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L’any 2014 l’activitat productiva mesurada per
l’Indicador de Producció del Metall (IPIMET) va
augmentar un 1,8% de mitjana. Quatre branques
d’activitat van acabar l’any en positiu: metal·lúrgia,
electrònica i informàtica, equips elèctrics i
automoció. Per contra, productes metàl·lics,
maquinària, altre material de transport i reparació i
instal·lació de maquinària van disminuir la seva
producció.
El creixement de la producció del sector continua
moderat però augmenta la xifra de negocis i les
entrades de comandes. Segons l’EPA (Enquesta
de Població Activa) sectorial, el nombre d’ocupats
a la Indústria del Metall, es va situar a finals del
2014 en 886.600, el que suposa un increment de
34.800 ocupats, comparats amb els 851.800 del
mateix període de l’any anterior. Continua
avançant l’afiliació. En el global de l’any les
exportacions del sector han enregistrat un
augment del 2,3% en comparació amb el 2013.
Les importacions tanquen l’any amb un
increment de l'11,90% interanual i el saldo
comercial del sector del Metall acumula un
superàvit de 3.673 milions d’euros el 2014.
Exportacions i importacions segueixen avançant.
A Catalunya, on el metall concentra prop del 34%
de les empreses i de l’ocupació del conjunt de la
indústria catalana, la producció ha experimentat
un repunt del 8,5% segons dades del CEAM.
Aquesta dada representa una millora substancial
davant l’estancament del 2013, el descens de 7,5% del 2012, i s’estima, pel 2015, una pujada
de la producció real propera al 3%.
El nivell d’utilització de la capacitat productiva
instal·lada al sector metal·lúrgic català s’ha situat
en el 82%, 4 punts més que el 2013. Els preus de
venda del sector han continuat estancats durant
el 2014, igual que en el 2011, 2012 i 2013. Els
costos salarials, per hora treballada, s’han
incrementat en un 1,7%. Els costos de les
matèries primeres i productes semielaborats
presenten un creixement moderat de l'1,7% i els
costos financers es mantenen estables. Les
inversions han enregistrat un increment del 2%.
S’espera que pel primer semestre de 2015 la
recuperació econòmica, tant a Catalunya com a
Espanya, es consolidi; l'economia creixerà a bon
ritme, sobretot en comparació als països
europeus.
L’activitat en el sector serveis
s’accelerarà.
La
confiança
dels
consumidors es situarà en zona d'optimisme; la
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producció i facturació de la indústria, i també les
comandes, creixeran; l'activitat en la construcció
començarà a repuntar; i el sector exterior
continuarà enregistrant xifres molt positives quant
a exportacions. Alhora, el context serà
absolutament favorable per enfortir aquesta
recuperació: el baix preu del petroli, l'absència de
pressions inflacionàries, la caiguda de la
cotització de l'euro, els tipus d'interès en mínims,
la política monetària d'estímul implementada
pel BCE i una política fiscal menys restrictiva.
Pel que fa a la presidència del Centre
Metal·lúrgic, la Sofia Gabarró, que es trobava en
el seu segon mandat, va presentar la seva
renúncia per raons empresarials i professionals.
Per aquest motiu el Consell, en la seva reunió de
20 de maig de 2014, em va nomenar nou
president fins a la finalització del mandat (juliol del
2017). Voldria agrair el gran treball fet per
l’anterior
presidenta
en
un
període
extremadament delicat i complex de gestionar. El
meu compromís és el de continuar les tasques
iniciades per l’anterior presidència, liderar
aliances i parlar del Vallès de manera global.
Voldria remarcar que, des del CM, seguim
treballant per donar suport a les empreses
potenciant la informació, l’assessorament, la
formació tant en cursos oberts com in-company,
fomentant la utilització del crèdit bonificable,
incrementant notablement les activitats de
promoció internacional,
i promovent les
relacions inter-socis i les activitats dels Joves
Empresaris (JEC) i del Club de Responsables de
Personal.
En aquesta memòria s’exposa de forma detallada
el conjunt d’activitats i projectes desenvolupats
pel Centre i pels Gremis, així com els resultats
assolits per les diferents àrees i serveis de la
institució que, un any més, valorem positivament.

Carlos Garriga i Sels
President
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El Centre Metal·lúrgic

Què és el Centre Metal·lúrgic?

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

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

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.

7
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Mapa Institucional
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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.

I

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

Arribant per les dues vies a la:
 CEOE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

Altres relacions institucionals:
















ACCIÓ.
ACTA, Associació Catalana de Teixidors Auxiliars.
ADECAT, Associació de Decolletadors i Mecanitzadors de Catalunya.
Ajuntaments de la Comarca.
APPLUS Technological Center.
ASCAMM, Associació Catalana d’Empreses Constructores de Motlles i Matrius.
Associació 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.
CC.OO, Comissions Obreres.
CEAM, Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic.
CECOT, Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa.

9

memòria2014

Relacions del Centre Metal·lúrgic



Altres relacions institucionals:
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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 de Ciutat de Sabadell.
Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Consell Territorial d’Ensenyament del Vallès Occidental.
Departament d’Empresa i Ocupació.
Departament d’Ensenyament.
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Diputació de Barcelona.
EADA, Escola d’Alta Direcció i Administració d’Empreses.
EGARSAT, Matepss num.276.
Entitats Financeres.
ESADE, Escola Superior d’Administració d’Empreses.
E.T.S.E.I.T, Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Terrassa.
ESDI, Escola Superior de Disseny Industrial.
ESEC, 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 CECOT Formació.
Fundació CECOT Innovació.
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Relacions del Centre Metal·lúrgic



Altres relacions institucionals:






































Fundació Parc Taulí.
FMF, Fundación del Metal para la Formación , Cualificación y el Empleo.
Gremi de Constructors d’Obres de Sabadell i Comarca.
Gremi de la Fusta de Sabadell i Comarca.
Gremi d’Indústries Gràfiques de Catalunya.
Gremi de Fabricants de Sabadell.
Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Terrassa i Comarca.
ICAEN, Institut Català de l’Energia.
ICICT, S.A. - Grup TÜV Rheinland
ISP - Joves Empresaris i Directius Industrials.
Instituts d’Ensenyament Secundari de Sabadell i Comarca.
JCS Jove Cambra de Sabadell.
JORGC, Gremi de Joiers i Rellotgers.
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.
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..

I
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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.

Per departaments, les adreces
individuals de correu electrònic:
Màrqueting Integral:
marketing@centrem.cat
Presidència:
presidencia@centrem.cat

Màrqueting Online:
marketingdigital@centrem.cat

Direcció General:
torras.gabriel@centrem.cat

Qualitat, Processos i Producte:
qualitat@centrem.cat

Direcció Adjunta:
vilanova.montse@centrem.cat

Comunicació:
comunicacio@centrem.cat

Formació:
subirana.rosa@centrem.cat

Comercial:
comercial@centrem.cat

Assessoria Jurídica Laboral:
villacorta.jesus@centrem.cat

Administració:
mas.montse@centrem.cat

Promoció Internacional:
jmcampanera@centrem.cat

Borsa de treball:
rrhh@centrem.cat

Finances:
dfinancer@centrem.cat

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

Estratègia - Competitivitat:
competitivitat @centrem.cat

Gremi de Tallers:
tra@centrem.cat

Recursos Humans:
recursoshumans@centrem.cat

AIAS:
aias@aias.es

I
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El Centre Metal·lúrgic

Serveis
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El Centre Metal·lúrgic

Serveis a les Empreses



Jurídic i Laboral
 Consultoria jurídica i laboral permanent.
 Informació
i
divulgació
de
les






modificacions legislatives en matèria
laboral.
Organització de sessions informatives.
Divulgació, mitjançant circulars, de les
matèries d’interès empresarial.
Informació sobre ocupació.
Normativa sobre contractació laboral,
pròrroga i extinció de contractes.

Negociació col·lectiva:



Informació d’acords - marc o estatals.
Informació i negociació dels convenis
provincials i autonòmics del sector
metall.
 Coordinació de la negociació dels
convenis i pactes d’empresa .
Salaris:


Informació sobre retribucions, plusos,
primes i altres conceptes salarials.
 Jornada laboral, calendari laboral,
horari de treball.
 Informació
sobre
normativa
disciplinària laboral, faltes i sancions.
Seguretat social:



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

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

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


Càlculs i confecció de nòmines,
assegurances socials, IRPF, altes,
baixes i remissió telemàtica de
cotitzacions a la Seguretat Social,
contractes i pròrrogues de treball,
tramitació de partes i per accident de
treball en Mútua, liquidacions, etc.
 Per a empreses: altes, modificació de
les
dades,
llibres
de
visita,
requeriments a la Seguretat Social i
Inspeccions de treball.
 Per a autònoms: altes i baixes, canvi
de bases de cotització i sol·licitud IT.
El Servei Tributari consisteix en la
Confecció
i
presentació
d’impostos
trimestrals i anuals (models 303, 390, 115,
180 i 347), confecció i dipòsit dels comptes
Anuals davant el Registre Mercantil,
confecció i presentació de l’Impost de
Societats i presentació de Llibres Oficials.
Borsa de Treball
El Centre Metal·lúrgic ofereix a les empreses
associades el Servei de Recerca de
Personal. Es tracta d’un servei que
consisteix bàsicament en captar la demanda
del perfil professional que precisa l’empresari
i buscar personal que s’adeqüi a aquest
perfil. Els currículums dels professionals que
coincideixen amb la demanda i que
compleixen els requisits són adreçats a les
empreses sol·licitants, per tal que sigui la
pròpia empresa la que realitzi la selecció
pròpiament dita.

I
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Serveis a les Empreses

Formació

Reglament que desenvolupa les mesures de
seguretat (RD 1720/2007): implantació de
Organització de cursos, conferències, les mesures necessàries per l'acompliment
jornades, seminaris i sessions informatives de la normativa legal vigent.
per a tots els empresaris i treballadors de les
nostres empreses associades.
 Informació i assessorament.
 Adaptació a la LOPD i implantació de
Organització de cursos de formació
les mesures necessàries per a
ocupacional per millorar els coneixements
l’acompliment de la normativa legal
dels alumnes i facilitar la inserció en el món
vigent.
laboral.
 Manteniment anual.
 Auditoria de revisió dels sistemes
Organització i tramitació de cursos de
d’informació i d’instal·lacions de
formació contínua subvencionats per
tractament de les dades.
l’Inem, dins del Contrato Programa
 Auditoria de situació.
mitjançant la Fundación del Metal para la
 Responsable de seguretat extern.
Formación, Cualificación y el Empleo i pel
 Formació per a Responsables de
Consorci per la Formació Contínua de
Seguretat, de Fitxers, de Tractament,
Catalunya.
Administradors de Sistemes o usuaris
autoritzats.
Gestió i tramitació d’aquelles accions
formatives que realitzen les empreses Prevenció de Riscos Laborals
mitjançant el sistema de formació contínua
(crèdit bonificable).
La implantació d'un sistema de gestió en la
seguretat i salut en el treball, proporciona
Medi Ambient
una eficient eina per promoure la prevenció
del risc laboral i millora la rendibilitat i
Conscients de la preocupació de les competitivitat de l'empresa, per això els
empreses associades per la temàtica del responsables de les empreses han de
Medi Ambient, el Centre Metal·lúrgic manté comptar amb l'assessorament adequat que
el seu acord de col·laboració amb la els hi faciliti l'acompliment d'aquestes
consultoria i enginyeria ambiental i obligacions.
energètica DEPLAN, SL.
Amb l'objectiu d'informar, assessorar i
Mitjançant aquest servei, les empreses que recolzar a les empreses en el seu esforç per
necessitin informació al respecte, o bé que conèixer i adequar-se a la normativa vigent
aquesta problemàtica els hi afecti d’alguna en Prevenció de Riscos Laborals, el Centre
manera,
poden
ser
convenientment Metal·lúrgic posa a la disposició de les
assessorades per un equip de tècnics empreses associades aquest servei:
qualificats i amb àmplia experiència en
projectes d’enginyeria, consultoria ambiental

Llei de prevenció de Riscos
i energia, experts en aquesta matèria.
Laborals.

Drets i obligacions de l'empresari i
Consultoria i Assessorament de Protecció
del treballador.
de Dades de Caràcter Personal

Guia d'avaluació de riscos.

Guia d'avaluació de riscos per a les
El Centre Metal·lúrgic dóna aquest servei
PIMES.
amb l'objectiu d'informar i assessorar a les

Organització preventiva.
empreses associades perquè puguin

Règim sancionador.
adaptar-se a la Llei Orgànica de Protecció

Serveis de prevenció de riscos.
de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al

I
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Serveis a les Empreses

Promoció Internacional

CM Viatges

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

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

Serveis d’interès col·lectiu

Serveis

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,
demandes industrials.
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ofertes

 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.

i

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.

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).

I
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Serveis a les Empreses

Assessoria Econòmica i Fiscal

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

 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.

directives.
 Assessorament a equips directius
per millorar la productivitat dels
equips.


Estratègia i Competitivitat
 Anàlisi d’oportunitats de millora de la

competitivitat.
del model de negoci.
Elaboració del pla estratègic.
Elaboració
del
Quadre
de
Comandament Integral.
Estudi de millora de l’eficiència en
les operacions i serveis.
Revisió i elaboració del Pla operatiu
de l’empresa.
Determinació dels processos crítics.
Implantació del pla de millora de la
competitivitat.

 Revisió

Servei de consultoria


Equips d’experts directius amb
experiència en les següents àrees:

àmplia


 Finances



 Servei











de Direcció Financera
externalitzada.
Consultoria econòmica i financera.
Planificació financera.
Estudis econòmics per a la millora
de la rendibilitat.
Recerca
de
finançament.
Reestructuració del deute.
Comptabilitat analítica de costos.
Formació en finances.



Recursos Humans
 Assessorament i acompanyament en






la gestió de persones.
Disseny i implementació de sistemes
d’avaluació del rendiment i millora de
la productivitat.
Auditoria i implementació dels
diferents processos de RRHH.
Avaluació i selecció de personal.
Mediació i gestió de conflictes.

Plans de Màrqueting.
estratègic (creixement
empresarial).
Consultoria integral de màrqueting
(presencial).
Formació de plans de màrqueting.
Desenvolupament d’accions per la
captació i fidelització de clients.
Política comercial.
Eines de creixement personals i
professionals en relació amb la
política de màrqueting.

 Màrqueting




 Implantació



Màrqueting Integral
 Realització i desenvolupament de

 Qualitat i processos del producte

i
optimització
de
sistemes de gestió de la qualitat
(ISO 9001:2008) i altres.
 Manteniment /Outsourcing ISO 9001.
 Qualitat del producte: marcatge CE,
normes EN, ISO, UNE, etc.
 Excel·lència
i innovació EFQM,
normes UNE 166.000, 5s, 6sigma,
etc.

I






Màrqueting Online
 Auditoria web.
 Estratègia digital.







Pla de social
media.
Posicionament als buscadors (SEO/
SEM/SMO).
Community manager. Continguts
xarxes socials i blogs.
Pàgines web.
Analítica web.
E-mail màrqueting.
Interim
manager
departament
màrqueting digital.
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Serveis a les Empreses
CM Servei
d’Assegurances

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

d’Informació Personalitzada SIP, que
consisteix en què, les empreses reben les
circulars informatives directament a la seva
bústia de correu electrònic. El sistema
permet la personalització de la recepció de
les circulars per temes. A través de la
descripció d’un perfil, l’empresa determina
sobre quins temes vol rebre circulars i sobre
quins no. Es poden incorporar tantes
adreces de correu electrònic com es disposi,
personalitzant-les cada vegada amb els
corresponents perfils i distribuint, així, la
recepció de circulars informatives del Centre
Metal·lúrgic a tots els departaments de la
seva organització en funció de les
temàtiques d’interès de cadascun.
Directori d’Empreses i Productes
A través del Web del Centre és possible
consultar en temps real dades relatives a
les empreses associades (localització,
dimensió, productes i serveis, etc.), així
com dades relatives als productes i serveis
que es fabriquen i presten, amb indicació
de qui ho fa.
Aquesta base de dades permet la seva
explotació partint de recerques de dades
d’identificació i localització de les
empreses contingudes, així com dels
productes i/o serveis que elaboren i/o
presten, oferint:
Serveis Auxiliars







Texts dels Convenis Col·lectius.
Còpies dels texts legals.
Traduccions.
Biblioteca.
Reserva d’aules i sales de reunions,
per als socis.
Cessió d’equips audiovisuals.

