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Grup CARLES,
l’evolució en el concepte de serveis a les empreses.
Les seves instal.lacions, aposta de forta

Molins de Rei GCE GESTIÓ I PROJECTES, per

GRUP CARLES és un referent a Catalunya en

inversió, permeten una adequada atenció al

atendre projectes d'enginyeria al Baix

el sector de serveis a les empreses.

client i constitueixen el marc idoni per portar a

Llobregat. També ha creat una màrca pròpia,

terme unes línies d'actuació orientades a la

ENERCAT, per a la recerca i execució de

Sant Ferran, 45

resolució de les diverses situacions dels cli-

projectes d'energies renovables. GRUP

08700 IGUALADA, Barcelona

ents, sigui quina sigui la seva singularitat,

CARLES és empresa associada a GC

Tel. 93 801 72 20

perquè es treballa en equip. Treballar en

JUNYENT PRAT CORREDORIA D'ASSEGU-

atencioclient@gcarles.es

aquestes instal.lacions fa sentir els colors del

RANCES, S.L. per tal d'oferir productes

Parking propi per a clients.

Grup i d'això en resulta una feina feta amb

d'assegurances tant personals i patrimonials,

www.gcarles.es

eficiència. La missió és contribuir a l'èxit dels

com de pensions i estalvi. La sinèrgia

www.e-gestio.com

clients, i aquesta és la línia mestra de la política

d'aquesta associació l'ha convertit en un refe-

www.enercat.com

i orientació professional del Grup. Actualment,

rent al sector d'assegurances. GRUP CARLES

www.eurodit.org

els eixos empresarials del Grup es basen en

també ostenta un pes impor tant a

una estructura d'àrees professionals i una

PREVENGRUP PREVENCIO INTEGRAL, S.L.

política d'aliances i par ticipacions en

empresa dedicada a la prevenció de riscos

coherència amb el volum i nivell de serveis

laborals amb delegacions a Barcelona,

ofertats.

Granollers, Manresa i Igualada.

L'ÀREA DE GESTIÓ, engloba tots aquells

La política de GRUP CARLES és participar i

serveis que les empreses poden externalitzar:

implicar-se en tot allò que pugui externalitzar el

gestió de la fiscalitat, gestió laboral i dels

client, des de les assegurances fins a la

recursos humans, gestió comptable i gestoria

prevenció de riscos laborals. No cedeix clients

d'automòbils i transports. S'ha creat un

a altres empreses de serveis. I aquesta ha estat

producte específic de suport on-line: e-gestió.

una de les claus del creixement i de l'evolució:
la globalitat dels serveis oferts.

L' ÀREA DE CONSULTORIA, ofereix els serveis
a mida, que poden ser serveis específics o bé

GRUP CARLES és la configuració actual d'una idea materialitzada a l'any 1960 pel Sr. Pere

d'acompanyament fins als objectius

amb BLAZQUEZ & PLANAS, Auditors

proposats. Consultoria legal, tributària,

comptables, i amb la firma GARRIGUES

econòmico-financera, de selecció de personal

ABOGADOS I ASESORES TRIBUTARIOS pel

Carles Torrens que va fundar GESTORIA CARLES, avui encara peça fonamental d'aquest

i recursos humans, d'organització, de qualitat

que fa a assumptes jurídics de certa

conglomerat empresarial en procés de constant evolució. Des dels origens s'ha configurat

(ISO), de protecció de dades, i la creada

especialitat o complexitat. I per tancar el cercle

darrerament: creativitat i innovació. També hi

organitzatiu, GRUP CARLES pertany als

pensant en oferir les opcions més adients per als seus clients. Al poc temps d'haver iniciat

ha un equip d'auditors comptables.

la seva activitat ja es va definir comercialment com a OFICINA TÈCNICA INDUSTRIAL I
COMPTABLE. La creativitat evolutiva forma part de l'ADN empresarial de l'organització de
GRUP CARLES. Avui dia el Grup fa una aposta clara cap a la diversificació de serveis amb
el suport d'una seu central gran, equipada i amb professionals amb formació i
experiència. Plataforma internet on-line, aliances estratègiques i coneixement és allò que
ara es potencia per a l'expansió amb garanties d'estabilitat.
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GRUP CARLES col.labora i actúa en conveni

col.lectius oficialment organitzats en Col.legis
Professionals com són Gestors

L'ÀREA D'ENGINYERIA, en forta expansió, té

Administratius, Economistes, Advocats,

una gran experiència i capacitat per portar

Enginyers, Censors Jurats de Comptes. És

simultàniament diversos projectes industrials i

membre fundador d'EURODIT, associació pro-

és pionera en els serveis mediambientals tant

fessional d'àmbit europeu amb oficines a les

de gestió com de consultoria i en projectes

principals places de la C.E.E. Pertany a les

d'energies renovables.

organitzacions empresarials UNIO

Pel que respecta a l'estratègia d'aliances i

ACECMA (Ass. Catalana d'Enginyeries i

expansió, GRUP CARLES té oficina pròpia a

Consultories Medi ambientals).

EMPRESARIAL DE L'ANOIA, CECOT i
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