA 

FORMACIÓ 

F-11.092 Curs. Anglès per conversar. 

F-11.093 Curs. Tècnic de rrhh. 

F-11.094 Curs. Francès iniciació. 

F-11.095 Curs. Francès elemental II. 

F-11.096 Curs. Francès intermedi I. 

F-11.097 Curs. Francès Intermedi II. 

F-11.098 Curs. Direcció i conducció d’equips de treball en temps de pressió empresarial. 

F-11.099 Curs. Tècniques avançades de selecció i avaluació dels RRHH per competències. 

F-11.100 Curs. Taules dinàmiques d’excel. 

F-11.101 Curs. Llei de protecció de dades en les pimes. Lopd. 

F-11.102 Curs. Anglès elemental I. 

F-11.103 Curs. Anglès elemental II. 

F-11.104 Curs. Anglès pre-intermediate I. 

F-11.105 Curs. Anglès pre-intermediate II. 

F-11.106 Curs. Catia V5 R20. Disseny de sòlids. (Nivell inicial). 

F-11.107 Curs. Solidworks 2010.(Nivell bàsic). 

F-11.108 Curs. Gestió del departament de compres. 

F-11.109 Curs. El PNL i la intel·ligència emocional aplicada a l’empresa. 

F-11.110 Curs. Robòtica. (Nivell I). 

F-11.111 Curs. Planificació del tancament fiscal de l’exercici 2011. 

F-11.112 Promoció idiomes off line (distància). 

F-11.113 Formació subvencionada. 

F-11.114 Nous programes específics en formació on line. 

F-11.115 Curs. Electricitat industrial. 

F-11.116 Curs. Formació inicial en prevenció de riscos. 

F-11.117 Curs. Prevenció de riscos laborals. (Recurs preventiu) - a distància. 

F-11.118 Curs. Training of trainers. 

F-11.119 Curs. Auditories internes de les normes ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004/2009. 

F-11.120 Curs. Com gestionar l’empresa mitjançant el pressupost anual. 

F-11.121 Curs. Metrologia bàsica del taller. 

F-11.122 Curs. Finançament del circulant i de les inversions. 

F-11.123 Curs. Definir i mesurar l’estratègia de màrqueting on line. Social analytics. 

F-11.124 Curs. Autòmats programables. Nivell III. PLC’S OMRON. 

F-11.125 Curs. Polítiques retributives. 

F-11.126 Curs. Acord Centre Metal·lúrgic English in Chester. 

F-11.127 Curs. Renovació carnet carretons elevadors. 

F-11.128 Taller de simulació sistèmica per a aconseguir una compressió profunda de les empreses. 

F-11.129 Curs. Pla de formació I avaluació de la seva eficàcia. 

F-11.130 Curs. Formació específica en prevenció de riscos, en el lloc de treball: Electricitat, construcció de línies de 
telecomunicacions i esteses elèctriques (20 hores). 

F-11.131 Curs. Formació inicial en prevenció de riscos. 

F-11.132 Curs. Formació específica en prevenció de riscos, en el lloc de treball: Llauners i instal·lacions de climatització 
(20 hores). 

F-11.133 Curs. Formació específica en prevenció de riscos, en el lloc de treball: Electricitat, construcció de línies de 
telecomunicacions i esteses elèctriques (6 hores). 

F-10.134 Curs. Autocad 2012. 

F-11.135 Curs. Tècniques avançades de venda I. 

FE-11.001 Curs. Formació inicial en prevenció de riscos. 

FE-11.002 Curs. Operador de carretons elevadors. 
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RELACIÓ DE CIRCULARS CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC 

NÚM. TEMA 

INFORMACIÓ GENERAL 

IG-11.001 Nou servei: Marketing industrial. 

IG-11.002 Programa Qualifica’t. 

IG-11.003 Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització del equips de treball. 

IG-11.004 Revisió i inspecció periòdica reglamentària d’instal.lacions elèctriques de baixa tensió. 

IG-11.005 Ofertes i demandes de serveis industrials. 

IG-11.006 Prorrogació fins al 31 de gener promoció Sanitas tres mesos gratuïts! 