I
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Serveis a les Empreses

TPC. Targeta
Professional de la
Construcció
Informació de la Targeta:
 Acredita la categoria o grup professional

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

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

I

Com que la utilització d’aquest servei es fa
mitjançant diferents modalitats de subscripció,
des del Centre Metal·lúrgic oferim 4,5 mesos
d’utilització gratuïta de la plataforma.
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El Centre Metal·lúrgic

Certificat de qualitat ISO 9001:2008

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

20
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Òrgans de
Govern i Gestió

memòria2014

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

22
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Òrgans de Govern i Gestió

Consell

En representació dels Grups d’Activitat
a) Serveis metal·lúrgics i mecànics en general.
GRUP NÚM. 0
Grupo Mikalor, SL
Piqué Reig, Joan
GRUP NÚM. 1
Suñer, SA
GRUP NÚM. 2
GRUP NÚM. 3
GRUP NÚM. 4

Bosch Sistemas de Frenado, SLU
Emypro, SA
Talleres Auxiliares de Estampaciones, SL - Tade
SR Ferromer, SL
Dicomol, SL
J. Clape, SA
Moldiplast, SL
Troquelería Dover, SL

b) Constructors de maquinària per a sectors específics
GRUP NÚM. 5

Fité Construcciones Mecánicas, SA

GRUP NÚM. 6

Olmos Maquinaria, SL
Talleres Pupar, SA
Ambaria Energy, SL
Grup Adeur Sistemes de Seguretat, SL
Interflex, SL
S.A. Sistel

GRUP NÚM. 8

GRUP NÚM. 9
GRUP NÚM. 10
GRUP NÚM. 11
GRUP NÚM. 12

c) Comerç
GRUP NÚM. 13

Industrias Disme, SA
S.A. Sinard
Segura Llunell, SA
Dinalager, SL
Galí Internacional, SA
Johnson Controls Manufacturing España, SL
Mecman Industrial, SL
Prodec Equipos de Envasado, SAU
Tucai, SA
Weda Transmisiones, SL
Windisch, SA
Daunis, SA
Enttia 3000, SL
José Mª Casanovas Enrich, SL
Napoleón Armengol, SA
Pulltap’s, SL
Suministradora del Vallés, SA

23
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Òrgans de Govern i Gestió

d) Gremis
GRUP NÚM. 14

GRUP. NÚM. 15

GRUP. NÚM. 16

Ainfar, SL
Atae 88, SA
Carles Gumbau, SL
Electrica Industrial Canyameres, SL
Electricitat Maso, SL
Instal·lacions J. Osuna, SL
J. Foradada Instal·lacions, SL
Omega Instalaciones, SL
Urbano Carpio Instalaciones, SL
Auto Talleres Erasa, SRL
Autotecnic Palau, SL
Euma, SL
Expo Einess, SL
Ippon Motor Vallès, SLU
MAVISA
S.E.R.V.E.I, SA
Sitjas Motor, SL
Urpí Sport, SL
Tratamientos y Acabados por cataforesis, SA (TACSA)

En representació de les localitats de l’àmbit del Centre
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Barberà del Vallès

Indústrias Angra, SL

Caldes de Montbui

Recam Laser, SL

Cerdanyola del Vallès

Talleres Abril Hnos, SCP

Castellar del Vallès

Corgrap, SA

Montcada i Reixac
Palau-Solità i Plegamans

Injecció Amac, SL
Würth España, SA

Polinyà

Industrias Puigjaner,SA

Ripollet

Planning Sisplamo, SL

Sabadell

Muelles i Resortes Bosch,SL

Sentmenat

Aranow Packaging Machinery,SL

Sta. Perpètua de Mogoda

Dynacast España, SA

Sant Quirze del Vallès

August Serra Ferrer, SL

memòria2014

2.

Òrgans de Govern i Gestió

Junta Directiva
Presidenta

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

Sots-presidents/ta

August Serra i Ferrer (August Serra Ferrer S.L)*
Alicia Bosch i Palma (Muelles i Resortes Bosch, S.L)*
Ramón Alberich i Ferrer (Pulltap’s, S.L)*

Tresorer

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

Tresorer Adjunt

Eduard Daunis i Mulet (Daunis, S.A)

Vocals

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

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

25
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Òrgans de Govern i Gestió

Personal i Assessors del Centre

Director General / Gabinet Tècnic

Gabriel Torras i Balcell

Adjunta a Direcció

Montse Vilanova i Ballet

Comptabilitat / Borsa de Treball

Cristina Encinas i Cano

Assessoria Jurídica i Laboral

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

Formació

Rosa Subirana i Navarro
Lourdes Capel i Rueda

Comercial

Jonatán Busquier i Latorre

Promoció Internacional

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

Finances

Rafel Busom i Masjoan

Qualitat

Marc Santandreu i Gràcia

Competitivitat

Ricard Rocosa i Alsina

Lideratge i desenvolupament directiu

Pere Lluis Gómez i Ortiz

Màrqueting Integral i Online

Marta Casas i Olivella
Rosa M. Orrit i Clotet

Comunicació

Elisabet Jordán Carrasco

Administració

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

26

memòria2014

3.

Activitats més
destacades de
l’associació
durant el 2014
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Àrea Econòmica i Fiscal

Durant el 2014 s’han seguit produint
modificacions
normatives
que
s’han
traslladat als associats mitjançant circulars i
sessions especialitzades o assessorament
personalitzat als interessats.

 Millora la gestió financera de la teva





 Nova exempció del 85% de l’impost sobre






















l’electricitat per a determinats processos
metal·lúrgics.
Resum de novetats, autònoms 2014.
Empresa del Vallès, associada al Centre
Metal·lúrgic, aconsegueix finançament de
89 inversors particulars via crowdlending
amb Arboribus.
Presentació pels residents a Espanya de
las declaracions sobre les transaccions
econòmiques i els saldos de actius i
passius financers amb l’exterior.
Nota informativa llei 22/2013, de 23 de
desembre, de Pressupostos Generals de
l'Estat per a l'any 2014.
Prorroga tipus de retencions societats.
Necessites finançament.
Clients industrials amb consum de gas
natural.
Exempció del 85% de l’impost sobre
l’electricitat per a determinats processos
metal·lúrgics.
Alternatives de finançament per a les
empreses amb Arboribus.
ICO Garantia SGR/SAECA 2014.
ICO Internacional 2014.
ICO Empreses i Emprenedors 2014.
ICO Exportadors a mitjà i llarg termini
2013/14.
ICO Exportadors a curt termini 2014.
Declaració informativa sobre béns i drets
situats a l'estranger.
Vol reduir un 4% la seva factura elèctrica?



















empresa.
Reclamació del cèntim sanitari.
Taller d’orientació financera per a Pimes.
Acord amb la plataforma Subcon.
Recuperació de l’impost sobre la venda
minorista de determinats hidrocarburs,
conegut com a cèntim sanitari.
Vols conèixer les línies de finançament
del CDTI per a empreses?. T’ho
expliquem!
Moltes Empreses metal·lúrgiques ja han
reduït un 4% la seva factura elèctrica.
Taxa per la gestió de residus municipals.
Línia d’ajuts en forma de garantia per al
finançament de projectes de reactivació
industrial.
El Centre Metal·lúrgic t’ajuda a millorar la
gestió financera de la teva empresa.
La nova reforma fiscal.
Mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i el
règim especial simplificat de l'IVA. Any
2015.
Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la
qual modifiquen entre unes altres la Llei
37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost
sobre el Valor Afegit (BOE de 28 de
novembre).
Principals novetats tributàries introduïdes
per la llei 27/2014, de 27 de novembre, de
l'Impost de societats (BOE del dia 28).
Principals novetats tributàries de la Llei
35/2006, de 28 de novembre, de l'impost
sobre la renda, introduïdes per la Llei
26/2014, de 27 de novembre (BOE DE
28).
Nous percentatges retencions exercici
2015.

3
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Activitats més destacades
de l’associació durant 2014

Àrea Laboral i Seguretat Social

S’informa sobre:
 Les mesures per afavorir la contractació
estable i millorar la ocupabilitat dels
treballadors.
 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 2014.
 El Salari Mínim Interprofessional.
 La devolució de les cotitzacions als
autònoms en règim de pluriactivitat.
 El Programa de Foment de l’Ocupació.
 S’envia taula comparativa sobre els
conceptes de cotització que s’inclouen a
la base de cotització.
 La situació de la negociació del conveni
col·lectiu
per
a
la
Indústria
Siderometal.lúrgica de la Província de
Barcelona, en relació a la sentència del
TSJC.
 Oferta laboral d’una multinacional a
Alemanya.
 La posició empresarial i les gestions
administratives davant la convocatòria de
vaga del conveni col·lectiu per a la
Indústria Siderometal.lúrgica de la
Província de Barcelona pels dies 29
d’abril i 6 de maig.
 Participació a les eleccions dels diputats
al parlament europeu del 25 de maig.
 Signatura i publicació del Conveni
Col·lectiu
per
a
la
Indústria
Siderometal·lúrgica de la Província de
Barcelona.
 Signatura i publicació de la pròrroga del
Conveni Col·lectiu del Comerç del Metall
de la Província de Barcelona.
 Ampliació del termini d’ingrés de la
cotització
corresponent
als
nous
















conceptes i imports computables en la
base de cotització al règim general de la
Seguretat Social.
Sessió informativa sobre el Conveni
Col·lectiu
per
a
la
Indústria
Siderometal·lúrgica de la Província de
Barcelona.
El canvi de bases de cotització per a les
persones incloses en el règim especial
de treballadors autònoms.
El calendari oficial de festes laborals per
a l’any 2015.
El calendari laboral per a l’any 2015.
Les festes locals de Sabadell 2015.
El calendari de festes locals a Catalunya
per al 2015.
Ingrés complementari de cotitzacions a la
Seguretat Social.
Adaptació al nou model de Rebut de
Salaris.
Campanya de la Inspecció de Treball
sobre el risc de caiguda al mateix nivell
en l'àmbit laboral.
Directrius bàsiques per a la integració de
la prevenció a les obres de construcció.
Subvenció de l’Ajuntament de Barberà
del Vallès en la contractació de persones
desocupades.
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Servei de Promoció Internacional

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 2014
següents missions:

s’han

País

30

realitzat

les

Dates de
realització

RÚSSIA / AZERBAIDJAN
QATAR / KUWAIT
XILE / BRASIL
ALGÈRIA / MARROC
HONG KONG / XINA

30 Mar –05 Abr
11 - 15 Maig
19 -23 Maig
25 - 30 Maig
12 - 17 Octubre

SINGAPUR / TAILÀNDIA

25 – 31 Octubre

EEUU
PERÚ / COLÒMBIA

01 - 06 Novembre
08 – 14 Novembre

MÈXIC

17 – 22 Novembre

ARABIA SAUDITA-DUBAI

30 Nov. – 04 Des.

Durant el 2014 s’han realitzat 19 jornades
Informatives amb l’objectiu de promocionar
diferents àmbits relacionats amb els
programes proposats o alguns mercats
objectiu lligats a missions comercials
previstes dins del Programa de Promoció
Internacional 2014.

Jornada

Data
realització

RÚSSIA

18 Febrer

PERÚ

26 Febrer

ALGÈRIA / MARROC

26 Març

XILE

8 Abril

COM EXPORTAR AMB ÈXIT?

11 Abril

FRANÇA

23 Abril

POLÒNIA

06 Juny

AGENTS COMERCIALS A ALEMANYA

12 Juny

HONG KONG / XINA

11 Juliol

MÈXIC

14 Juliol

XILE

29 Setembre

TURQUIA

02 Octubre

SECTOR FERROVIARI A RÚSSIA

09 Octubre

RECOBRAMENT DEUTES ESTRANGER

24 Octubre

AGENTS COMERCIALS A FRANÇA

1 Novembre

COLÒMBIA

11 Novembre

COM EXPORTAR AMB ÈXIT?

05 Desembre

EEUU

17 Desembre

MÈXIC

23 Desembre

3

Servei de Promoció Internacional
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3
Participac. agrupada Fira Midest

Missió Comercial a Perú Colòmbia

Trobada Agents Comercials a França
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Servei de Promoció Internacional

Programa de nous mercats
El Programa de Nous Mercats neix amb la
finalitat d’oferir un servei de preparació
d’agendes comercials semblant al que
s'obté en les Missions Comercials Directes
però més personalitzat i individualitzat,
d’acord amb les necessitats de les
empreses ja que viatgen pel seu compte al
país objectiu.

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

Es per això que es dissenya el nou programa,
que tot i no comptar amb ajut, ofereix una
sèrie d’avantatges per a les empreses,
Programa d’Internacionalització Agrupada especialment en quant a flexibilitat del
(PIA)
programa i adaptació a les necessitats
específiques de cada empresa.
El
Programa
d’Internacionalització
Agrupada d’ACCiÓ, permet la creació de Al 2014 s’ha convocat el
programa de
Grups d’Exportació en Destí (GED) ón un delegats per als següents mercats: Mèxic,
conjunt d’empreses s’agrupen per canalitzar Perú, Rússia, Xile, Colòmbia i Aràbia Saudita.
les seves vendes a l’exterior mitjançant la Mèxic.
contractació conjunta dels serveis de
comercialització en el país de destí dut a En cada llançament es realitza una sessió
terme per un gerent de grup. Les despeses informativa de mercat on el delegat fa una
que es generen són compartides per totes introducció al mercat, una empresa explica la
les empreses participants.
seva experiència en el mercat, i es presenta
el programa.
Aquesta fórmula permet aprofitar economies
d’escala, minimitzar costos d’estructura i Al mateix temps es dona l’oportunitat a les
inversions estratègiques inicials, així com empreses de tenir una reunió presencial o a
optimitzar informació, despeses de gestió o traves de videoconferència amb el delegat
comunicació, etc.
per aclarir els dubtes que puguin sorgir.
Durant aquest any s’han realitzat els
següents grups:
Nom
ARÀBIA SAUDITA
Construcció i tractament d’aigua
IRAN
Maquinària i
subministraments
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Servei de Promoció Internacional

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

3

La gestió es realitza directament a les oficines i amb personal dedicat del consultor, i
seguiment de l’entitat.
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Servei de Promoció Internacional

Calendari d’accions:

MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FASES
Reunió a l’inici del programa en l’empresa per tal
de conèixer el seu producte, analitzar la seva
situació i saber el motiu pel qual vol participar al
programa, així com recollir la documentació
existent.
Selecció i priorització dels 2 mercats a treballar.
Reunió a l’empresa per presentar la selecció i
priorització de mercats i presentació de pla
d’acció anual amb full de ruta i pressupost
d’accions. Validació amb l’empresa y/o
correccions
Cerca de contactes potencials en el països
objectiu 1
Gestió de contactes i seguiment del país
objectiu 1: gestió comercial de contactes:
contacte telefònic, tramesa de documentació,
seguiment, rebuda
de pressupostos,
preparació d’ofertes, negociació i seguiment
Assessorament i resolució de dubtes.
Cerca de contactes potencials en
objectiu 2

el països

Visites als països objectiu 1 i 2
Gestió de contactes i seguiment del país
objectiu 1 i 2.
Reunions de seguiment abans i posterior a
cada viatge.
Informe d’activitats.
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Activitats més destacades
de l’associació durant 2014

Servei de Promoció Internacional

Trobada
d’agents
comercials
comissionistes a Alemanya i França.
Per tal de donar resposta a les empreses
que no disposen d’agents comercials
comissionistes en els principals mercats de
la Unió Europea, s’han organitzat al 2014
una primera Trobada d’Agents Comercials
Comissionistes a Alemanya, i una segona a
França en el segon semestre de 2014.
El propòsit d’aquestes Unitats és doble:
Entrevistar-se personalment amb agents
comercials comissionistes multi cartera
amb experiència en el sector d’activitat
de l’empresa que puguin representar-la
en el mercat alemany a fi d’iniciar o
consolidar les exportacions.
Un equip d’experts en el mercat alemany i
en cerca d’agents comercials multi cartera
realitzarà la cerca i filtratge d’agents que
estiguin oberts a conèixer la vostra
empresa i organitzarà una trobada d’agents
comercials alemanys i empreses catalanes
en una ciutat alemanya.

comercials
alemanys,
a
fi
d’identificar aquells que siguin mes
adequats per a les empreses
catalanes, i estigui oberts a
negociar una relació.
FASE 3: VIATGE I REALITZACIÓ DE
LES ENTREVISTES
PERSONALITZADES.
Organització
d’entrevistes
personalitzades a Alemanya, entre
les empreses i els agents comercials
identificats, dins del marc del Cicle de
Trobades d’Agents Comercials a
Europa de l’Entitat La trobada
s’organitzarà en un dia de manera que
les empreses participants puguin
anar i tornar de destí en un màxim
de 2 dies.

