
 

 

Nota de Premsa 

Antoni Ruiz Amorós, actual director gerent de AEMIFESA és nomenat vocal en 

l'Òrgan de Govern de TÜV Rheinland Iberica. 

El 11 d'abril de 2019 va dur a terme el nomenament i quedo formalitzat en el transcurs 

de la reunió celebrada a la seu de l'entitat a Barcelona ubicada a Parc de Negocis Mas 

Blau 'Edifici Oceano del Prat de Llobregat. 

El lloc és d'àmbit estatal com a vocal en l'Òrgan de Govern de l'Entitat de Certificació / 

Verificació de Sistemes de Gestió en TÜV Rheinland Ibèrica Inspection Certification & 

Testing, SA 

-Representació de clients de l'entitat (Interès 1) 

-Interès en el correcte comportament en relació amb la seguretat industrial, qualitat, medi 

ambient i salut laboral de la indústria. 

Sobre AEMIFESA: 

AEMIFESA- AEMIFESA FORMACIÓ amb 63 anys d'història i prop de 400 empreses 

associades porta a terme la seva activitat a l'edifici -CATT Gremi de Montigalà (Badalona) 

un centre de transferència tecnològica de 2.900 m2 dirigit a professionals del sector per al 

seu reciclatge permanent en el camp energètic, renovables i telecomunicacions a través de 

jornades tècniques i seminaris, amb el suport de diferents institucions, partners i fabricants 

amb la seva R + d, disposa a més d'un centre de negocis amb empreses col·laboradores 

afins al sector (Exelade, TÜV Rheinland, Cobertis i Gabinet Jm2b) que aporten un valor 

afegit als usuaris. Pioner a la zona amb 12 aules i tallers, 4 estacions de recàrrega de 

vehicles elèctrics, 1 instal·lació de Geotèrmia amb 2 pous i 8 sondes de 85 metres de 

profunditat, 2 laboratoris de calderes amb més de 40 models en funcionament, 2 de 

aerotermia, 1 de cogeneració a Gas per terciari amb evacuació a xarxa de 5kw elèctrics. A 

més d'una terrassa de 1.000 metres amb panells solars tèrmics i fotovoltaics, entre altres 

equipaments. 

+ Info a AEMIFESA info@aemifesa.org  www.aemifesa.org   
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http://www.aemifesa.org/