IG-11.007 Ofertes i demandes de serveis industrials. 

IG-11.008 Amb Sanitas seguim de promoció! 

IG-11.009 Ofertes i demandes de serveis industrials. 

IG-11.010 Descomptes en ADSL o DUO i en el manteniment integral d’ADSL. 

IG-11.011 Presentació dels nous serveis del Centre Metal·lúrgic. 

IG-11.012 Nou servei: Consultoria en sistemes de gestió de qualitat. 

IG-11.013 Treu-li partit a la teva patronal. 

IG-E-11.001 Taxa per la gestió de residus municipals. Normativa per al 2011 – Sabadell. 

IG-11.014 Modificació del règim sancionador de la llei orgànica de protecció de dades (LOPD). 

IG-11.015 Obsequi Llibre Sant Jordi 2011. 

IG-11.016 Ofertes i demandes de serveis industrials. 

IG-11.017 Solucions de control, gestió i localització de flotes. Acord amb VEOSAT. 

IG-11.018 Saló internacional de l’automòbil venda d’entrades. 

IG-11.019 Millora amb l’acord de Solred. 

IG-11.020 Marketing internet. 

IG-11.021 CM Servei d’assegurances. Pòlissa d’Accidents de Conveni. 

IG-11.022 Conferència: Les ciutats a la sortida de la crisi. 

IG-11.023 Com valora al Centre Metal·lúrgic i els seus serveis?. 

IG-11.024 Ofertes i demandes de serveis industrials. 

IG-E-11.002 Enviament circulars informatives. 

IG-E-11.003 Enviament circulars informatives. 

IG-11-025 Promoció VIA-T de Solred. 

IG-11.026 Ofertes i demandes de serveis industrials. 

IG-11.027 Assemblea general ordinària de socis del Centre Metal·lúrgic. 

IG-11.028 Ofertes i demandes serveis industrials. 

IG-11.029 Ofertes i demandes serveis industrials. 

IG-11.030 Acord de col·laboració Centre Metal·lúrgic –Banco Popular. 

IG-11.031 Ofertes i demandes de serveis industrials. 

IG-11.032 Programa. Qualifica’t. 

IG-11.033 Vacances d’estiu 2011. 

IG-11.034 Ara Solred t’ho posa més fàcil. Informat. 

IG-11.035 Tarifes especials 2011. Hotel Campus. 

IG-11.036 Robatoris a empreses. 

IG-11.037 Targeta professional de la construcció. Exigible a partir del 01/01/2012. 
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RELACIÓ DE CIRCULARS CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC 

NÚM. TEMA 

INFORMACIÓ GENERAL 

IG-11.038 Ofertes i demandes de serveis industrials. 

IG-11.039 Ofertes i demandes de serveis industrials. 

IG-11.040 Ofertes i demandes de serveis industrials. 

IG-11.041 Secot. Voluntariat sènior d’assessorament empresarial. 

IG-E-11.003 L’Escola Bressol. “El Tren de Sant Nicolau”. 

IG-11.042 Ofertes i demandes de serveis industrials. 

IG-11.043 Ofertes i demandes de serveis industrials. 

IG-11.044 Sessió Informativa: Assegurança de crèdit: L’eina que facilita l’exportació. 

IG-11.045 Oferta especial de CM Viatges. 

IG-11.046 Obsequis d’empresa. 

IG-11.047 Mossos d’Esquadra campanya de seguretat “Grèvol”. 

IG-11.048 Quotes Associació 2012. 

IG-11.049 Promoció especial Sanitas. 

NÚM. TEMA 

MEDI AMBIENT 

MA-11.001 Nous pictogrames de perill segons el reglament (CE)  nº 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, del 
16 de desembre de 2008. 

MA-11.002 Tràmits periòdics amb l’administració ambiental 1er. trimestre 2011. 

MA-E-11.00 Alumnes en conveni de pràctiques. 

MA-11.003 EMAS III: Sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals. 

MA-11.004 Responsabilitat ambiental: Ordre de prioritat i terminis per a l’establiment de la garantia financera obligatòria. 

MA-11.005 Llei 22/2011 de residus contaminats.. 