FASE 1: ANÀLISI I SELECCIÓ DE
LES EMPRESES CATALANES.
Reunió inicial amb empreses
participants:
entrevistes
personalitzades a l’Entitat amb les
empreses participants a fi de
conèixer la seva activitat i establir
el perfil d’agent comercial més
adient
per
a l’empresa a
Alemanya
FASE 2: ANÀLISI I SELECCIÓ
DELS AGENTS COMERCIALS A
ALEMANYA.
Cerca
i
filtratge
d’agents
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Servei de Promoció Internacional

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 ACCIÓ per al lloguer de l’espai i la decoració de l’estand.
 Coordinació amb l’entitat firal per resoldre temes de contractació de l’espai, ubicació,

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

durant el viatge.
Durant l’any 2014 s’han organitzat la participació agrupada a les Fires:
Fira

Ubicació

Dates de realització

MIDEST

París, França

04/11 al 07/11

IFAT

Munic, Alemanya

11/04 al 14/04

Programa Empresa Exporta
Amb l’ajut d’ACCIÓ, la nostra entitat va oferir a les empreses un programa d’acompanyament
en les primeres passes a l’exterior. El programa s’adreça a empreses sense experiència
internacional i aquestes són les seves principals característiques:







El programa està finançat i garantit per la Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ, i
es dur a terme directament a través d’entitats col·laboradores.
El programa ofereix un servei d’assessorament individualitzat a l’empresa perquè pugui
disposar del seu Pla de Promoció Internacional adaptat als seus recursos i necessitats
i que serà elaborat de forma conjunta.
El Pla de Promoció Internacional permetrà elaborar un pla tal que les empreses puguin
esbrinar a quins països del món hi ha clients que estan interessats en comprar-nos-els
i mitjançant quin canal podem arribar a contactar-los. Un pla operatiu que defineix les
accions específiques a posar en marxa per començar a exportar a destinacions
concretes.
El programa el van dur a terme consultors experts en exportació, externs a l’empresa,
que van dedicar un total de 20 hores al projecte, amb estreta col·laboració de l’equip
directiu de l’empresa.

3
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Servei de Promoció Internacional

Programa d'Iniciació a l'Exportació
Durant el 2014, es va portar a terme el Programa d’iniciació a l’exportació, amb l’ajut
d’ACCIÓ. Amb aquest programa, l'empresa va posar en pràctica les accions i
estratègies identificades en el seu Pla de Promoció Internacional amb l'objectiu de
començar a exportar.
El programa es va dur a terme per assessors experts en internacionalització i
màrqueting digital i tècnics de comerç exteriors, tots ells externs a l'empresa i amb
l'estreta col·laboració de l'equip directiu de l'empresa.
Objectiu
Ajudar l’empresa a iniciar la seva internacionalització implementant el pla de promoció
internacional del que ja disposa a l’inici del programa i al mateix temps, donar suport a
l’empresa per tal que tingui una presència a internet orientada als seus públics i mercats
objectiu internacionals.
Característiques
Aquest programa permet obtenir el suport d’un assessor en comerç internacional i un altre en
màrqueting digital, a part d’un tècnic especialitzat en comerç internacional. Per tant, s’ofereix
a l’empresa una estructura que equival a un departament d’exportació.
Aquests dos assessors i el tècnic treballen perquè l’empresa posi en marxa el seu pla de
promoció internacional.
Metodologia


L’assessor en comerç internacional va ajudar l’empresa a implementar el pla de
promoció internacional validat per ACCIÓ a l’entrar al programa i va donar resposta als
dubtes que van anar sorgint durant aquest període de temps. La dedicació va ser de 25
hores durant la durada del programa.



L’assessor de màrqueting digital va consensuar amb l’empresa un pla d’accions en
màrqueting digital alineat amb el seu pla de promoció internacional. La dedicació va ser
de 25 hores durant la durada del programa.



El tècnic de comerç internacional es va responsabilitzar, a temps parcial, de les
tasques derivades dels processos d’assessorament iniciats al programa i dels
corresponents plans de treball. La dedicació va ser de 400 hores, repartides durant el
període de temps del programa.
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Servei de Promoció Internacional

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.

Servei
reclamació
l’estranger.

de

deutes

a

Per tal d’arribar a cobrar el deute d’una
manera amistosa i efectiva, Plametall ha
signat un acord amb una empresa
especialitzada
en
el
recobrament
d’impagats
generats
amb
entitats
espanyoles per part de persones físiques o
jurídiques residents en altres països, que
opera en cada estat mitjançant agents
locals amb llicència de recobrament
coneixedors de la legislació aplicable al seu
territori per a la gestió d’impagats.

3

El servei opera amb una rigorosa política “
Success fee” sense costos inicials i amb
facturació només en el supòsit de
recobrament amb èxit.

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
Jornada. Exportar amb Èxit

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.

Jornada. Hong Kong i Xina
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Activitats més destacades
de l’associació durant 2014

Formació



En el Programa de Formació 2014, hem
ofert 102 títols de cursos diferents,
classificats per àrees, per oferir-los a les
empreses metal·lúrgiques associades al
Centre. Aquest any, degut a les retallades,
només el 9% d’aquests cursos han estat
totalment subvencionats. La resta de
cursos s’han fet mitjançant el crèdit
bonificable.
Aquestes subvencions provenen de dues
fonts:




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

Total formació gestionada pel Centre
Metal·lúrgic:
Any

(*) Hores lectives

Assistents

2014

1.770

494

2013

4.627

825

2012

5.285

1.075

2011

6.905

2.225

2010

11.315

3.280

2009

10.115

3.284

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

Hem continuat oferint els CURSOS
OBERTS del nostre Programa de
Formació, que estan a l’abast de tots els
empresaris/es i persones treballadores de
les empreses associades i dels nostres ex
alumnes.
Aquest any, a la comarca d’OSONA, s’han
impartit 11 cursos subvencionats dins el
“Contrato Programa”, totalitzant 687 hores
lectives i amb la participació de 170
treballadors/es,
pertanyents
a
les
empreses metal·lúrgiques de la comarca
d’Osona.
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Formació

Relació
de
les
accions formatives
organitzades pel Centre Metal·lúrgic, com a
CURSOS OBERTS pels seus associats:

Àrea / Cursos Oberts
Direcció General

 Quadre de comandaments business intelligence a la
Pime.
 Claus del lideratge personal.
 Com fer créixer la teva empresa.
Desenvolupament Personal

 Claus per liderar i gestionar equips amb eficàcia.
 Potencia la teva creativitat mitjançant mapes
mentals.

 Com potenciar la teva capacitat creativa.
 Com aconseguir més amb menys.
 Entrena´t per controlar i gestionar l’estrès emocional.
RRHH
 Pràctiques de gestió de recursos humans.
 Administració de personal. Nòmines i modalitats de
contractació
 Conèixer les persones mitjançant la cara–
Morfopsicologia.
 MASTER CLASS: El repte de millorar la gestió i el
rendiment de les persones a la PIME.
Administració
 Comptabilitat bàsica.
 Comptabilitat avançada.
 Protecció de dades en les PIMES.
 Gestió i reclamació d’impagats.
Finances/fiscal
 Finances per a no financers.
 Gestiona la teva empresa mitjançant el pressupost
anual.
 Aprèn a auditar-te per millorar la tresoreria i disminuir
les necessitats de finançament..
 Introducció a la fiscalitat per a pimes.
 Impostos a la pime. Com preparar els impostos de
manera pràctica.
 Planificació del tancament de l’exercici fiscal 2014.
Comerç exterior

 Incoterms 2010
 Fas exportacions i/o importacions, i no saps com fer
els tràmits administratius?
Comercial
 Vendre 2014. Tècniques avançades de venda.
 La concertació telefònica de cites comercials.

Àrea / Cursos Oberts
Màrqueting internet
 Màrqueting industrial.
 Crea els teus propis vídeos.
 Xarxes Socials.
 Gestiona les teves xarxes socials– Hootsuite.
 Linkedin com a eina de negoci.
 Community Manager.
 Vendre més mitjançant internet.
Prevenció de Riscos Laborals
 Formació específica en el lloc de treball. Electricitat,
construcció de línies de telecomunicacions i
esteses elèctriques.
 Prevenció de riscos laborals (nivell bàsic).
 Prevenció de riscos laborals. Recurs preventiu.
 Seguretat industrial.

3

Qualitat i medi ambient
 Gestió de la qualitat ISO 9001:2015
 Introducció a la Norma EN 1090-2.
 Implantant un sistema de gestió mediambiental
segons ISO 14.001.
Gestió d’operacions
 Gestió de magatzems.
 Gestió de compres. Com aportar màxim valor a
l'empresa.
 Introducció al Lean Management.
Automatismes, robòtica i CNC
 Programació i mecanització en CNC.
 Automatismes elèctrics
Soldadura i caldereria
 Soldadura.
 Caldereria industrial.
 Homologació en soldadura o renovació del
certificat d’homologació.
Producció mecànica
 Manteniment mecànic.
 Metrologia bàsica de taller.
Magatzem
 Operador de carretons elevadors.
 Renovació carnet de carretons elevadors.
Electricitat

 Electricitat bàsica.
Disseny
 Catia V5 sòlids. (Nivell inicial).
 Autocad 2D.
 Interpretació de plànols.
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Formació
Àrea / Cursos Oberts

Informàtica

 Microsoft Excel 2010 (avançat).
 Taules dinàmiques.
 Presentacions 2.0 PREZI.
Idiomes: Anglès







Anglès busines I.
Anglès busines II.
Anglès elementary.
Anglès pre-intermediate.
Anglès upper intermediate.

Idiomes: Francès
 Francès inicial.
 Francès intermedi.

Àrea / Cursos Oberts
Gremi de Tallers de Reparació i Venda
d’Automòbils i Recanvis de Sabadell i Comarca

 Electricitat

i introducció a l’electrònica de
l'automòbil.
 Anticontaminació motors de benzina i diesel.
 Localització d’avaries en la gestió electrònica.
 Organització i gestió del taller.
 Prevenció de riscos en la manipulació de vehicle
elèctric.
 Transformació i manteniment de bicicletes
assistides.
 Manipulació de sistemes frigorífics instal·lats en
vehicles– GASOS FLUORATS.
Gremi d’Instal·ladors Electricistes i Fontaneria de
Sabadell i Comarca

 Disseny, muntatge i manteniment d'instal·lacions de





calderes de biomassa.
Mesures elèctriques.
Aire condicionat i climatització.
Proteccions diferencials.
Manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de
qualsevol càrrega de refrigerants fluorats.

Curs. Linkedin com a eina de negoci
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Formació

Total CURSOS OBERTS:
Any

Cursos

2014
2013

54
56

Hores
lectives
1.258
1.447

2012

73

1.801

804

2011

114

3.003

1.389

2010

133

3.388

1.703

2009

164

5.283

2.250

Assistents
487
602
Formació ON LINE
Aquest any 2014, 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.
Any
2014

Curs: Quadre de comandaments Business intelligence a la
PIME.

Alumnes
7

Hores lectives
512

2013

6

403

2012

8

700

2011

6

200

2010
2009

43
7

1.125
345

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

Hores
90

Microsoft Office

40

Comptabilitat avançada

40

Agent d’Igualtat

60

Direcció de Projectes

102
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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, l’any 2004, es va
formar una Agrupació d’Empreses en que, actualment, hi han 1.425 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 612 notificacions d’accions formatives, totalitzant
19.875 hores lectives en les quals han participat 2.410 alumnes. De les 457 empreses que
han sol·licitat aquesta formació subvencionada, el volum econòmic d’aquestes notificacions
ha estat de 553.085€ deduïts de les cotitzacions a la Seguretat Social.
ANY

Empreses adherides

Notificacions

Alumnes

H. Lectives

Crèdit recuperat

2014

1.425

612

2.410

19.875

553.085 €

2013

1.346

664

2.403

22.337

574.175 €

2012

1.120

696

2.892

25.223

622.343 €

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 €
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Activitats més destacades
de l’associació durant 2014

Formació

Sessions informatives
10.02.14

Programa Qualifica’t. Assessorament i reconeixement d'experiència laboral.

11.02.14

Els nostres fills a les xarxes socials.

20.02.14

Anàlisi del moros professional.

25.02.14

Eficiència energètica i sistemes de gestió energètica. ISO 50001.

25.03.14

Formació professional en alternança i dual.

27.03.14

Estat de la situació de la negociació del conveni col·lectiu per a la Industria
siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, en relació a la recent
sentencia del tribunal superior de justícia de Catalunya.

10.04.14

Taller d’orientació financera per a Pimes.

24.04.14

Norma UNE-EN 1090. Marcat CE per estructures metàl·liques.

29.04.14

Prova d'accés als cicles formatius de grau mitja.

07.05.14

Linkedin i Twitter, generen negoci en l’empresa.

22.05.14

Conveni col·lectiu per a la industria siderometal·lúrgica de la província de
Barcelona 2007-2012, prorrogat fins al 31 de desembre de 2015.

29.05.14

Vols conèixer les línies de finançament del CDTI per a empreses?.

23.09.14

Programa Qualifica’t.

04.11.14

Control de gestió i factors claus d'èxit a l’empresa.

06.11.14

Segona convocatòria del programa “Expansiona’t” per al 2014.

21.11.14

Màster Class. El repte de millorar la gestió i el rendiment de les persones a
la Pime.

27.11.14

Grau universitari (antiga llicenciatura) en direcció d’empreses.

11.12.14

La nova reforma fiscal. Principals canvis en l’Impost de Societats, en
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i en l’IVA.

44

memòria2014

3.


Activitats més destacades
de l’associació durant 2014

Servei de Recerca de Personal

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 2014
Oficis metal·lúrgics
86 63%
Comercials/ caps venda i post venda
16 12%
Personal administratiu/ administratiu –comptable
9
7%
Caps de producció, torn o secció, comandaments intermedis/ Cap oficina tècnica
8
6%
Enginyeria i personal tècnic
7
5%
Projectistes i delineants
4
3%
Qualitat: tècnics / adjunts i verificadors
3
2%
Importació/ exportació / assistents amb idiomes
3
2%
TOTAL RECERQUES DE PERSONAL
TOTAL EMPRESES SOL·LICITANTS
PROCESSOS FINALITZATS
RESOLTES PEL SERVEI
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
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136
99
94 69%
68 72%
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 2014 s’han
registrat un total de 384 candidats a la
borsa de treball on line.
Així, podem dir que, dels processos
finalitzats amb contractació d’una o més
persones, un 72% han estat amb
currículums de la pròpia borsa de treball
del Centre Metal·lúrgic i un 28% per altres
vies.
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Targeta Professional de la
Construcció per al Sector del Metall

Durant l’any 2014 el Centre Metal·lúrgic ha tramitat
un total de 43 targetes.



Club de Responsables de Personal
Posteriorment a la jornada ha tingut
lloc un dinar per permetre seguir
comentant els temes tractats.

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

3

 Sessió

informativa “Estat de la
situació de la negociació del
conveni col·lectiu per a la indústria
siderometal·lúrgica de la província
de Barcelona en relació a la recent
sentència de Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, a càrrec del
Sr. Jesús Villacorta, advocat i assessor
jurídic del Centre Metal·lúrgic.

Enguany, el Club ha continuat la seva
ascendent trajectòria, amb un programa
d’activitats ben interessant. Les activitats
han estat les següents:
 Monogràfic

sobre les implicacions
dels nous conceptes cotitzables a la
Seguretat
Social,
llar
d’infants,
assegurances, etc., a càrrec del Sr.
Jesús Villacorta, advocat i assessor
jurídic
del
Centre
Metal·lúrgic.
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 Sessió

Club de Responsables de Personal

informativa
“Conveni
Col·lectiu per a la Indústria
Siderometal·lúrgica de la Província
de Barcelona 2007-2012, prorrogat
fins al 31 de desembre de 2015” a
càrrec del Sr. Jesús Villacorta, advocat
i
assessor
jurídic
del
Centre
Metal·lúrgic .

 Jornada “La reforma de la gestió de

la incapacitat temporal a través de
la participació de les mútues: RD
625/2014” a càrrec de la Sra. Olga
Forrellat Armengol-Padrós, Directora
dels Serveis Jurídics i Prestacions de la
mútua d’accidents Egarsat i del Sr.
Ricard Verdaguer Martí, Cap de Gestió
Mèdica
d’ITTCC
de
la
mútua
d’accidents Egarsat. Arran l’aprovació
del
RD
625/2015
que
regula
determinats aspectes de la gestió i
control de la incapacitat temporals en
els seus primers 365 dies de durada,
s’ha realitzat aquesta xerrada per fer un
anàlisi, des del punt de vista pràctic, de
les novetats i dels canvis que ha
introduït aquesta norma respecte de
l’anterior regulació i, en concret, de les
modificacions que incorpora envers de
l’actuació de les mútues d’accidents de
treball i malalties professionals en tant
que entitats col·laboradores implicades
en la gestió de la incapacitat temporal,
així com de l’impacte que aquests
canvis comporten per les empreses.

3
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3.


Activitats més destacades
de l’associació durant 2014

Club de Joves Empresaris

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

Enguany el Club, ha realitzat un programa
d’activitats que ha combinat jornades de
tipus tècnic amb altres de creixement
professional, així mateix també ha
participat en activitats de caire més lúdic,
però no per això menys interessants i
enriquidores. Enguany, continuem donant
molta importància a enfortir els vincles de
relació entre els membres i, per aquest
motiu, hem tornat a organitzar la trobada
anual, anomenada, JECPOINT, que té
molt bona acollida, i que té com a objectiu
apropar, establir contactes i sinergies entre
els membres.

el JEC ha estat acompanyat pel Sr.
Josep Maria Lloreda fill del creador del
producte estrella, el desgreixador IRM
KH-7, que actualment es troba al cap de
l’organització.

