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AMER OBRES I SERVEIS  

«la rellevància de 

compartir experiències al voltant de la transformació que la construcció està  

experimentant a través dels canvis tecnològics i socials» 
 

PALMA · La presidenta de la Fundació IMPULSA BALEARS, Carmen Planas, i el conseller delegat 

de Amer Obres i Serveis

Patronat en un acte al qual també hi han assistit Joan Gost, director financer, i Antoni Riera, director 

tècnic de la fundació. 
 

 Amer Obres i Serveis permet i|compromís 

es reforça, en paraules de Carmen Planas, «la base 

sobre la planifica

bàsic de la competitivitat global de les Balears». 
 

Així mateix, Antonio Amer ha destacat el rol que la fundació està duent a terme com a plataforma 

de coneixement estratègic i interacció regional, en la manera que «facilita identificar noves 

del seu conseller delegat, «un exercici rellevant per compartir i, al mateix temps, enriquir la nostra 

canvis tecnològics i socials». 
 

AMER OBRES I SERVEIS 

el sector, compta actualment amb una plantilla superior 

maquinària pròpia a través de la que assumeix, així mateix, diversos tipus de treballs especialitzats 

en matèria de demolició i moviment de terres, pavimentacions, micropilotatge i gestió de serveis 

públics. Posa en pràctica un model de gestió integrada que es reflecteix en les certificacions que 

manté en matèria de qualitat (ISO 9001), medi ambient (ISO 14001), seguretat en el treball (OSHAS 

18001) i responsabilitat social (SGE 21). 
 
 
Sobre IMPULSA BALEARS 
IMPULSA BALEARS és una plataforma de coneixement estratègic i interacció regional que treballa per facilitar la presa de 

significatiu sobre la competitivitat global de les Balears. Com a fundació reconeix al conjunt de la societat balear com a 
principal beneficiari de la labor que desenvolupa de manera rigorosa, sistemàtica i independent dels condicionants específics 
de les institucions públiques i privades que la recolzen. Consulteu-ne el patronat a 
http://www.impulsabalears.org/index.php/ca/estructura/i-governanca/patronat 
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