MA-E-11.00 Alumnes en conveni de pràctiques. 

MA-11.006 ISO 50001: Sistema de gestió energètica. 

MA-11.007 Ajuts per a estalvi i eficiència energètica. 

MA-11.008 Es prorroguen les subvencions per a l’adquisició de vehicles elèctrics. 

NÚM. TEMA 

QUADERNS DE GESTIÓ 

QG-11.001 Cooperació entre empreses. 

QG-11.002 Anàlisi i segmentació de clients. 

QG-11.003 Tipologia del mercat de fusió i adquisició de empreses. 

QG-11.004 La protecció dels dissenys industrials. 

QG-11.005 L’Empresari. 

QG-11.006 Direcció: Marketing 2.0 

QG-11.007 Valors d’empresa. 

QG-11.008 Posicionament web: Que no t’enganyin! 

QG-11.009 Win win management. 

QG-11.010 La utilitat del compte d’explotació (CE). 
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RELACIÓ DE CIRCULARS CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC 

NÚM. TEMA 

PROMOCIÓ INTERNACIONAL 

PI-11.001 Visita agrupada a la fira Automechanika. St. Petersburg. 

PI-11.002 Visita agrupada a la fira Cebit. Hannover. 

PI-11.003 Missió comercial a la Xina. 

PI-11.004 Pla de Promoció Internacional 2011. 

PI-11.005 Visita agrupada a la fira Blech Rússia. 

PI-11.006 Participació agrupada a la fira Djazagro 2011. 

PI-11.007 Visita agrupada a la fira Ish. Frankfurt. 

PI-11.008 Missió comercial a Rússia. 

PI-11.009 Participació agrupada a la fira de subcontractació industrial Industrie. 

PI-11.010 Brasil, una oportunitat de negoci per a les empreses del Metall. 

PI-11.011 Visita agrupada a la fira Mosbuild. Moscou. 

PI-11.012 Iran, un mercat atractiu per a les empreses del Metall. 

PI-11.013 Missió comercial a Brasil. 

PI-11.014 Visita agrupada a la fira Hannover Messe. 

PI-11.015 Visita agrupada a les fires Industrie & Cepi. 

PI-11.016 Visita agrupada a la fira Cimt. China International Machine Tool Show. 

PI-11.017 Missió comercial a Dubai i/o Iran. 

PI-11.018 Visita agrupada a la fira Interpack. 

PI-11.019 Programes d’ajut i subvencions per a la internacionalització ICEX 2011. 

PI-11.020 Visita agrupada a la fira Autopromotec. 

PI-11.021 Visita agrupada a la fira Subcon. 

PI-11.022 Missió comercial a Marroc. 

PI-11.023 Participació agrupada a la fira Automechanika. Middle East. 

PI-11.024 Visita agrupada a la fira InterSolar. 

PI-11.025 Missió comercial de subcontractació industrial i d’aprovisionament a Xina. 

PI-11.026 Visita agrupada a la fira Propak Asia. 

PI-11.027 Sil 2011. 13è Saló Internacional de la Logística 2011. 

PI-11.028 Participació agrupada a la fira Batimat. 

PI-11.029 Pla de promoció Internacional 2011: Presentació del Programa Nous Mercats. 

PI-11.030 Participació agrupada a la fira Midest. 

PI-11.031 Finances i internacionalització: cobraments, pagaments, finançament i riscos. 

PI-11.032 Participació agrupada a la Fira Equip Auto. 

PI-11.033 Creació d’un grup d’exportació en destí pel mercat de Rússia. 

PI-11.034 Participació agrupada a la fira eCarTec 2011. 

PI-11.035 Algèria, un mercat en expansió. Jornada sobre oportunitats de negoci amb socis locals. 

PI-11.036 Programa. Nous Mercats. 

PI-11.037 Participació agrupada a la fira de subcontractació Elmia 2011. 

PI-11.038 Butlletí Inter-Metall. Número 18. 

PI-11.039 Creació d’un grup d’exportació en destí pel mercat de Turquia. 

PI-11.040 Missió comercial a Mèxic. 

PI-11.041 Missió Comercial a Turquia. 