3

Les activitats més destacades han estat
les següents:
 Visita a l’empresa Kostal Eléctrica

SA. El JEC ha visitat la filial de
Sentmenat
(Barcelona)
d’aquesta
empresa familiar fundada l’any 1912 a
Alemanya
i
dedicada
al
desenvolupament i la producció de
productes electrònics i electromecànics
(mecatrònics). El Grup Kostal es
divideix en quatre divisions comercials:
elèctrica de l’automòbil, elèctrica
industrial, sistemes de contractació i
tecnologia d’assaigs.

 Visita

a l’empresa KH Lloreda,
empresa familiar dedicada a la
fabricació
i
comercialització
de
productes de neteja per a la llar i per al
sector industrial. Durant la visita a les
instal·lacions de Canovelles (Barcelona)
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 Visita

a
l’empresa
Creaciones
Aromáticas
Industriales
SA,
especialitzada en aromes per al sector
de l’alimentació i fragàncies per a la
neteja, els detergents i la cosmètica,
ubicada a Sant Quirze del Vallès
(Barcelona). El JEC ha visitat les
instal·lacions de les tres divisions
(perfumeria, alimentació humana i
animal, així com indústria càrnia) i ha
conegut el Grup Carinsa.
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JEC - Club de Joves Empresaris

 La cinquena edició del JECPOINT 2014

ha tingut lloc a la Casa Guasch.
Enguany, aquest espai de trobada entre
els joves empresaris del metall, ha
comptat amb la intervenció del Sr.
Narcís Xifrà, membre del Consell
d’Administració de l’empresa Comexi
Group, així com amb la del Sr. Joan
Canadell,
enginyer
industrial
d’organització, membre fundador i
actual Vice-President del Cercle Català
de Negocis, que ha parlat sobre les
“amenaces i oportunitats econòmiques
de l’Estat propi”. Posteriorment, s’ha
presentat una aplicació mòbil exclusiva
per als membres del JEC on poden
interactuar, accedir a ofertes i
descomptes exclusius, entre d’altres
avantatges. Als assistents se’ls hi ha
obsequiat amb el JECPACK, que inclou
el directori dels membres del JEC.

3
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JEC - Club de Joves Empresaris

 Esmorzar d’economia a càrrec del Sr. Albert Pont, President del Cercle Català de

Negocis.

 Esmorzar d’economia a càrrec del Sr. Josep-Maria Ureta, periodista econòmic i

escriptor, nascut a Sabadell (1952). En l’actualitat és redactor cap del Periódico de
Catalunya on publica i de Catalunya Ràdio com a tertulià. Així mateix, també ha publicat
el llibre Economia de Butxaca, una selecció dels seus millors articles publicats al
“Periodico de Catalunya” des del 1990 fins al 2005.



Sopar d’estiu. Tour en l'autobús turístic de Barcelona i posterior sopar.



Sopar d’Hivern. Calçotada.
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3.


Activitats més destacades
de l’associació durant 2014

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

Des de l’any 2009 el Club de Joves
Empresaris del Centre Metal·lúrgic (JEC)
juntament amb la Federació 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), els Joves
Advocats de Catalunya (JAC), els Joves d’Empresa de l’Associació d’Empresaris de l’Alt
Penedès, el Baix Penedès i el Garraf (ADEPG) i la Xarxa de Cooperació Empresarial de
Sabadell Onion integren la Federació d’Associacions de Joves Empresaris i Emprenedors de
Catalunya (FAJEEC), enguany presidit pel Sr. Leo Torrecilla de l’empresa Moldiplast SL i
actual president del JEC.
La FAJEEC compta amb una representació total de 4.500 empreses,
que donen feina a més de 20.000 treballadors i té com a objectius
fomentar l’emprenedoria, crear sinergies entre els joves empresaris
catalans i dotar-los de representativitat davant les diferents instàncies
econòmiques i polítiques. Així doncs, enguany la FAJEEC continua la seva tasca per tal de
fomentar i motivar als joves empresaris i emprenedors, així com lluitant perquè les
institucions prenguin mesures que facilitin la creació i implementació d’empreses i que en cap
cas es freni el seu desenvolupament.
Enguany, ha tingut lloc la 2ª NIT DE LA FAJEEC, a Esadecreapolis de Sant Cugat. En l’acte
ha tingut lloc la conferència “Les claus de la viabilitat econòmica d’una Catalunya
independent” a càrrec de la reconeguda economista Dra. Elisenda Paluzie, professora titular
de Teoria Econòmica i Degana de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB. A continuació,
els advocats Xavier Monge i Gerart Batalla han ofert un interessant diàleg sobre la viabilitat
legal d’un procés d'independència a Catalunya.
L’acte ha estat presentat pel President de la FAJEEC, Leo Torrecilla i, pel representat de la
Federació de Joves Cambres, Víctor Monreal. Així mateix va comptar amb assistents de totes
els membres de la FAJEEC.
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Acords i Convenis de col·laboració
Vigents

Convenis
de
col·laboració
l’Ajuntament de Sabadell:

amb

 Conveni

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

 Conveni

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

 Conveni de col·laboració financera i de

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

Sabadell per ampliar l’oferta de
productes i serveis financers adreçats a
col·lectius de professionals i empreses.
 Amb ESEC – Informàtic Centre, SL per

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

 Conveni de col·laboració amb el Gremi

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

les inscripcions a les activitats
formatives d’aquesta escola de negocis.
 Amb English in Chester per oferir

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

 Conveni marc de col·laboració amb la

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

de
col·laboració
entre
l’administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament, per impartir cicles
formatius a diversos instituts del Vallès
Occidental.
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 Amb Canada Place per oferir unes

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

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

 Amb l’Alliance Française. Ofereixen a

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

3
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Acords i Convenis de col·laboració
Vigents

 Conveni de col·laboració amb ESIC

 Amb Van Car per millorar les tarifes i

Business
&
Marketing
School
Campus
Barcelona,
per facilitar
l´organització
conjunta
d´actes
i
programes formatius com seminaris,
jornades tècniques, esmorzars de
treball, entre d´altres, i alhora oferir unes
condicions preferents i avantatges per a
les empreses associades.

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

 Acord

amb Instec Formació, que
ofereix unes condicions especials a les
empreses associades en els seus
cursos de soldadura.

 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.

 Conveni

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

3

 Acord

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

 Amb

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

 Amb Hotel Campus de Bellaterra per

aconseguir tarifes especials per als
associats.
 Amb Vueling per gaudir d’un 10% de

descompte sobre les tarifes dels vol.
 Amb CECOT per adherir les empreses

associades al Centre al conveni
d’aquesta patronal amb SOLRED,
aconseguint descomptes en l’adquisició
de carburants d’automoció, així com la
possibilitat d’adquirir un VIA-T (sistema
de pagament electrònic a l’autopista).

 Acord de col·laboració amb Arboribus,

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


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




Acord de col·laboració amb J. Isern
Patentes
i
Marcas
per
a
l’assessorament en relació a la
protecció dels drets de Propietat
Industrial, Marques i Patents.



Conveni de col·laboració amb el Centro
de Protección de Datos y de la
Información, S.L (CPDI), que ofereix
preus exclusius a les empreses
associades, tant en la implantació com
en el manteniment de la Llei de
Protecció de Dades de Caràcter
Personal.
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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 amb l’Institut Català de Finances
(ICF), amb l’objectiu de difondre les
seves línies de finançament i millorar
l’accés al crèdit en especial de les pimes
i autònoms.



Acord de col·laboració amb SECOT Seniors
Españoles
para
la
Cooperación
Técnica-.
Voluntariat
sènior que ofereix la seva experiència,
coneixements i assessorament en gestió
empresarial.
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Reunions, actes, conferències i
sessions informatives a les quals
s’ha assistit:

13/01/2014
16/01/2014
17/01/2014
27/01/2014

A Sabadell, dinar amb el Sr. Toni Aranda, Gerent del Vapor Llonch.
Al Centre Metal·lúrgic, reunió amb el responsable d’Ibercaja.
Al Centre Metal·lúrgic, reunió amb el Sr. Rossinyol de CIU.
Al Centre Metal·lúrgic, reunió amb responsables de l’IES Palau Ausit Mecatrònica.
29/01/2014 A l’Ajuntament de Sabadell, Reunió amb l’alcalde.
06/02/2014 Al Centre Metal·lúrgic, reunió amb EOS RISC, corredoria d’assegurances.
12/02/2014 A EsadeCreapolis, 1ª Nit de la FAJEEC.
12/02/2014 Al Centre Metal·lúrgic, reunió amb el president de la Fundació Bosch i
Cardellach.
26/02/2014 Al Centre Metal·lúrgic, reunió amb el president d’Ascamm Associació.
27/02/2014 Al Centre Metal·lúrgic, trobada amb representants de les patronals del metall
de Tarragona i Girona.
03/03/2014 A Cecot, reunió amb el secretari General , el Sr. David Garrofé.
12/03/2014 A Barcelona, visita al Parlament de Catalunya (FemVallès).
17/03/2014 A Barcelona, reunió amb el Sr. Oriol Sants d’Acció.
19/03/2014 A Terrassa, signatura del conveni amb Packaging Cluster.
07/04/2014 Al Parlament de Catalunya, reunió amb el Sr. Marc Sanglas d’ERC.
08/04/2014 Al Gremi de Fabricants, jornada sobre la indústria.
11/04/2015 A Fira Sabadell, acte del Dia de les Esquadres.
28/04/2015 A l’Ajuntament de Sabadell, reunió tècnica del Pla especial Riu Ripoll.
28/04/2015 A Acció, reunió amb ICEX. Programa de missions comercials.
06/05/2014 Al Centre Metal·lúrgic, reunió amb el Sr. Luis Monge, regidor de sostenibilitat
de l’Ajuntament de Sabadell.
13/05/2014 A Barcelona, visia a la Federació de Municipis (FemVallès).
14/05/2014 A Ripoll, visita a la Fundació Eduard Solé + SOME + MATRIX.
21/05/2014 A Sant Quirze, Nit de l’Empresa.
02/06/2014 Al Fòrum Europa de Barcelona, conferència del Sr. Antoni Abad.
02/06/2014 A l’Ajuntament de Sabadell, roda de premsa sobre la modificació del Pla
General del Riu Ripoll.
09/06/2014 Al Centre Metal·lúrgic, reunió d'avaluació del projecte “t’ajudem a vendre” amb
l’Ajuntament de Santa Perpètua.
10/06/2014 Al Centre Metal·lúrgic, reunió amb el Sr. Guillot, Intendent dels Mossos
d’Esquadra.
10/06/2014 A l’Ajuntament de Santa Perpètua, constitució de l’Associació de Municipis de
la Riera de Caldes.
11/06/2014 Al Vapor Llonch, reunió amb la Sra. Anna Monterde.
11/06/2014 A Sabadell, visita al “centre d’empreses industrials” de Can Roqueta.
13/06/2014 Al Gremi de Fabricants, reunió per a la modificació del Pla General del riu
Ripoll.
16/06/2014 Al Vapor Llonch, presentació del Projecte Innovadors.
27/06/2014 Al Gremi de Fabricants, reunió amb els Srs. Bombardó i Garcia-Planas.
01/07/2014 A Egarsat Sant Cugat, reunió de la Comissió Seguretat i Control d’Egarsat.

3
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Reunions, actes, conferències i
sessions informatives a les quals
s’ha assistit:

04/07/2004

A Barcelona, jornada “la Catalunya industrial: un objectiu compartit”.

07/07/2014
08/07/2014

Al Centre Metal·lúrgic, reunió amb el Sr. Llorenç Guilera, responsable de FP
d’Esdi.
Al Palau de Congressos de Barcelona, Sopar Solidari Premis Pimec 2014.

14/07/2014

Al Centre Metal·lúrgic, ponència a la jornada “FP dual: formació i treball”.

02/07/2014

Al Centre Metal·lúrgic, entrevista amb la Sra. Puertoles de l’Institut Cerdà.

23/07/2014
04/09/2014

Al Casal Pere IV, reunó tècnica per tractar la taxa de l’ocupació de la via
pública (Ajuntament de Sabadell).
Al Vapor Estruch, recepció de la Festa Major de Sabadell 2014.

09/09/2014

A Sabadell, celebració del 90è aniversari de Moventia.

10/09/2014

A Barcelona, dinar PIMEC - Centre Metal·lúrgic.

17/09/2014
17/09/2014

A Santa Perpètua de Mogoda, visita del Sr. Arcarons, Director General de FP
al CREVE.
A Fira Barcelona, acte de presentació de “Construmat, nou projecte de futur”.

22/09/2014

A Foment, conferència “línies mestres de la reforma fiscal”.

29/09/2014

A Hospitalet de Llobregat, presentació del llibre “Hospitalet una història
empresarial”.

06/10/2014

Al casal Pere IV, reunió sobre Ordenances i Pressupost 2015.

08/10/2014
10/10/2014

A l’Aula Magna del Campus Barcelona, sessió d’obertura del curs acadèmic
2014-2015 de la UIC.
Al Vapor Llonch, presentació del punt d’atenció al emprenedor.

15/10/2014

Al Centre Metal·lúrgic, reunió amb l’emrpesa Sun Air One Energy.

20/10/2014

A EsadeCreapolis, 2ª Nit de la FAJEEC.

22/10/2014

A l’auditori de Barcelona, acte “creiem en Catalunya”.

22/10/2014

A l’Hotel UAB, sopar de Cerdanyola Empresarial.

27/10/2014

Al Vapor Llonch, presentació del nou portal “Sabadell empresa”.

28/10/2014

A Barcelona, reunió amb el Sr. Xavier Trias, Alcalde de Barcelona
(FemVallès).

31/10/2014

Al Centre Metal·lúrgic, signatura de l’acord amb Egarsat SP.

03/11/2014

A Sabadell, dinar amb el Sr. Pere Macies, diputat a Madrid de CIU.

03/11/2014

Al Palau de Congressos de Barcelona, sopar “Nit Empresarial de la CECOT”.

07/11/2014

A Sant Fost de Campcentelles, inauguració de la seu de l’Agrupació
Industrials del Baix Vallès.
Al Vapor Llonch, reunió / dinar amb el Sr. Aranda i la Sra. Repullo de
l’Ajuntament de Sabadell (Projecte RIS3)
A la Fundació Bosch i Cardellach, “Sabadell Debat”.

10/11/2014
17/11/2014
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Reunions, actes, conferències i
sessions informatives a les quals
s’ha assistit:

21/11/2014 A Santa Perpètua de Mogoda, visita a l’alcaldessa (FemVallès).
24/11/2014 A l’Ajuntament de Sabadell, reunió per la modificació del Pla General Riu
Ripoll.
25/11/2014 A Barcelona, reunió amb el Sr. Ayuso (Pressupostos 2015).
26/11/2014 A Fira Sabadell, presentació del projecte RIS3.
26/11/2014 A la Fundació Bosch i Cardellach, reunió amb el director, el Sr. Joan Brunet.
27/11/2014 Al Vapor Llonch, reunió amb el Sr. Antoni Aranda.
27/11/2014 Al Centre Metal·lúrgic, signatura de l’acord amb Ibercaja
02/12/2014 Al Centre Metal·lúrgic, visita del Sr. Juli Fernández, d’ERC.
15/12/2014 A l’Ajuntamentd de Santa Perpètua, reunió amb l’alcaldessa de Caldes de
Montbui.

3

Durant l’any s’ha assistit a les diverses reunions per a la negociació del Conveni
Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica del Sector del Metall en l’àmbit tant
autonòmic com provincial.
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3.

Activitats més destacades
de l’associació durant 2014

Durant l’any s’ha assistit regularment a les reunions dels Òrgans de Govern de:
ACCIÓ.
AIAS- Asociación de Industrias de Acabados de Superficies.
Associació per a l’Arbitratge de Sabadell.
CEAM - Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic.
CEOE - Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
CIESC, Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca.
Comissió de Protocol per a la Sostenibilitat i Canvi Climàtic de Sabadell.
CONFEMETAL - Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal.
Consell de Ciutat (Sabadell).
Consell General del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana.
FemVallès
Foment del Treball Nacional.
Fundació CEQUIP
Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Sabadell i Comarca.
Gremi d’Instal·ladors Electricistes i Fontaneria de Sabadell i Província de Barcelona.
Oficina de Dinamització del Centre.
EGARSAT, Mútua d’Accidents.
Tribunal Arbitral de Sabadell.
Unió Patronal Metal·lúrgica de Barcelona.



Reunions diverses

Al llarg de l’any 2014 s’han dut a terme reunions
periòdiques del Comitè Executiu i de la Junta
Directiva del Centre Metal·lúrgic per tal de fer un
seguiment més particularitzat dels diferents
temes en que la institució treballa.
S’han celebrat reunions periòdiques entre la
Presidència del Centre Metal·lúrgic i els
Presidents dels gremis d’Instal·ladors de
Sabadell i Comarca, de Tallers de Reparació i
Venda d'Automòbils i Recanvis de Sabadell i
Província i AIAS- Asociación de Industrias de
Acabados de Superficies, per tal de coordinar
actuacions i canviar impressions sobre la marxa
de les relacions entre aquestes entitats.
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Premi David 2014 - 40a Edició

Enguany,
el
PREMI DAVID
2014 en la
seva la XXXXa
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’instal·lacions elèctriques i automàtiques,
sistemes de regulació i control automàtics i
sistemes de telecomunicació i informàtics.


1er. premi, corresponent a Grau Mitjà: Sr.
Marc Pons Cerezo de l’IES Agustí Serra i
Fontanet, en l’especialitat d’instal·lacions
elèctriques i automàtiques, amb una
dotació de 2000€ i diploma acreditatiu



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



telecomunicacions informàtics, amb una
dotació de 2000€ i diploma acreditatiu.


2on. premi, corresponent a Grau
Superior: Sr. David Masip Roca de l’IES
Escola Industrial de Sabadell, en disseny
en fabricació mecànica amb una dotació
de 1000€ i diploma acreditatiu.

Tots els premiats adquireixen el
participar gratuïtament en totes les
formatives
promogudes
pel
Metal·lúrgic, durant el curs lectiu
2015.

dret a
accions
Centre
2014 -

L’acte ha comptat amb la ponència del Sr.
Isidre Esteve, motorista de rallis fins l’any
2007 en què va patir un greu accident
quedant tetraplègic. “No t'aturis mai”, el seu
segon llibre, recull les seves vivències des
del moment de l'accident fins a l'actualitat i
és un emocionantíssim testimoni de lluita i
superació.

Des de l’any 1974 el Premi David s’ha
celebrat de forma ininterrompuda amb el
suport del Centre Metal·lúrgic, enguany la
filla dels impulsors, Nevià Sinard ha aprofitat
l’acte per fer públic la creació d’una
fundació, David Fundació, amb l’únic
objectiu de donar continuïtat i dotar els
1er. premi, corresponent a Grau premis de continuïtat.
Superior: Sr. Antonio Mérida Martínez, de
l’IES Castellarnau de Sabadell, en
l’especialitat
de
Sistemes
de
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Projectes desenvolupats

PROJECTE EXPORTES? 2a edició. T’AJUDEM A VENDRE A L’EXTERIOR.
Al 2014 s’ha donat continuïtat al projecte EXPORTES desenvolupat al 2013 amb
l’ajuntament de Santa Perpètua i amb col·laboració dels ajuntaments de la Riera de Caldes
per promoure la internacionalització de les PIMES mitjançant l’establiment d’un dispositiu
equivalent a un departament externalitzat d’exportació, mantenint el dispositiu
d’assessorament i consultoria de suport.
PROGRAMA DE DIAGNOSI
D’ASSESSORS FINANCERS.

I

ACOMPANYAMENT

FINANCER

–

XARXA

El Centre Metal·lúrgic va signar al juliol de 2014 un acord de col·laboració amb ACCIÓ per
a l’organització i realització d’activitats d’assessorament i consultoria financera com entitat
col·laboradora d’ACCIÓ en el marc del programa de la Xarxa d’Assessors Financers
(XAF). L’objectiu d’aquest programa és ajudar a les empreses a revisar la seva situació
econòmic-financera i millorar-la, així com donar-li suport per renovar o accedir al
finançament necessari per continuar adequadament amb la seva activitat empresarial.

3
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4.

Informació
Personalitzada
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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 2014, les
següents:

Trucades
Ateses per

Trucades % Var.

Direcció General

543

Adjunta a Direcció

480

Assessoria Jurídica

996

Formació

2.266

Borsa de Treball

139

Comercial

560

Promoció Internacional

637

Patents i Marques

0

Estratègia. Competitivitat

0

Marketing Internet

0

Marketing Online

0

Qualitat

0

Financer

0

Recursos Humans

0

Medi Ambient

0

Prevenció de Riscos Laborals

4

Protecció de Dades
Comunicació
PROEN
Secretaria:
Centre Metal·lúrgic

1.084

Gremi d’Instal·ladors

1.128

AIAS
Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils

0
35
199

28
543

Total 2014

8.098

Total 2013

8.806

-8,74
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5.

Difusió
d’Activitats
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5.


Difusió d’activitats

Informació circular cursada
Temàtica

Núm. circulars Núm. circulars
2014
2013

Laboral i Seguretat Social

35

38

Econòmica i Fiscal

33

39

Formació

78

86

3

3

48

57

1

5

96

71

294

299

Medi Ambient
Promoció Internacional
Quaderns de gestió
Vàries (Informació General)
Total

Cal assenyalar les comunicacions d’Ofertes i Demandes, que al llarg de l’any 2014 s’han
referit a:
6 Ofertes de Serveis Industrials. (4 respostes)
8 Demandes de Serveis Industrials. ( 30 respostes)
14 Venda/lloguer de naus industrials. (30 respostes)
21 Compra - venda de maquinària usada. (18 respostes)
49 Notes publicades, que han rebut resposta de 82 interessats.
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Difusió d’activitats

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 de Sabadell i Província de Barcelona, el Gremi
d’Instal·ladors de Sabadell i Comarca i AIAS - Asociación de Indústrias de Superfícies. En
aquest departament es té cura d’enviar als mitjans, una comunicació transparent, seriosa
i de qualitat.
Al llarg de 2014 s’han realitzat articles propis, signats per responsables i associats, així
com notes de premsa del Centre Metal·lúrgic, Gremis i AIAS, així com notes de premsa,
emeses pel Centre Metal·lúrgic, Gremis i AIAS. Per tant, l’associació empresarial
continua tenint presència als mitjans de premsa escrita com són el Diari de Sabadell,
Avui / el Punt / L’Econòmic i iSabadell, entre d’altres.
Des del Departament de comunicació del Centre
Metal·lúrgic venim oferint des de l’any 2007 a una
selecció d’empreses associades la possibilitat de ser
visibles i tenir presència als mitjans de comunicació
especialitzats mitjançant un reportatge d’empresa
gratuït. Enguany són publicats al Setmanari
d’Informació i Anàlisi sobre l’Empresa L’Econòmic,
del grup català Avui i el Punt (60.000 exemplars a tot
Catalunya els dissabtes).
Al nostre web http://www.centrem.cat/premsa.asp els associats disposen de tot el recull
de premsa en que poden trobar totes les notícies que fan referència al Centre Metal·lúrgic,
Gremis i AIAS, com les que fan referència a empreses associades, així mateix poden trobar
notes de premsa amb informació rellevant d’actualitat que enguany, com a novetat, s’envia
setmanalment via e-mail als associat sota la denominació de “Weekly News”.
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Difusió d’activitats

Quaderns de Gestió

Es continuen publicant informacions d’interès, sota el títol “Quaderns de Gestió”. Al llarg de
l’any 2014, han estat en total 1 quadern, amb el títol següents:
1.

A Quin banc m’he d’adreçar?
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6.

Captació de
Nous Associats

Captació de nous associats

Tot i havent continuat l’acció comercial, el número d’associats ha baixat lleugerament,
passant de 1.486 empreses al 2013 a 1.435 empreses al 2014.
S’han continuat divulgant de forma sistemàtica les activitats del Centre
Metal·lúrgic, entre les empreses no associades, mitjançant la tramesa d’informació, les
trucades de manteniment i les visites concertades, per tal d’apropar-nos a les seves
necessitats, oferint-los un ampli ventall de serveis, així com informant-los dels
avantatges dels acords i convenis de col·laboració.

6
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ANYS
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7.

Associats,
Quadre Estadístic
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7.

Associats, quadre estadístic

Quadre estadístic empreses/treballadors
per grups d’activitat



(Empreses associades al Centre Metal·lúrgic)

ACTIVITAT

Autònoms

d'1 a 5

de 6 a 25

de 26 a 50 de 51 a 100 Més de 100

Totals

E

T

E

T

E

T

E

T

E

T

E

T

E

T

(00) - ALTRES ACTIVITATS METALL

2

0

9

23

4

47

2

64

1

80

0

0

18

214

1.25 1.09

(01) - FONERIA

0

0

3

10

4

57

1

26

1

65

1

124

10

282

0.7

(02) - CALDERERIA, ESTAMPACIÓ

1

0

14

53

32

350

9

330

1

70

2

632

59

1435

4.11 7.29

(03) - TALLERS AUXILIARS

0

0

7

26

19

204

1

44

0

0

0

0

27

274

1.88 1.39

(04) - MECANITZAT, MATRIUERIA

0

0

23

87

55

611

7

244

2

117

0

0

87

1059

6.06 5.38

(05) - MAQ. I ACCESS. IND. TÈXTIL

0

0

4

16

2

23

0

0

0

0

0

0

6

39

0.42

(06) - ALIMENT.QUÍMICO/
FARMACEUTICA

0

0

6

13

15

164

4

147

2

155

1

206

28

658

1.95 3.48

(07) - MAQ. I EINES PER A LA FUSTA

0

0

1

4

0

0

0

0

2

139

0

0

3

143

0.21 0.73

(08) - MAQ. I APAR. ELÈCTRICS

0

0

6

19

10

139

2

68

2

138

1

513

21

877

1.46 4.46

(09) - ELEMENTS ELECTRÒNICS

0

0

3

13

14

163

2

61

1

72

0

0

20

309

1.39 1.57

(10) - MAQ. ARTS GRÀFIQUES

0

0

0

0

1

16

0

0

1

76

1

125

3

217

0.21

(11) - MÀQUINA EINA

0

0

4

12

15

196

6

241

1

72

1

199

27

720

1.88 3.66

(12) - MAQUINÀRIA VÀRIA

0

0

35

119

74

1025

21

795

6

452

4

1578

140

3969

9.76 20.17

(13) - COMERÇ, RECUP. I RECICLATGE

0

0

28

108

48

613

15

538

7

452

3

912

101

2623

7.04 13.33

(14) - GREMI D'INSTAL.LADORS

143

0

227

571

71

769

4

164

0

0

0

0

445

1504 31.01 7.64

(15) - GREMI DE TALLERS

64

0

187

468

43

444

10

355

4

266

3

379

311

1912 21.67 9.62

(99) - SOCIS COL.LABORADORS

9

0

13

33

8

89

5

181

0

0

0

0

35

303

2.44 1.54

AIAS

3

0

12

39

46

615

20

673

9

610

4

1170

94

3115

6.55 15.83

0

582 1614

461

5525

109 3931

40

2772

21

5838

TOTAL 222
%

15,47 0,00

%E

%T

1.43

0.2

1.1

1435 19680 100% 100%

40,56 8,20 32,13 28,07 7,60 19,97 2,79 14,09 1,46 29,66 100% 100%
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8. Gremis

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

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

8
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8.






















Gremis

Relacions
AGIC – Associació de Gremis Instal·ladors de Catalunya.
Ajuntament de Sabadell.
Ajuntament de Barberà del Vallès.
Ajuntaments Comarca Vallès Occidental.
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell.
CASSA, Companyia d’Aigües de Sabadell.
CIESC, Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca.
Departament d’Empresa i Ocupació.
Direcció General 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

 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.


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

74

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).
b) Segells de goma, amb les dades
professionals
de
l’empresa
instal·ladora.
c) Altres de caràcter puntual.
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8.


Gremis

Serveis als agremiats

 Targeta Professional de la Construcció

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

 Contractació

de l’Assegurança
Responsabilitat Civil Obligatòria

de

 Servei de traduccions.
 Reunions amb les diferents companyies

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

 Assessorament laboral, fiscal i jurídic

en el propi Gremi.
 Circulars informatives.

 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.

 Cursos de formació específics per a

instal·ladors :


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

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.

 Tràmits amb les Entitats d’Inspecció i

 Sessions informatives sobre qüestions

 Arbitratge de conflictes entre usuaris i

Control - ECA i TÜV –



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
Andreu Company Grau
August Serra Ferrer, SL
Camacho Instal·lacions Frigorífiques, SL
Carles Gumbau, SL
Climatitzacions 45 Sbd, SL
Elèctrica Industrial Canyameres, SL
Electricitat Masó, SL
Grau Instal·lacions i Reparacions, SL
Instal·lacions J. Osuna, SL

Instal·lacions Fogasel, SL
Instal·lacions i Mant. d’Electricitat i Fluids, SL
Instalaciones Goval, SL
Instalaciones Rufat, SL
Instalaciones y Mantenimientos RFP e hijos SL
J. Foradada Instal·lacions, SL
Joaquim Casado, SL
Martínez Vicens Inst. i Enginyeria, SL
Modilec, SL
Urbano Carpio Instalaciones, SL
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8.

Gremis

Organs de govern i gestió



Junta Directiva
President

Marià Brunet i Mauri

Sots-president

Joan Canyameres i Ramoneda

Tresorer

Àngel Marsal i Soler

Secretari

August Serra i Ferrer

Vocals

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

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 31.12.14, amb 445 empreses agremiades i un total de 1.504
treballadors. El 31.12.13 comptava amb 459 agremiats.

Activitats més destacades







76

Es publica Llei 12/2014, del 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de
nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de
gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la
producció d'energia elèctrica d'origen nuclear. Es crea un nou tribut: L’impost sobre
l’emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria que afecta als
instal·ladors.
Assemblea General Ordinària (07/07/14).
Entrada en vigor de la Llei 9/2014 que suposa un canvi profund en el sistema de
control de la seguretat de les instal·lacions per part de la Generalitat de Catalunya. A
partir del dia 6 de novembre de 2014 la tramitació administrativa de les instal·lacions
es fa telemàticament per la web de Canal Empresa mitjançat declaracions
responsables on els titulars de les instal·lacions han de declarar que han complert tots
els requisits per posar en servei les seves instal·lacions i donar unes dades mínimes
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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.

8

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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Relacions amb altres entitats
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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)



Formació

La voluntat del Gremi és incidir i millorar la qualificació professional dels seus agremiats. És
per això que, des de fa anys, es desenvolupen un bon nombre d’accions formatives.
Segons la normativa vigent, és necessari tenir la competència professional, abans
anomenat carnet d’instal·lador autoritzat, per poder exercir com a instal·lador, i l’empresa ha
d’estar donada d’alta en el RASIC. Per obtenir aquesta acreditació s’han de realitzar uns
cursos de formació homologats pels Departaments d’Energia i Mines i Seguretat Industrial
respectivament i superar un examen de capacitació.
Com en l’any 2013, aquelles empreses registrades al RASIC amb l'activitat Electricitat
Categoria Bàsica i que el seu instal·lador disposi d’una de les titulacions de Formació
Professional indicades en el quadre, poden realitzar el canvi d'empresa a Categoria
Especialista, ampliant la seva Pòlissa de Responsabilitat Civil corresponent.
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.

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

Disseny muntatge i manteniment d'instal·lacions de calderes de
biomassa
Aire condicionat i climatització
Manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega
de refrigerants fluorats.
Mesures elèctriques
Proteccions diferencials
Total

Hores
lectives

Assistents

22

14

40

28

24

8

16

13

12
114

5
55

8
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8.

Gremis

Difusió d’activitats



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
Carles Gumbau, SL
Elèctrica Industrial Canyameres, SL
Electricitat Masó, SL
Instal·lacions J. Osuna, SL
J. Foradada instal·lacions, SL
Urbano-Carpio Instalaciones, SL

D’aquestes, el Sr. August Serra i Ferrer, de l’empresa August Serra Ferrer SL, és el
representant del Gremi a la Junta Directiva del Centre Metal·lúrgic.

Curs: Mesures Elèctriques
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MAPA INSTITUCIONAL
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Relacions






















Ajuntaments de Sabadell i Comarca.
Ajuntament de Santa Perpetua de Mogoda.
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell.
Centre de Recursos del Vehicle Elèctric - CREVE.
Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca.
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. Direcció General de Consum i Seguretat
Industrial.
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Departament d’Empresa i Ocupació.
Centre de Fires i Congressos Sabadell - Fira Sabadell.
FECATRA. Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils.
Gremi de Marquistes i Tallers de Reparació de Vehicles Automòbils de Lleida i
Província.
Gremi de Professionals del Pneumàtic de Barcelona i Tarragona.
Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona.
Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Terrassa.
Gremi Provincial de Tallers de Reparació d’Automòbils de Barcelona.
IES Castellarnau.
IES Palau Ausit de Ripollet.
IES Sabadell.
Junta Arbitral de Consum.

8

Serveis als agremiats - SERVITALLER

















Legalització
de
tallers;
servei
d’enginyeria i arquitectura.
Tramitació per a la obtenció de la
placa identificativa del RASIC.
Formació i tramitació per a la obtenció
del títol de Responsable de Taller.
Cartells i documents específics per als
tallers: fulls de reclamació, cartell de
drets de l’usuari i cartell preu/hora.
Lliurament de la placa del Gremi de
Tallers de Reparació d’Automòbils de
Sabadell i Província de Barcelona i de
la normativa vigent.
Impresos amb els models oficials
d’Ordre de Reparació.
Tramitació del Distintiu de Qualitat
Mediambiental.
Recollida de pneumàtics usats.
Recollida d’oli.
Recollida integral de residus.
Assessorament laboral, econòmic,
fiscal, jurídic i mediambiental.
Assessorament per l’abandonament de
vehicles ja reparats.


