PI-11.042 ACC1Ó: Nous programes d’ajut a la internacionalització per al 2011. 

PI-11.043 Línia i + i. Ajuts a la innovació i la internacionalització. 

PI-11.044 Línia d’ajuts per a facilitar l’accés als préstecs. “Ico Liquidat 2011”. Segment suport financer al sector 
exportador. 

PI-11.045 Missió comercial a l’Índia. 
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RELACIÓ DE CIRCULARS CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC 

NÚM. TEMA 

PROMOCIÓ INTERNACIONAL 

PI-11.046 Participació agrupada a la fira de subcontractació- Cumbre Industrial de Bilbao. 

PI-11.047 Missió comercial a Letònia i Lituània. 

PI-11.048 Missió comercial a Xina i/o visita agrupada a la Fira de Canton. 

PI-11.049 Missió comercial a Xile. 

PI-11.050 Turquia, un mercat ple d’oportunitats per a les empreses metal·lúrgiques. 

PI-11.051 Grup d’Internacionalització a la Xina. 

PI-11.052 Solucions personalitzades en outsourcing a la Xina. 

PI-11.053 Missió comercial a la Xina. 

PI-11.054 Missió comercial a Vietnam. 

PI.11.055 Participació agrupada a la fira BcnRail. 

PI-11.056 Participació agrupada a la fira Eurosurfas. 

PI-11.057 Préstecs per a projectes d’internacionalització. 

PI-11.058 Participació agrupada a la fira de subcontractació industrial. Hannover Messe 2012. 

PI-11.059 Missió inversa amb Dinamarca. 

PI-11.060 Oportunitats de mercat a Alemanya pel sector metal·lúrgic. 

 “Els dijous del Gremi” Jornada: Les possibilitats de 

l’assessor energètic.  

 Curs. Carnet instal·lador elèctric especialista 

 “Els dijous del Gremi” Facturació elèctrica, sistema 

tarifari i mercat lliure. 

 Descomptes en l’estacionament de vehicles en zona 

blava a Sabadell. 

 Possibles incidències en la recepció de la senyal de la 

televisió. 

 Finalització del termini per a la inscripció de les 

instal·lacions existents en baixa tensió, anteriors a 
setembre de 1998, i que estan sotmeses a règim 
d’inspecció periòdica. 

 Gasos fluorats. 

 Curs. Preparació per a les proves d’accés als cicles 

formatius de grau mig. 

 “Els dijous del Gremi” Introducció a la situació de 

l’energia a Espanya. 

 Aprenents en pràctiques del curs: muntatge i 

manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques. 

 Amb el Gremi pots reduir costos, saps com? 

 Setmana de l’Energia 2011. Jornada Tècnica: Solucions 

d’eficiència energètica per a la generació de calor. 

 Canvi de criteri en l’aplicació del tipus reduït de l’IVA 

(8%) en les factures de manteniment. 

 Curs: Assessor energètic I. El nou mercat elèctric Bloc I. 

 “Els dijous del Gremi” Inspecció Periòdica d’eficiència 

energètica de les instal·lacions tèrmiques en els edificis. 
Instrucció 006/04/2011. 

 Presentació del projecte de col·laboració amb Gas 

Natural Distribució per a la dinamització del sector de les 
instal·lacions de gas. 

 Aclariment important sobre els gasos fluorats. 

 Com valora al Gremi d’Instal·ladors i els seus serveis? 

 “Els dijous del Gremi” L’instal·lador: Figura clau de 

l’eficiència en les Pimes. 

 Molt important: Pròrroga certificat gasos fluorats. 

 L’Assemblea General de socis del Gremi d’Instal·ladors 

electricistes i fontaneria de Sabadell i comarca. 

 Pla renova’t de calderes, electrodomèstics i aires 

condicionats. 

 Aprenents en pràctiques del curs: instal·lador/a de 

sistemes d’energia solar tèrmica i fotovoltaica. 

 Renovació pòlissa responsabilitat civil 2012-2013. 

 Quotes associació 2012. 

CIRCULARS CURSADES ESPECÍFICAMENT PEL GREMI D’INSTAL·LADORS 
ELECTRICISTES I FONTANERIA DE SABADELL I COMARCA 
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 Híbrids Nivell I. 