Lluita contra els tallers il·legals.
Representació en la Junta Arbitral de
Consum.
Assessorament sobre al·legacions dels
tallers davant les inspeccions del
Departament d’Indústria.
Servei de vehicles de cortesia.
Servei ITV urgent.
Servei de reclamació d’impagats.
Servei d’ofertes i demandes.
Servei de revisió dels compressors.
Servei de traduccions.
Circulars informatives.
Sessions informatives sobre qüestions
tècniques puntuals i d’actualitat.
Cursos de formació en els temes de
gestió del propi taller i en els temes
tècnics propis de l’activitat de la
reparació de vehicles, bonificats i/o
subvencionats.
Borsa de treball.
Aules i sales de reunions a disposició
dels associats.
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Organs de govern i gestió

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



President
Vicepresident 1er.

Josep Manel López Beltran
Agustí García i Rubies

Vicepresident 2on.

Jaume Llop i Cardona

Tresorer

Eusebio Díaz de la Muñoza

Secretaria

Montserrat Vilanova i Ballet

Vocals

Mauri Abril Duran
Josep Pont Tricuera
Antoni Cañero Prieto
Joan B. Colomer Miralbell
Miquel Martí Escursell
Manuel Parra Porcel
Josep Maria Sala Alegre
Antoni Sitjas Martínez
Francesc Urpí Royo
Laia Ribas Colomina

Assessors a presidència

Miquel Bohigas Cintas
Fco. Miquel Pérez Barón

Agremiats

El Gremi compta, a data de 31.12.2014, amb 311 empreses agremiades. El 31.12.2013
comptava amb 318 agremiats.

82

8

memòria2014

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



Activitats més destacades

espai per a l’activitat formativa (amb una
El Gremi a través del Club del Concessionari
pantalla de televisió plana de plasma
va organitzar la VII Edició del Saló del
connectada a l’ordinador, que fa la funció
Vehicle d’Ocasió a les instal·lacions del
de projector), de manera que l’acció
Centre de Fires i Congressos de Sabadell docent adquireixi l’adequat equilibri entre
Fira Sabadell del 5 al 8 de juny, ambdós
teoria i pràctica en el mateix espai. L’Aulainclosos. Els més de 3.500 m2 d’espai varen
taller cobreix la formació tècnica i de
comptar amb 200 vehicles entre cotxes,
reciclatge dels tallers agremiats, així com
la formació ocupacional destinada a
motos i furgonetes de segona mà, dels
aturats que vulguin redreçar la seva
següents expositors: Motores Automóviles y
activitat professional cap al món de
Vehículos industriales SAU, Vallès Car
l’automoció. També s’han celebrat
Holding SL, Sauter, Ondinauto, Movento
sessions informatives sobre temes
Autoselección, Talleres Santi Enrique,
d’interès per al col·lectiu, així com
Exclusivas Pont, Difisa, Auto SI, Divacar,
demostracions
de
productes/serveis
Stern Motor, Olrait, Zona Franca Alari
relacionats amb el món de l’automoció i
promogudes
per
les
empreses
Sepauto, principals concessionaris de la
patrocinadores
i
col·laboradores
del
ciutat de Sabadell. El Saló va comptar amb
Gremi
en
la
dotació
de
l’aula
taller.
L’aula
un espai exterior amb activitats infantils com
té 290 m2., donant resposta a les
inflables o tallers de manualitats (maquillatge
necessitats del Gremi davant l’alt nivell
i disseny de samarretes) i per primera
d’activitat formativa que suporta la
vegada s’hi van exposar els dibuixos dels
instal·lació.
participants al concurs de dibuix infantil que
s’havia convocat entre els assistents de 4 a  El 11 de juliol en el marc de la festivitat
del nostre Sant Cristòfol, juntament amb
12 anys. El Saló, que ofereix l’oportunitat
l’Associació Recreativa Amics de Sant
d’adquirir
un
cotxe
procedent
de
Cristòfol, es va celebrar el sopar de
concessionari a bon preu i amb totes les
germanor de Sant Cristòfol. Al sopar, que
garanties, va rebre unes 5.000 visites i
va tenir lloc a l’hotel Urpí de Sabadell,
enguany es van vendre una setantena de
varen assistir més d’un centenar de
persones vinculades al sector de
vehicles.
l’automoció. Durant la vetllada es va dur a
 El 14 de juliol de 2014 es celebrà
terme el lliurament dels reconeixements al
l’Assemblea General Ordinària on es va
Sr. Ferran Capuz d’Estil Competició SL
presentar la Memòria d’Activitats 2013.
per la seva rellevant trajectòria en l’àmbit
de l’automoció, al Sr. Andreu Basúldu
 L’Aula-Taller del Gremi està en ple
President de l’Associació Amics de Sant
funcionament
en
els
locals
de
Cristòfol en reconeixement a tota una vida
l’Ajuntament de Sabadell situats al Vapor
de dedicació al món de l’automoció i al Sr.
Llonch. Aquesta aula està dotada d’una
Oriol
Ibars
de Work
Shop
en
cabina de pintura, un elevador i altres
reconeixement a l’esforç emprenedor en
equips
que
simulen
al
màxim
l’àmbit del sector de la motocicleta, així
l’equipament real d’un taller en totes les
com a membres de l’Associació
seves especialitats. També, disposa d’un
Recreativa Amics de Sant Cristòfol.

8
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Activitats més destacades
Centre de Recursos del
Vehicle Elèctric -CREVE-

El Centre de Recursos del Vehicle
Elèctric (CREVE), que s’ubica al complex
de la Granja Soldevila de Santa Perpètua
de Mogoda, genera noves línies de
negoci al voltant del nostre sector i alhora
genera noves oportunitats d’ocupació i
formació de professionals. Es tracta d’un
espai pioner amb un equipament
dissenyat específicament per a la
formació en les tecnologies relacionades
amb la utilització dels vehicles elèctrics
lleugers, resultat de la col·laboració dels
ajuntaments de Sentmenat, Palau Solità i
Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de
la Mogoda i la Llagosta, així com el
Centre Metal·lúrgic, el Gremi de Tallers
de Reparació i Venda d’Automòbils i
Recanvis de Sabadell i Província de
Barcelona, El Gremi d’Instal·ladors de
Sabadell i Comarca, la Fundació Privada
Ascamm i l’Associació Promotora del
Vehicle Electric (volt Tour).

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

8

El 21 de juny ha
finalitzat
el
I
campionat Electrocat
(convocatòria
20132014) en què han
participat cinc centres
formatius i ha estat guanyat per l’IES
Palau Ausit de Ripollet.

El CREVE ofereix serveis de difusió,
promoció i formació.
Durant el 2014 a les instal·lacions del
CREVE s’han realitzat 21 accions
adreçades a mecànics de vehicles,
instal·ladors electricistes, docents i
persones interessades en la mobilitat
elèctrica. Han participat 250 persones en
les accions formatives d’enguany.

El 22 de novembre al recinte firal de
Santa Perpètua de la Mogoda ha tingut
lloc la 1a mostra de vehicles elèctrics,
en què també ha participat en la
organització el Gremi de Tallers.

Una de les activitats que s’impulsen des
del CREVE, amb el suport del Gremi de
Tallers i de l’empresa Montesa-Honda,
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Gestions davant l’Administració

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

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

 Dirigides

 Obtenció de cartells oficials de

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

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

 Denúncies dels tallers il·legals.


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.

 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

Relacions amb altres entitats



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

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



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.


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





Amb l’empresa TEC-AUTO SBD SCP, la
qual ofereix a l’associat un servei de
diagnòstic center, amb la solució integral
de la reparació.

El Gremi forma part de la Federació
Catalana de Tallers (FECATRA).
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Participació en les reunions del Consell
Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i
Comarca sobre diversos temes d’interès
empresarial.
Participació en les reunions de la Cambra
de Comerç i Indústria de Sabadell sobre
diversos temes d’interès empresarial.
Amb l’estació Applus ITV de Can
Roqueta per a reserva de cites prèvies
d’ITV.
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Difusió d’activitats



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.

Participació del Gremi en el Consell
del Centre Metal·lúrgic



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










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

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

Electricitat i introducció a l’electrònica de l’automòbil

25

6

Manipulació de sistemes frigorífics instal·lats en vehicles GASOS FLUORATS
Organització i gestió del taller 1r nivell.

24

6

20

11

Organització i gestió del taller 2n nivell.

20

8

Localització d’avaries en la gestió electrònica

20

16

Antiocontaminació motors benzina i diesel

20

19

129

66

Total

8

Curs: Manipulació de gasos fluorats

Curs: Organització i gestió del taller
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Relacions

 AEA








– Asociación Española del
Aluminio
AECIM METAL MADRID
AERMAZ – CEPYME ARAGON
AIMME – Instituto Tecnológico Metal
Mecánico
AJUNTAMENT DE SABADELL
ASOREME
–
Asociación
de
recubrimientos metálicos de Madrid
Associació de Químics de Catalunya
ATEG – Asociación Técnica Española
de Galvanización

 BEC – Bilbao Exhibition Center
 CETS (Europeen Committee for Surface

Treatment)
 FIRA DE BARCELONA
 GENERALITAT DE CATALUNYA







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

Serveis als associats



 Formació Específica en tractaments i  Assessoria i consultoria de Recursos

revestiment de metalls.
en
fires
sectorials
(Eurosurfas,
Construmat,
Cumbre
Industrial i BIEHM)
Acord amb Meditempus E.T.T., S.A.
Juridic Laboral
Nòmines i tributs
Promoció Internacional
Marketing integral
Millora de la competitivitat

 Participació


















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

Newsletter informatiu
Subscripció gratuïta
www.aias.es
Revista trimestral

Informativo AIAS
Versió pdf a www.aias.es
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Gremis

Activitats més destacades



 Participació en les fires Eurosurfas (Barcelona), BIEMH (Bilbao) y Metalmadrid.

A Barcelona, l’associació va exposar juntament amb 2 empreses associades, a
Bilbao va exposar individualment com a associació i a Madrid va compartir stand
amb l’editorial Pedeca Press.
Metalmadrid



Durant la fira Eurosurfas es va celebrar l’acte de reconeixement a la trajectòria i
dedicació professional a empresaris sèniors del sector, en el qual l’associació va
col·laborar en l’organització.

EUROSURFAS
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Participació en la reunió organitzada pel Parlament Europeu “Surface Engineering european SME’s for a global sustainable manufacturing future”, per parlar del
descens del PIB a Europa i de l’importancia de potenciar l’indústria i augmentar la
fabricació.
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Gremis

Activitats més destacades
Organització de tres Jornades tècniques:


Jornada Tècnica de Recobrmientos DLC, organitzada amb el Centre Tecnológic
de Manresa, a on van assistir-hi més de 70 empresas i es van presentar 8
ponències. També es va fer una visita guiada per les instal·lacions.



Jornada Tècnica de Recobriments tribològics, a Bilbao. Aquesta jornada va
comptar amb la participació de 9 empreses que van presentacions i 50 inscrits.



Jornada Tècnica sobre: Actuacions i instruments financers, a càrrec del CDTI
(Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial). Aquesta jornada va comptar amb
la participació d’empreses que també van poder mantenir entrevistes
personalitzades amb la representant del CDTI.
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Gremis

Organs de govern i gestió
Junta Directiva



President

Josep Mª Simó

Assessors de Presidència

Enric Martínez
Antoni Botifoll
Vicenç Moreno

Sots-presidents

Daniel Dalmau
Enric Esquerdo

Tresorer
Vocals

Enric Esquerdo

Secretaria Executiva

Elvira Martín

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

Associats

L’associació compta, a data de 31.12.14, amb 94 empreses associades i un total de 3.117
treballadors. El 31.12.13 comptava amb 89 associats.



Difusió d’activitats

Els associats reben les circulars informatives de l’associació per correu electrònic o postal,
segons disposin o no d’accés a Internet. Les circulars poden ser sobre temes d’interès
general o sobre temes d’interès exclusiu del sector.
Es fa difusió en els mitjans de comunicació locals, comarcals, regionals i nacionals, de les
activitats més destacades del Gremi.
AIAS edita trimestralment la revista Informativo AIAS, que es divulga entre els associats i
les entitats col·laboradores i una Newsletter digital que es fa arribar tant a les empreses
d’AIAS com a les empreses del CM.
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NÚM.
TEMA
RELACIÓ DE
CIRCULARS
LABORAL I SEGURETAT SOCIAL
LS-14.001
LS-14.002
LS-14.003
LS-14.004
LS-14.005
LS-14.006
LS-14.007
LS-14.008
LS-14.009
LS-14.010
LS-14.011
LS-14.012
LS-14.013
LS-14.014
LS-14.015
LS-14.016
LS-14.017
LS-14.018
LS-14.019
LS-14.020
LS-14.021
LS-14.022
LS-14.023
LS-14.024
LS-14.025
LS-14.026
LS-14.027
LS-14.028
LS-14.029
LS-14.030
LS-14.031
LS-E-14.001
LS-E-14.002
LS-E-14-003
LS-E-14-004

CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC

Reial Decret - llei 16 /2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar la
ocupabilitat dels treballadors.
Salari mínim interprofessional 2014.
Cotitzacions Seguretat Social 2014.
Programa de foment del treball.
Taula comparativa conceptes de cotització que inclou en la base de cotització -IRPF-.
Sentència TSJC.
Estat de la situació de la negociació del conveni col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica de la província
de Barcelona, en relació a la recent sentencia del tribunal superior de justícia de Catalunya.
Ofertes i demandes laborals.
Posició empresarial davant la convocatòria de vaga del sector siderometal.lúrgic de la província de Barcelona
pels dies 29 d’abril i 6 de maig.
Gestions administratives amb motiu de les vagues dels propers dies 29 d’abril i 6 de maig.
Informació sobre la vaga per als dies 29 d’abril i 6 de maig de 2014.
Canvi de bases de cotització. Regim especial de treballadors autònoms.
Autònoms. Devolució de cotitzacions. Pluriactivitat.
Principi d’acord en les negociacions del conveni col·lectiu per a la indústria siderometal.lúrgica de la província
de Barcelona.
Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2015.
Conveni col·lectiu per a la indústria siderometal.lúrgica de la província de Barcelona 2013-2015. Publicació al
BOPB.
Conveni col·lectiu per a la indústria siderometal.lúrgica de la província de Barcelona. Signatura taules salarials
2014 i 2015.
Sessió Informativa: Conveni col·lectiu per a la indústria siderometal.lúrgica de la província de Barcelona 20072012, prorrogat fins al 31 de desembre de 2015.
Ampliació del termini d'ingrés de la cotització corresponent al nous conceptes i imports computables en la
base de cotització al regim general de la seguretat social.
Participació a les eleccions de diputats al parlament europeu del 25 de maig.
Conveni col·lectiu per l’industria siderometal.lurgica de la província de Barcelona.
Ingrés complementari de cotització a la seguretat social.
Ampliació del termini fins al 30 de setembre de 2014. Ingrés complementari de cotitzacions a la seguretat
social.
Horari d’agost del departament jurídic laboral.
Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2015.
Canvi de bases de cotització. Regim especial de treballadors autònoms.
Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2015.
Rebut individual de salaris. Adaptació al nou model.
La inspecció de treball a Catalunya desenvolupa una campanya sobre el risc de caiguda al mateix nivell en
l'àmbit laboral.
Calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2015.
Directrius bàsiques per a la integració de la prevenció a les obres de construcció.
Subvenció per a la contractació de persones desocupades establerta per l’Ajuntament de Barberà del Vallès.
Conveni col·lectiu del sector del comerç del metall de la província de Barcelona.
Publicació de l’acord de pròrroga del conveni del comerç del metall de Barcelona 2014-2015.
Festes locals de Sabadell 2015.
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RELACIÓ DE CIRCULARS CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC
NÚM.
TEMA
ECONÒMICA I FISCAL
EF-14.001
Nova exempció del 85% de l’impost sobre la electricitat per determinats processos metal·lúrgics.
EF-14.002
Resum de novetats per autònoms 2014.
Empresa del Vallès, associada al Centre Metal·lúrgic, aconsegueix finançament directament de 99
EF-14.003
inversors particulars via crowdlending.
Presentació pels residents a España de las declaracions sobre les transaccions econòmiques i els saldos
EF-14.004
d’actius i passius financers amb l’exterior.
EF-14.005
Nota informativa Llei 22/2013,de 23 de desembre, de pressupost General del Estat per l’any 2014.
EF-14.006
Pròrroga tip de retenció societats.
EF-14.007
Necessites finançament?.
EF-14.008
Clients industrials amb consum de gas natural.
EF-14.009
Exempció del 85% de l’impost sobre l’electricitat per a determinats processos metal·lúrgics.
EF-14.010
Alternatives de finançament per a les empreses amb Arboribus.
EF-14.011
ICO garantia SGR/SAECA 2014.
EF-14.012
ICO internacional 2014.
EF-14.013
ICO empreses i emprenedors 2014.
EF-14.014
ICO exportadors a mig termini i llarg termini 2013/14.
EF-14.015
ICO exportadors a curt termini 2014.
EF-14.016
Declaració informativa sobre bens i drets situats a l'estranger.
EF-14.017
Vol reduir un 4% la seva factura elèctrica?.
EF-14.018
Millora la gestió financera de la teva empresa.
EF-14.019
Reclamació del cèntim sanitari.
EF-14.020
Taller d’orientació financera per a pimes.
EF-14.021
Acord amb la plataforma subcon.
Recuperació de l’impost sobre la venda minorista de determinats hidrocarburs, conegut com a cèntim
EF-14.022
sanitari.
EF-14.023

Vols conèixer les línies de finançament del CDTI per a empreses ?. T’ho expliquem !