 Ordenança municipal reguladora del soroll i vibracions de 

Sabadell. 

 Informació tècnica: Extractor de juntes homocinètiques. 

 Publicitat enganyosa dirigida als tallers. 

 Guia recordatori de documentació i cartells. 

 Nous models de certificats. 

 Ofertes i demandes de serveis industrials. 

 Recordem cobraments gestió de residus. 

 El Gremi i Applus Iteuve. Recordem nous models de 

certificats. 

 Informació tècnica: nova línia de desmotadores i 

equilibradores. 

 Informació tècnica: màquina de soldar especial per a 

plàstics. 

 Climatització. 

 Solucions de control, gestió i localització de flotes. Acord 

amb Veosat. 

 Saló internacional de l’automòbil venda d’entrades. 

 Informació tècnica: poliment per a òptiques. 

 Millora amb l’acord de solred. 

 Programa d’ajudes per a la renovació de pneumàtics. 

 Tècniques de diagnosi. 

 Promoció via-t de Solred. 

 Informació tècnica: paint cup lid system. 

 Com valora al Gremi de Tallers i els seus serveis? 

 Manipulació de sistemes frigorífics instal·lats en vehicles. 

 Sopar de germanor. Sant Cristòfol 2011. 

 Frau en la recollida de residus. 

 Seguretat activa i passiva (abs i airbags). 

 Ara solred t’ho posa més fàcil. Informa’t.  

 Certificat personal obligatori per a la manipulació dels 

gasos fluorats. 

 Curs: Manipulació de sistemes frigorífics instal·lats en 

vehicles. 

 Interpretació i anàlisis d’oscil·logrames II. 

 Normativa sobre el gas natural comprimit (GNC). 

 Pistola estàtica amb generador. 

 Curs. Electrònica central. Nivell II. 

 Extractor i col·locador de coixinets i sinemblocks. 

 Cartells preu/hora per l’any 2012. 

 Es prorroguen les subvencions per l’adquisició de vehicles 

elèctrics. 

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

3GI XARXA INFORMATICA MONTCADA SL 

AIGUASPORTS VALLES SLL 

AIRPES SL 

ALUMINIOS CASTELLAR SL 

ARIAS GALARZA, LUIS ANIBAL 

ASCENSORES EPROM SL 

AUDIO PROCINES SYSTEMS SL 

BARNUSELL LLOVERAS, FRANCESC 

BASSO SA 

BASTARDES BARENGUERAS, MARIA ROSA 

BORRAS VENTURA, FRANCESC 

CIRART PCB SLU 

COTEK SL 

DIFAST SL 

DIVIC TANCAMENTS SL 

DIVISION INDUSTRIAL ARTISTERIL SA 

ELECTROMONTAJES MONTOLIU SA 

ELEVADORS DEL VALLES SL 

EMPRESA REMIHC CATALUNYA SL 

EPLAN ESPAÑA SA 

ESTAMPACIONS FERBAR SL 

F.B. MONETICA SL 

FUNDICIÓN INYECTADA M. BRETONS SL 

GRAVIPES SL 

ID GRUP SA 

INGENIERIA DE PROCESOS Y PRODUCTOS I-MAS SL 

INSTA2 SL 

INSTAL.LACIONS CLIMA 23 SL 

IVR VALVOLE IBERICA SL 

J. OLIVA SPECIAL PROJECTS SL 

J. SANCHEZ RECUPERACIONES 2007 SL 

JEPAK MAQUINARIA SLU 

JG GROUP BURO SA 

JIMENEZ MARIN, MIGUEL 

LAUNCH IBERICA SL 

LUSAN FIJACIONES Y ANCLAJES SL 

MASPLA COMUNICACIONS SCCL 

MATRICERIA SALLÉS SL 

MEC-2010 SCCL 

MECANITZATS EUDALD BURGAYA SALA SL 

MECANITZATS TRAM-CAL SL 

MECANIZADOS CALIBRADOS ESP. Y PIEZAS TECNICAS SL 

MENDIETA BAI SL 

NOTECBRES SL 

NOVARIA EXCLUSIVAS Y DISTRIBUCIONES SL 

OLIVER HIJANO, ESTEBAN 

PONS METALÚRGICA Y MAQUINARIA SL 

PRADOS JAIME, EMILIO 

PRODEC EQUIPOS DE ENVASADO SAU 

QUERO FERNANDEZ, CARLOS 

RADIADORES CEREZO SA 

RITTAL DISPREL SA 

SERVEIS INFORMATICS SL 

SERVIUP SUPORT TÈCNIC SL 

SISTAIN SL 

SOLDA ESTAMP SL 

SONOWAT SL 

SYSTRONIC APLICACIONES ELECTRÓNICAS SL 

TALLER METALURGICO ESQUIVEL SL 

TALLERES RAMOS MECANICA DE PRECISION SL 

TECHNOLOGICAL & ROBOTICS SYSTEMS SL 

TORNILLERIA INDUSTRIAL SA 

TORNILLERIA Y DERIVADOS METALICOS SA 

TUBOS CAPILARES SL 

UTILMEC 2000 SL 

CENTRE METAL·LÚRGIC (Baixes) 

BETONMASS ASISTENCIA TECNICA Y PROYECTOS SA 

CALCAM MOTLLES SL 

CHAPISTAS Y SOLDADORES EUROPEOS SL 

CIB SERVEIS D'ENGINYERIA SL 

COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA 

COMEVA, S.L. 

CONSTRUCCIONES MECANICAS AGB SL 

CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS INOXIDABLES SL 

CRISMETAL-DIEZ S.L. 

CUBY TRANSMISION DE POTENCIA SL 

DIEGO VILÀ SL 

F.J.M. GROUP SA 

100 ALAS SL 

4M SL 

ACCESORIOS Y COMPONENTES COVALL SL 

AIKE SEGURIDAD Y DOMÓTICA SL 

ALEACIONES DE METALES Y PLASTICOS SL 

ALU-BRON, SL 

ANELL VILA, M CARMEN 

ANONIMA ESPAÑOLA DE COMERCIO Y ECONOMIA SA 

ARE ALTO RENDIMIENTO EMPRESARIAL SL 

AZALEA ELITE SL 

B.C. COAT RECOBRIMENTS SA 

BARNUSELL ARTIGUES, RICARD 

BENNETT INTERNACIONAL SL 
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MOVIMENT ASSOCIATS  
 
CENTRE METAL·LÚRGIC (Baixes) 

FONTANA FASTENERS SA 

FORNIMETAL MORA-MORERA SA 

FOSTER COCINA PROFESIONAL SL 

FUNDICION DE HIERROS COLOMER SA 

HIERROS LLOPART SA 

HIERROS SOPENA, SL 

INDUSTRIA DE MAQUINARIA PARA ALIMENTACIÓN SL 

INGENIERIA MAGNETICA APLICADA SL 

INSTAL.LACIONS ROLL SL 

IRONFIT SCP 

J. CLUSELLAS SAL 

J.G.P. INTERGRUP AIE 

MANTENIMIENTOS Y MONTAJES INDUSTRIALES 
DITRANTES SL 

MECANITZATS A. FIL SL 

MECANIZACION INDUSTRIAL SABADELL SA 

MINGUELLA Y CIA SL 

MOULDINTER 08 IBERICA SLU 

NUSMEC EUROPEAN SL 

OBERTURES I SERRALLERIA SL 

OLIVE LAMESA, JAUME 

PALOMES ALIMON, FERRAN 

PLANCHISTERIA INDUSTRIAL J.J. RUIZ SCP 

PULIDORAS Y ABRILLANTADORAS FLAQUE, SL 

RAFER & PROJECT S.L. 

RC PLANCHISTERIA INDUSTRIAL, SLL 

RICO BURREL, PERE 

ROURE TECTOSA SL 

RS ELEVADORS SL 

SODEVE SL 

TALL DE FERROS I ACERS, S.L. 

TALLERES CERPLA, S.L. 