EF-14.024
EF-14.025
EF-14.026
EF-14.027
EF-14.028

EF-14.032

Moltes empreses metal·lúrgiques ja han reduït un 4% la seva factura elèctrica.
Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial.
El centre metal·lúrgic t’ajuda a millorar la gestió financera de la teva empresa.
La nova reforma fiscal.
Mètode d'estimació objectiva del irpf i el regim especial simplificat del iva . Any 2015.
Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la que modifiquen entre altres coses la llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l’impost sobre el valor afegit. (BOE de 28 de novembre).
Principals novetats tributaries introduïdes per la llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats
(BOE del dia 28).
Principals novetats tributaries de la llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renta, introduïdes
per la llei 26/2014, de 27 de novembre (BOE de 28).
Nous percentatges retencions exercici 2015.

EF-E-14.001

Taxa per la gestió de residus municipals. Normativa per al 2014 - Sabadell.

NÚM.
FORMACIÓ
F-14.001
F-14.002
F-14.003
F-14.004
F-14.005
F-14.006

TEMA

F-14.007
F-14.008
F-14.009

Quin és el teu màster o postgrau?
Curs: Francès.
Curs subvencionat. Electricitat bàsica.

EF-14.029
EF-14.030
EF-14.031

Programa de formació 2014.
Curs. Do you speak English?. Encara no?... Aprèn Anglès!.
Curs. Bonifica’t la formació.
L’eina professional de disseny tècnic més utilitzada.
Postgrau en Sap de la Universitat de Vic.
Programa Qualifica’t.
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RELACIÓ DE CIRCULARS CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC
NÚM.
FORMACIÓ
F-14.010
F-14.011
F-14.012
F-14.013
F-14.014
F-14.015
F-14.016
F-14.017
F-14.018
F-13.019
F-14.020
F-14.021
F-14.022
F-14.023
F-14.024
F-14.025
F-13.026
F-13.027
F-14.028
F-14.029
F-14.030
F-14.031
F-14.032
F-14.033
F-14.034
F-14.035
F-14.036
F-14.037
F-14.038
F-14.039
F-14.040
F-14.041
F-14.042
F-14.043
F-14.044
F-14.045
F-14.046
F-14.047
F-14.048
F-14.049
F-14.050
F-14.051
F-14.052
F-14.053
F-14.054
F-14.055
F-14.056

TEMA
Claus del lideratge personal.
Curs. Crea els teus propis vídeos.
Curs. Teòric-Pràctic. Morfo psicologia.
Curs pràctic de la gestió dels RRHH.
Curs: Soldadura.
Curs. Comptabilitat Bàsica.
Acord amb Instec Formació.
Acord amb Canada Place.
Curs. Xarxes Socials.
Curs. Totalment Pràctic, Linkedin.
Claus per liderar i gestionar equips amb eficàcia.
Curs. Gestió i reclamació d’impagats.
Curs. Xarxes Socials.
Curs. Aprèn a auditar-te per millorar la tresoreria i disminuir les necessitats de finançament.
Acord de col·laboració amb English in Chester.
Sessió Informativa: Formació professional en alternança i dual.
Curs. Potencia la teva efectivitat mitjançant mapes mentals.
Cursos d’angles.
Administració de personal. Nòmines i modalitats de contractació.
Curs. Manteniment mecànic.
Sessió Informativa. Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
Màster en direcció de màrqueting i gestió comercial.
Beques Eada.
Curs. Seguretat Industrial.
Curs. Comptabilitat Avançada.
Curs: Automatismes Elèctrics.
Curs: Formació especifica en prevenció de riscos, en el lloc de treball.
Introducció a la fiscalitat per a Pimes.
Curs: Operador de carretons.
Renovació del carnet de carretons elevadors.
Curs. Programació i mecanització CNC.
Gestió de compres com aportar el màxim valor a l’empresa.
Curs. Microsoft excel 2010. Nivell Avançat,
Conferència. Linkedin i twitter generen negoci en l’empresa.
Curs: Fas exportacions / i/o importacions, i no saps com fer els tràmits administratius?.
Curs: Potenciar i millorar les habilitats del vostre equip comercial.
Curs: La formació és bàsica per millorar el rendiment de la teva empresa.
Curs: Linkedin.
Curs: HootSuite.
Curs: Anglès intensiu al juliol per a adults i professionals.
Workshop: Com potenciar la teva capacitat creativa.
Com fer créixer la teva empresa. Aprendre de l'experiència.
Curs: Prevenció de riscos laborals. Recurs preventiu. (60 hores).
Curs: Introducció a la Norma EN 1090-2. Requisits de soldadura de l’acer estructural.
Formació bonificable setembre - octubre 2014.
Com aconseguir fer més amb menys. Claus per millorar la gestió del temps i la productivitat personal.
Curs. Finances per a no financers.
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RELACIÓ DE CIRCULARS CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC
NÚM.
FORMACIÓ
F-14.057
F-14.058
F-14.059
F-14.060
F-14.061
F-14.062
F-14.063
F-14.064
F-14.065
F-14.066
F-14.067
F-14.068
F-14.069
F-14.070

TEMA

F-14.071
F-14.072
F-14.073
F-14.074
F-14.075
F-14.076
F-14.077
F-E-14.001

Curs. Impostos a la PIME. Com preparar impostos de manera pràctica.
Tancament comptable i fiscal de l’exercici.
Quadre de comandament business intelligence a la Pime.
Gestiona la teva empresa mitjançant el pressupost anual.
Entrena’t per controlar i gestionar l'estrès emocional.
Icoterms 2010.
Curs. Propers postgraus i màsters.
Màster Class.

Curs: Gestió de magatzems.
Curs: La llei de protecció de dades - LOPD.
Concertació telefònica de cites comercials.
Introducció al Lean Management.
Cursos: Anglès.
Màrqueting industrial.
Metrologia bàsica de taller.
Curs. Gestió de la qualitat ISO 9001:2015.
Curs. Vendre més mitjançant internet.
Programa Qualifica’t.
Curs. Interpretació de plànols.
Curs: Prevenció de riscos laborals. Nivell bàsic. (30h).
Curs. Catia V5 - Disseny de sòlids.
Curs: Implantant un sistema de gestió mediambiental segons ISO 14.001.

NÚM.
TEMA
INFORMACIÓ GENERAL
IG-14.001
Ofertes i demandes de serveis industrials.
IG-14.002

Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-14.003

El Centre del MARKETING - CEM.

IG-14.004

Valoració de l’actuació i els serveis del Centre Metal.lurgic-2013.

IG-14.005

Els nostres fills a les xarxes socials.

IG-14.006

Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-14.007

Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-14.008

Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-14.009

Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-14.010

Acord de col·laboració Centre Metal·lúrgic– INNO ROCKET.

IG-14.011

Proposta preferencial de tarifes elèctriques en factor energia.

IG-14.012

Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-14.013

Conferència : Anàlisi del morós professional.

IG-14.014

La millor salut, al millor preu.

IG-14.015

Programa de pràctiques PMASTERS UAB.

IG-14.016

Ofertes i demandes de serveis industrials.
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RELACIÓ DE CIRCULARS CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC
NÚM.
TEMA
INFORMACIÓ GENERAL
IG-14.017

Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-14.018

Ofertes i demandes de serveis.

IG-14.019

Acord de col·laboració Centre Metal·lúrgic-VEOSAT.

IG-14.020

Acord de col·laboració Centre Metal·lúrgic - CPDI.

IG-14.021

Escapa’t amb Vueling.

IG-14.022

Descomptes exclusius amb Solred.

IG-14.023

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

IG-14.024

Acord de col·laboració Centre Metal·lúrgic - Meditempus, E.T.T.

IG-14-025

Van car lloguer de vehicles

IG-14.026

Proposta preferencial de tarifes elèctriques en Factor Energia.

IG-14.027

Ofertes de CM Viatges.

IG-14.028

Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-14.029

Ofertes i demandes serveis industrials.

IG-14.030

Ofertes de CM Viatges.

IG-14.031

Proposta preferencial de tarifes elèctriques de Factor Energia.

IG-14.032

Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-14.033

Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-14.034

Hotel Campus. Tarifes especials 2014.

IG-14.035
IG-13.036

Tarifes especials. Gran Hotel Verdi.
Tarifes especials. AS Hotels.

IG-14.037
IG-14.038
IG-14.039
IG-14.040
IG-14.041
IG-14.042
IG-14.043
IG-14.044
IG-14.045
IG-14.046
IG-14.047
IG-14.048
IG-14.049
IG-14.050
IG-14.051
IG-14.052
IG-14.053
IG-14.054
IG-14.055

Ofertes i demandes de serveis industrials.
Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball.
Revisió i inspecció periòdica reglamentaria d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
Ofertes i demandes de serveis industrials.
Ofertes i demandes de serveis industrials.
Proposta preferencial de tarifes elèctriques de factor energia.
Ofertes de CM Viatges.
Ofertes i demandes de serveis industrials.
Esmorzar tecnològic.
Erasmus per a jove emprenedors/es.
Ofertes i demandes de serveis industrials.
Relleu dels òrgans de govern del Centre Metal·lúrgic.
Ofertes de CM Viatges.
Ofertes i demandes de serveis industrials.
Ofertes i demandes de serveis industrials.
Ofertes i demandes de serveis industrials.
Ofertes i demandes de serveis industrials.
Ofertes i demandes de serveis industrials.
Assemblea General Ordinària de Socis del Centre Metal·lúrgic.
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RELACIÓ DE CIRCULARS CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC
NÚM.
TEMA
INFORMACIÓ GENERAL
IG-14.056
Pive-6. Programa d’incentius al vehicle eficient.
IG-14.057
Ofertes i demandes de serveis industrials.
IG-14.058

Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-14.059

Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-14.060

Vacances d’estiu 2014.

IG-14.061

Proposta preferencial de tarifes elèctriques de Factor energia.

IG-14.062

Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-14.063

Ofertes de CM Viatges.

IG-14.064

Ofertes de CM Viatges.

IG-14.065

Ofertes de CM Viatges.

IG-14.066

Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-14.067
IG-14.068
IG-14.069
IG-14.070
IG-14.071
IG-14.072
IG-14.073

Ofertes i demandes de serveis industrials.
Proposta preferencial de subministrament elèctric de factor energia.
Ofertes i demandes de serveis industrials.
Ofertes i demandes de serveis industrials.
Ofertes i demandes de serveis industrials.
Ofertes i demandes de serveis industrials.
Ofertes i demandes de serveis industrials.

IG-14.074
IG-14.075
IG-14.076
IG-14.077
IG-14.078
IG-14.079
IG-14.080

Ofertes i demandes de serveis industrials.
Ofertes i demandes de serveis industrials.
Ofertes i demandes de serveis industrials.
Centre Metal·lúrgic i les xarxes socials.
Vola amb l’òptima de vueling.
Proposta preferencial de subministrament elèctric de Factor Energia - Pimes.
Proposta preferencial de subministrament elèctric de Factor Energia - Particulars.

IG-14.081
IG-14.083
IG-14.084
IG-14.085
IG-14.086
IG-14.087
IG-14.088
IG-14.089
IG-14.090
IG-14.091
IG-14.092
IG-14.093
IG-E-14.001
IG-E-14.002
IG-E-14.003

Fòrum empresarial - Creiem en Catalunya.
Conferencia: Control de gestió i factors claus d'èxit a l’empresa.
Ofertes i demandes de serveis industrials.
Programa Expansiona’t.
1ª Mostra de vehicles elèctrics.
Proposta preferencial de subministrament elèctric de Factor Energia - Pimes.
Proposta preferencial de subministrament elèctric de Factor Energia - Particulars.
Ofertes i demandes de serveis industrials.
Cm Viatges de Empreses.
Ofertes i demandes de serveis industrials.
Acord amb Iber-Caja.
Quotes associació 2015.
Escola Bressol Sant Nicolau.
Propera convocatòria del programa “Expansiona’t” per al 2014.
El programa “Expansiona’t” per al 2014. Ja ha estat convocat.
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NÚM.
TEMA
PROMOCIÓ INTERNACIONAL
PI-14.001
Nou Sistema de Preferències Generalitzades.
PI-14.002
B2B Participació agrupada a la fira Hannover Messe.
PI-14.003
Programa d'internacionalització del departament d'exportació. “Èxit Empreses”.
PI-14.004
Missió comercial a Rússia i Azerbaidjan.
PI-14.005
Jornada oportunitats de negoci Perú.
PI-14.006
Jornada oportunitats de negoci a Rússia.
PI-14.007
El seu delegat a Rússia.
PI-14.008
El seu delegat a Perú.
PI-14.009
Missió comercial a Algèria i/o Marroc.
PI-14.010
Missió comercial a Brasil i/o Xile.
PI-14.011
Jornada oportunitats de negoci a Marroc i Algèria.
PI-14.012
Jornada. Com exportar amb èxit?
PI-14.013
Missió comercial a Qatar i/o Kuwait.
PI-14.014
Jornada oportunitats de negoci a Xile.
PI-14.015
Programa trobada agents comercials comissionistes a França.
PI-14.016
Jornada agents comercials comissionistes del sector metal·lúrgic a França: Eines per trobar l’agent adequat.
PI-14.017
El seu delegat a Marroc.
PI-14.018
Missió comercial a Tailàndia i/o Singapur.
PI-14.019
Programa Empresa Exporta.
PI-14.020
El seu delegat a Xile.
PI-14.021
Programa d’iniciació a l’exportació.
PI-14.022
Jornada oportunitats de negoci a Polònia.
PI-14.023
Programa Internacionalització Agrupada.
PI-14.024
Participació Agrupada a la Fira Midest 2014. París, França.
PI-14.025
Jornada oportunitats de negoci a Mèxic.
PI-14.026
Jornada oportunitats de negoci a Hong Kong i Xina.
PI-14.027
Programa ICEX Beques 2015.
PI-14.028
Pla de missions comercials pel segon semestre de 2014, amb l’ajut d'Acció.
PI-14.029
Missió comercial a Estats Units.
PI-14.030
Missió comercial a Hong Kong i Xina.
PI-14.031
Missió comercial a Singapur i Tailàndia.
PI-14.032
Missió comercial a Perú i Colòmbia.
PI-14.033
Missió comercial a Mèxic.
PI-14.034
Missió comercial a Aràbia Saudita i Emirats Àrabs.
PI-14.035
Jornada oportunitats de negoci a Xile.
PI-14.036
Jornada oportunitats al sector Ferroviari de Rússia.
PI-14.037
El recobrament internacional d’impagats i com evitar la morositat dels clients.
PI-14.038
Pla ICEX consolida.
PI-14.039
Descompte del 30%. Smart City World Congress de Fira de Barcelona.
PI-14.040
El seu delegat a Turquia. Jornada d’entrevistes personalitzades.
PI-14.041
Jornada oportunitats de negoci a Colòmbia.
PI-14.042
ICEX TARGET USA.
PI-14.043
Jornada. Com exportar amb èxit ?
PI-14.044
Elaboració del programa Promoció Internacional 2015.
PI-14.045
El seu delegat a Colòmbia.
PI-14.046
Jornada oportunitats de negoci a EEUU.
PI-14.047
Jornada oportunitats de negoci a MÈXIC.
PI-14.048
Programa d'externacionalització del departament d’exportació. “Èxit empreses”.
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RELACIÓ DE CIRCULARS CURSADES PEL CENTRE METAL·LÚRGIC
NÚM.

TEMA

QUADERNS DE GESTIÓ
QG-14.001
A quin Banc m’he d’adreçar ?
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CIRCULARS CURSADES ESPECÍFICAMENT PEL GREMI D’INSTAL·LADORS
ELECTRICISTES I FONTANERIA DE SABADELL I COMARCA
 Renovació pòlissa Responsabilitat Civil 2014-2015.
 Invitació tercer vespre a la fundació “Noves

 Documentació tràmits baixa tensió.
 Primera jornada tècnica d’instal·lacions de Gas

tecnologies de climatització amb gas natural”.

 Sessió informativa: El nou impost sobre els gasos

Natural.

 Conveni col·laboració entre el Gremi d’instal·ladors i

fluorats i la seva aplicació.

 Transport d’ampolles de gasos liquats.
 Tramitació targeta CAF (Codi d’Activitat dels Gasos







Fluorats).
Visita al centre d’interpretació de l’energia i geologia.
Central de Canelles i Cova Negra.
Aprenents en pràctiques del curs PQPI d’Auxiliar de
Fontaneria, Calefacció i Climatització.
Nous programes certificats telemàtics amb AGIT.
Amb el Gremi d’instal·ladors i BBVA estalviaràs
diners!!
Aprenents en pràctiques del curs d’Energia Solar
Tèrmica.
Aprenents en pràctiques d’electricitat.