TALLERES TECME SL 

TALLERS BALLET CIBERMATIC, SL 

TALLERS ROAG SA 

TECNICA Y SERVICIO DEL ENVASADO SA 

TÈCNICS SCP 

TENASY SCCL 

TRANSFORMACIONES METALICAS A. BARDAJI SL 

TRONICS 2000 SL 

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

BATISTE PROS, ENRIC 

BCN MAPEGRUP SLU 

BERCLOTOR SL 

BRAO MATEOS, JOAQUIN 

CLIMATIZACIONES F.J. CAMACHO SL 

CODERCH FERNANDEZ, JOSE Mª 

DELEC 2002 SL 

DIAZ CASTAÑO, JAVIER 

DIODAR ASSOCIATS SL 

ECOCLIMA INSTAL.LACIONS I MANTENIMENTS SL 

ENCIS 2010 SL 

ENSO INSTALACIONES SL 

ESCOFET ARBOLEDA, JORDI 

GONZALEZ JIMENEZ, FRANCISCO 

GRUP PIAUA SL 

INDUSTRIAS HOGARES Y MANTENIM. SERYMA SBD SL 

INSNOVA SERVEIS SL 

INSTAL FV SCP 

INSTAL.LACIONS I PROJECTES SOL I CLIMATITZACIÓ SL 

INSTAL.LACIONS MIRAPEIX SCP 

INSTALACIONES BYTAL ENERGIA SL 

INSTALACIONES COLLDEFORN SCP 

INSTALACIONES CUGAT CONDAL SL 

INSTALACIONES ELECTRICAS EGARA SLL 

INSTALACIONES INTEGRALES SERVITEC SL 

INSTALACIONES MEDINA SBD SL 

INSTALACIONES Y PISCINAS ORIENTE SL 

INSTALCLIMA SABADELL SL 

INSTALL CONNECT SL 

JIMENO TORRES, JUAN 

KALINDA PROJECTS SL 

LOPEZ BALLESTERO, DOMINGO 

LOPEZ SANCHEZ, MANUEL 

LOPEZ SEGURA, MANUEL 

LORENTE HERNANDEZ, ERIK 

MARISCAL PEREZ, OSCAR 

MARTINEZ MARIN, ALBERTO 

MORENO RODRIGUEZ, JAVIER 
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MOVIMENT ASSOCIATS  
 

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

MORENO RODRIGUEZ, JAVIER 

MULTISERVEIS VALLES SCP 

OFICINA TECNICA EN ELECT., CLIMAT.Y ARQUI-
TECT.,SCCL 

PECUNIOINSTAL SL 

PERICH BAYA, ALBERT 

PUJOL FERNANDEZ, ROBERT 

PUNT FET SON REFORMES SL 

PUYUELO LLAUSAS, JORDI 

RACIONERO CHACÓN, ANTONIO 

REHABILITACIÓ I INSTAL.LACIONS  PROINDCO SL 

ROCA DIAZ, FRANCISCO JAVIER 

SOL DE ALBESA SLU 

VERNELEC SL 

VIÑAS VILANOVA, JOAN 

WINDFRED VALLES SL 

 

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

ALIAS TOLEDO, ANTONIO 

ALONSO VILLA, JOSE Mª 

ARTIGAS MASATS, SALVADOR 

AVALIA INGENIERIA Y GESTIÓN SA 

CAELAR INSTAL.LACIONS SL 

CALLEJON BUENDIA, JORDI 

CARIBA 57 SL 

CLIMALUQ 2005 SL 

COLLDEFORN CORDOBA, JORDI 

CONSTRUCCIONS JARDI 2002 SL 

CREUS PUIG, JOSE Mª 

CUARZO, INGENIERIA Y SERVICIOS, S.L. 

ELECTRICIDAD ESCOFET S.L. 

ELECTRICIDAD MARCET S.L. 

FARRÉ ESCUDERO, XAVIER 

GENERAL D'INSTAL.LACIONS BCN, SL 

GONZALEZ AMETLLA, JOSÉ 

GONZALEZ CABREJAS, GREGORIO 

GOVIL INSTALACIONES SL 

GRUP EMPRESARIAL ASORRAL SL 

GUTIERREZ ELIAS, RAFAEL 

HOCES GUIJARRO, EMILIO 

INNOVARE SERVEIS SOSTENIBLES SL 

INSEL DE EMILIO J. HOCES SCP 

INST. DE AGUA, GAS Y ELECT. RAFAEL LOPEZ MUÑOZ 
S.L. 