Gas Natural.

 L’Assemblea General Ordinària de socis del Gremi







d’Instal·ladors electricistes i fontaneria de Sabadell i
Comarca.
Etiquetes d’equips a pressió, extintors i calefaccions.
Sessió monogràfica: Muntatge i manteniment
d’estacions de Recàrrega de Vehicle Elèctric (5
hores).
Al Gremi tramitem les altes, baixes i modificacions de
les instal·lacions.
1a. Mostra de vehicles elèctrics.
Personal en pràctiques.
Nou impost sobre l’emissió de gasos i partícules a
l’atomosfera produïda per la Indústria.
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CIRCULARS CURSADES ESPECÍFICAMENT PEL GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ I
VENDA D’AUTOMÒBILS I RECANVIS DE SABADELL I COMARCA
 Impost sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle.
 Valoració de l’actuació i el serveis del Gremi de Tallers–
2014.

 Nou pla Pive, programa d’ajudes per a la compra d’un
vehicle nou.

 Sopar de germanor Sant Cristòfol 2014.

 Si ens portes la teva pòlissa d’assegurança de taller, et  Signus. Nou format de l’aplicació.
millorem el preu.

 Curs. D’organització i gestió del taller (1ª part).

 L’oli usat és un residu perillós. Recomanacions per al teu
taller.

 Ofertes i demandes de serveis industrials.

 Nova normativa de transit.

 Servei de concertació horària d’ITV urgent.

 Modificació de la Llei de defensa del consumidor.

 Acord de col·laboració amb MENSAELECT.
 Obtenció de la certificació de responsable tècnic de taller.
 Acord amb Expo Einess.
 Curs. D’organització i gestió (2ª part).


Contracte de venda.

 Signus. Recollida de pneumàtics usats sense petició
prèvia.

 L’assemblea general ordinària.

Curs Subvencionat. Localització d’avaries en la gestió  Pive 6. Programa d’incentius al vehicle eficient.
electrònica.

 Concertació horària d’ITV a l’agost.

 Comprova que el teu gestor estigui autoritzat per l'agencia  Programa Qualificat.
de residus de Catalunya.

 Aprenents en pràctiques del curs manteniment dels

 Manipulació de sistemes frigorífics instal·lats en vehiclesgasos fluorats.

sistemes elèctrics i electrònics dels vehicles.

 Saps que ofereix el teu gremi?

 Diari Sabadell. Monogràfic sector automoció.

 1ª Mostra de vehicles elèctrics.

 Els tallers de reparació exigeixen a l'administració  Guia practica de la documentació que cal tenir al taller.
Catalana un control sobre el greu problema que suposa  El teu taller disposa de certificat de productor de residus?
l’intrusisme professional.

 Jornada formativa ITV. Reformes en vehicles.
 Cartell preu-hora per l’any 2015.
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MOVIMENT ASSOCIATS
CENTRE METAL·LÚRGIC (Altes)
ALUMINIS VIPPER SL
BAUTISTA SCP
BOLZONI AURAMO SL
EPSON IBERICA S.A.U.
EXTINTORES SANT ADRIÀ SL
FRECAN SL
INDU KA ACCESSORIES
INDUSTRIAL DE MATERIALES PARA VALLADOS
INDUSTRIAS JUCONVI, SL
INSTITUT TÈCNIC DE FORMACIÓ
INSTRUMENTOS WIKA SAU
MECANIZADOS FOLKMAN SL
MICRORELLEUS, SCP

NOVA MEVIR SL
PIDECA SLU
PUJADAS BASTARDES, Mª ANTONIA
REYNAERS ALUMINIUM S.A.U.
SAVIPLAST IBERICA SL
SINUMETRICS SYSTEMS S.A.L.
SISTEMAS Y PROCESOS FIC SL
SOLUCIONES INDUSTRIALES HINVER SL
TALLERES TECNODUR SL
TRW AUTOMOTIVE ESPAÑA SL
VILADECAVALLS LASER SL
ZF SERVICES ESPAÑA SLU

CENTRE METAL·LÚRGIC (Baixes)
ALUMINIS VIPPER SL
APLICACIONS TECNIQUES ELECTRONIQUES DEL
APLISUN DEVELOP SL
ARGERINOX, SL
BASTARDES BARENGUERAS, MARIA ROSA
BAUTISTA SANCHEZ , JOAN P.
CABESTRE SERRALLONGA, CLIMENT
CENTRO ALUM S.A.
CERRAJERIA Y AUTOMATISMOS SAN RAMON SL
COLL HERNANDEZ, DANIEL
COMPONENTS BASICS MANRESA SL
CONDUCTORES ELECTRICOS CEMI, S.L.
CONSULTORES DE INGENIERIA MECANICA WORKS
DESARROLLOS TECNICOS DEL VENDING SL
ELECTRODOMESTICOS Y SERVICIOS DEL VALLÉS
EQUIPAMIENTOS REFORMAS Y DECORACIÓN DS
EUROPAVI 2003 SL
FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE CARGADORES
FAGO SISTEMAS, SL
FILMOSOL, SL
FUNDICION LOPEZ, SL

GOMETRICS SL
GROUP EUROPEO TECNICO INDUSTRIAL GETI SL
GRUP MECANIC CATALA SL
HUAYI COMPRESSOR BARCELONA SL
INDUSTRIAL PIAM, S.A.
INDUSTRIAS DE TROQUELADO Y EMBUTICION SL
INGENIERIA DE PROCESOS Y PRODUCTOS I-MAS
JCM TECHNOLOGIES SA
LGL REFRIGERATION SPAIN, SA
MATRICERIA SALLÉS SL
MECANITZATS TRAM-CAL SL
MECANIZADOS ESCAMEZ, S.L.
MECANIZADOS Y DECOLETAJES LUAM SA
MECATECNO MECANITZATS TECNICS I CNC, SL
METALURGICAS SIMON, S.C.P.
METERS COMUNICACIONES Y SOFTWARE SL
MONCAR EUROPA SL
NÀURIA ASSOCIATS, SL
NECHVILE TAMPOGRAFIA, SL
OTSA MAQUINARIA ELECTRICA SL
PASCUALIN SL
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MOVIMENT ASSOCIATS
CENTRE METAL·LÚRGIC (Baixes)
PHILIPS IBERICA SA
PIDECA SA
RECTIFICATS SICILIA SERVEIS MECÀNICS SL
REMACHES DAMA, S.A.
SAVIPLAST IBERICA SL
SERMAX SCALES SL
SERVI-BAM, S.A.L.
SISTEMAS TECNIBER 75 SL
SOLÉ RIBERA, PERE

SYSTRONIC APLICACIONES ELECTRÓNICAS SL
TALLERES CARRIQUE, SA
TALLERES MARGALEZ, S.A.
TALLÓ SENDRA S.L.
TECHNOLOGICAL & ROBOTICS SYSTEMS SL
TERRATS BES, JORDI
TOKIO METAL SL
VIP CASTELL, SL
ZF SERVICES ESPAÑA SAU

MOVIMENT ASSOCIATS
GREMI D’INSTAL·LADORS DE SABADELL I COMARCA (Altes)
ALDAZ AYMERICH, ANGEL
ANDUJAR BARCENAS, RAUL
B-SMARTER SL
BRAÑES INGENIEROS SL
CARCELEN ROMERO, FERNANDO
CLIMAELEC SCP
CRIADO OLTRA, RAUL
CRJ INSTAL SCP
ECOLIFE HEADWAY SL
ETECMIA SISTEMAS SL
EXTREMO PASTOR, MATEO
FLORES BOTE, JAIME
FORNIOL AGUSTI, JAUME
IFLOW EUROPE SLU
INGENIERIA SALAS LIMPIAS SL
INSTALACIONES EGALVA, SL
INSTAL.LACIONS FRED CRAM SL
INSTAL.LACIONS ROBLE-ROIG SCP
INSTALACIONES Y SERVICIOS TP82 SL
INSTALED LIGHT SL
INSTAVILAL 2014, SL
INTEGRAL DE INSTALACIONES INCO SL
L'ELECTRICISTA.CAT SCP
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LAHOR SOLER, SERGI
LLADÓ DEBESA, JORDI
LORENTE POLAINA, ANGEL
MANINSTAL SBD SL
MUÑOZ JIMENEZ, FRANCISCO
OPTIMA 44 SERVEI DE MANT. I INSTAL. SL
PERICH BAYA, ALBERT
PONCE QUINTEROS, DANIEL
REPARADOR.CAT I SOL.LUCIONS S.L.U.
REVALIENTE RAMOS, PEDRO JOSE
ROMERO PEREZ, RAMON
SERRAT GARCIA, DAVID
SERVEIS I MANTENIMENTS ESCARCHON SL
SERVIARGIL SLU
SERVICIOS DE LAMPISTERIA DEL VALLES SLU
SISTEMES DINÀMICS LINEALS SL
SUAREZ PANTIGA, RUBEN
SURROCA MARTINEZ, JOSEP
TOMAS CORBALAN, JAVIER
TUÑON INGRAIN, FRANCISCO JAVIER
TUTUSAUS MATA, JOAN
ZAFRA FORTES, JUAN
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MOVIMENT ASSOCIATS
GREMI D’INSTAL·LADORS DE SABADELL I COMARCA (Baixes)
AFAN RODRIGUEZ, MIGUEL
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
ALCARAZ HERMOSILLA, FRANCISCO
ALONSO OLMO, RAMON
ALUPU, S.L.
APLICACIONS ENERGETIQUES DE CATALUNYA SLL
AREA 52 INSTALACIONES Y PROYECTOS SL
ARIZA QUIJADA, FRANCISCO
BEJARANO REYES, SILVIA
BRAO MATEOS, JOAQUIN
CARBONELL RUIZ, JOSEP MARIA
CENCLISER S.L.
CORNEJO ENCINA, ANTONIO SALVADOR
CRIADO TERRER, ANGEL
CRJ INSTAL.LACIÓ SCCL
ECOCLIMA INSTAL.LACIONS I MANTENIMENT SL
ECOELECTRIC INSTALACIONES SL
ELECTROCAST 2006 SL
ELECTRO-HIPER POLINYÀ SL
ESQUINAS OLIVA, ISAAC
EXTREMO PASTOR, MATEO
FERRERA SAMPER, SERGIO
HERVÁS POYATOS, JUAN JOSÉ
IMER RENOVABLES SL
INSNOVA SERVEIS SL
INSTAL.LACIONS I SERVEIS QUIEL SL
INSTAL.LACIONS JOSEP SURROCA S.L.
INSTAL.LACIONS PLANELLS SL
INSTAL.LACIONS RAYA S.L.
ABAD, INSTAL.LACIONS I MANTENIMENTS, SL
CABRERA GIMÉNEZ, ALEJANDRO
CARAVACA SAEZ, MANUEL
CARRILLO GIL, JUAN
CERAMICAS BELTRAN, SCP
CLAROS LOPEZ, VICTOR
CODINA VENTURA, ESTEBAN
CR INSTALACIONES Y REPARACIONES, SCP
ECOCLIMA S.C.P.
ELECTRO M.A.I., 2007, SCP

INSTAL.LACIONS ROVIRA S.L.
INSTALACIÓ MONTIEL 2, S.L.
INSTALACIONES CARCELEN S.L.
INSTALACIONES ELECTRICAS LARCE SL
INSTALACIONES INTEGRALES SERVITEC SL
INSTALL FLOW SL
INSTALSER 2007 SL
INSTALTEC VALLES SCP
INVERSIONS TECNOLOGIQUES LA VALL DE
KUNANMANTA S.L.
LOPEZ ESCRIBANO, MARC
LOPEZ MOLINA, RAFAEL
LORENTE HERNANDEZ, ERIK
MACIAS SANTIAGO, JOSE
MARTINEZ SANZ, SIXTO
NAVA RODRIGUEZ, EDUARD
NIEVAS MARTINEZ, JOSE
PARDO GONZALEZ, MANUEL
PUNT FET SON REFORMES SL
QUATRELET SL
QUATRE-TEC INSTALACIONS I PROJECTES
ROBLEDILLO LOPEZ, JONATHAN
SEGURA VIRELLA, ALFONSO
TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA S.A.
VALLRIBERA FERNANDEZ, RICARD
VELASCO URPÍ, JAVIER
VILARDELL MONISTROL, JAUME
WATSCAL SL
ELECTRO RIGON, SL
FACULGAS, SL
FERCO, SCP
FERLINE, SL
FERNANDEZ COCA, JOSE ANTONIO
FERNANDEZ ROMAN, FRANCISCO JAVIER
FERRÉ PONT, ANGEL
FRANCISCO ALCARAZ, SL
GALLEGO GONZALEZ, RICARDO
GARCIA MUÑOZ, FLORENCIO

104

memòria2014

9.

Annex - 2

MOVIMENT ASSOCIATS
GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ I VENDA D’AUTOMÒBILS I RECANVIS DE
SABADELL I PROVÍNCIA DE BARCELONA (Altes)
ACM TOOLS SL
AUTO TRUCK PENEDES SCP
AUTOBOX SABADELL SL
BALLESTER ESCUDER, JAVIER
CABALLERO JUAN, FERNANDO
CARAVANING GARCIA SL
CUEVAS FERNANDEZ, ENRIQUE
EURO TALLER BARBERÀ SL
GARCIA MANZANO, DAVID
IBARS MENDEZ, ORIOL
KEEWAYMOTOR ESPAÑA SL
LLIGADAS PUIG, ERNEST
MANSER SABADELL DE AUTOTRACCIÓN SL
MARTINEZ CORON, ARGELIA
MARTINEZ PARRA, DANIEL
MOTOR BIKE PLANET SL

PALMA ESPINOSA, RICARDO
QUESADA ESPINOLA, MANUEL
ROS AINSA, SERGIO
RUIZ LOPEZ, MARCOS
SALHI SALHI, BOUALAM
SAN ANDRES PUIG, FELIP
SANTOS TYRES SL
SAUTER VALLES SLU (SABADELL)
SBD AUTOMOCIÓ SCP
SBD MOTORS SCP
TALLERES BADIA S.A.C.U.
TALLERS KHARJU S.L.L.
TALLERS SAZ MOTOR SCP
TAMARINDO PACIFIC SL
TORIBIO NAVARRO, JOAQUIN
VERA RAMÓN, ANTONIO JOSÉ

GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ I VENDA D’AUTOMÒBILS I RECANVIS DE
SABADELL I PROVÍNCIA DE BARCELONA (Baixes)
AGUILAR VELA, JOSE
APARICIO MORCILLO, JAUME
AUTODIJUSA SL
AUTOTALLERS MORATIN SCP
BALLESTER PEREZ, JUAN A.
BOUALAM, SALHI
CABALLERO PASTRANA, ANTONIO
CARROCERIAS CABA, S.L.
CENTRE CARROSSERS SABADELL 2008 SL
CERVIMON, S.L.
CORON MORENO, ARGELIA
DIAZ ROMERO, FRANCISCO
DIAZ SANCHEZ, AROA AMMIA
EURO TALLER BARBERÀ SL
EXPO EINESS SL
FERNANDEZ DELGADO, MANUEL
GALLEGO MOLINER, JUAN
GARAJE FERCAR, S.L.

GIL PEREZ, RAFAEL MANUEL
GIMENEZ GIMENEZ, JOSE
JMC SERVEIS RAPIDS SLL
LLOBERA MINGUET, RAMON
PALMA HOYOS, ANTONIO
PLANCHISTERIA Y PINTURA JAVER, SL
POLINYA DE AUTOMOCION, S.L.
RODRIGUEZ VALDEZ, MIGUEL FERNANDO
SANCHEZ TORRES, JUAN
SERVEIS D´ENGINYERIA I ARQUITECTURA, SL
TALLERES CR 2004 SL
TALLERES REUNIDOS COVESA SL
TALLERES SANTA COLOMA, SL
TOP BIKE RACING S.C.P.
TRANS-GRUAS SERRAT, S.L.
VALLESAUTO, S.A.U.
VERGEL MARQUEZ, MIQUEL
WORK SHOP, S.L.
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MOVIMENT ASSOCIATS
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE ACABADOS DE SUPERFICIES - AIAS - (Altes)
ALUTEC SAXONIA, SA

MASKING

ALLSERVICES AUFER

PINTURAS BORONAT, SL

APLICACIONS M. VILA

Rösler International (Rubí-Barcelona)

DÖRKEN MKS SYSTEME

SARRELIBER

FUNDACIÓ CTM CENTRE TECN.

WAAM METALIZ. POR ALTO VACÍO, SL

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE ACABADOS DE SUPERFICIES - AIAS - (Baixes)
ALLSERVICES AUFER
CROMADOR OREJA, SA
FRAGES BOSCH, SL
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INDEL
PFERD-RÜGGEBERG, SA
QUIMITEC, SL

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

c. Tres Creus, 66
08202 SABADELL
Tel. 93 745 78 10
Fax. 93 726 09 95
centrem@centrem.cat