INSTAL.LACIONS GARCIA ARGILÉS SL 

INSTAL.LACIONS PARAIRA SCP 

INSTALACIONES ELECTRICAS TORRENUEVA SL 

INSTALACIONES FONELEC S.C.P. 

INSTALACIONES FRAHEMA SL 

INSTALACIONES MARTINEZ POYATO SL 

INSTALACIONES MENARUS SL 

INSTALACIONES ROMAN S.C.P. 

INSTALACIONES Y CABLEADOS GRUPO BOLAÑO SL 

INSTALSER 2007 SL 

INSTAVER SL 

JURADO PEREZ, ANTONIO 

LIGERO SORIA, DOMINGO 

LORENTE GARCIA, JORDI 

LOYSEG SERVEIS SL 

MACIÀ MARTINEZ, JORDI 

MEC-CLIMA, S.L. 

MIRAPEIX  JANITA, ALBERT 

MUÑOZ JIMENEZ, FRANCISCO 

NOUS ELEMENTS S.L. 

PARRA MONZON, ISAAC 

PINATEC S.L. 

PISA GARCIA, DANIEL 

PROMISE 99 S.L. 

PUYUELO INSTAL.LACIONS S.L. 

QUINTANA RAMON, SEBASTIÀ 

ROBERT, JUAN, ALEX  INSTALACIONES SL 

RODRIGUES DE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE EURICO 

S.B.D. MASAGAS S.L. 

SABADELL CLIMA S.L. 

SEGURA ANDREO, VALENTIN 

SERRANO CLOT, ALFONS 

SOSTRES FERNANDEZ, JORDI 

TENA QUINTILLA S.L. 
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MOVIMENT ASSOCIATS  
 

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

AUTO MONTAJES CATALUNYA SL 

AUTODIJUSA SL 

CAN PEP MOTORS SCP 

DHOLLANDIA REDER SYSTEM SLU 

ESTABILE SL 

IBARS CADAFALCH, XAVI 

MARTINEZ MARSIÑACH, XAVIER 

MOTORBONS SCP 
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GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ I VENDA D’AUTOMÒBILS I RECANVIS DE 
SABADELL I COMARCA (Baixes) 

AUTO REPARACIÓN AGM S.L. 

AUTO TALLER SANT PAU, S.L. 

AUTOTALLERS MORATIN SCP 

BR MOTOR 2007 SL 

CASTELLVI MOTOR, S.L. 

ESCUDER ESTEBANELL, ORIOL 

ESTABILE, S.L. 

GEYMO MARINA INDUSTRIAL SL 

JOXAMI POLINYA S.L. 

LOPEZ RENOM, XAVIER 

MANCHADO MADRID, JORGE ANTONIO 

MARIN HERNANDEZ, JOSE 

MAZARRON ROIG, JORDI 

NEUMATICOS SABADELL SA 

QUADS I MOTOS DEL VALLÈS SL 

REPARACIONS INTEGRALS AUTOBOX SL 

ROSADO MORENO, JORDI 

RPM SPORT SCP 

SO AND SO SCP 

TURISMES SABADELL SL 

ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO SA 

MORA LUCEA, ESTEBAN 

MORENO JIMENEZ, DAVID 

MOTO DIVERSIO, SCP 

NEUMATICOS SABADELL, SA (S. QUIRZE V.) 

OÑATE USACH, RICARD 

PEDROSA CACERES, JUAN PEDRO 

RUIZ CASADO, AGUSTIN 

SERGIO TOYAS, SL 

SUPER MOVIL SABADELL, S.A. 

TALLERES GOMEZ PRIEGO SCP 

TURBO INYECCION SABADELL, SL 

VILA MUSTAROS, CARLOS 



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

SABADELL I COMARCA 

C/ Tres Creus, 66 

08202 SABADELL 

Tel.  93 745 78 10 

Fax. 93 726 09 95 

centrem@centrem.cat 


