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  La política de Qualitat de Becier Vehicles S.A.U, està definida a través d’una Missió, una Visió i  

uns valors, 

el que descriu a continuació: 

 

 
 

 

            
1-GERENTE

Josep Mª BETRIU

ORGANIGRAMA DE BECIER VEHÍCLES  S.A. (36700)

Renault-Dacia

 

2- Dirección Comercial

Miquel FERRER 3-Dirección de Postventa

Juan C. PÉREZ

10-Asesores Comerciales V.N.:

Joan ELSEN, Albert FARRÉ, 

Miquel FERRER.

12-Administrativo 

Comercial

Iolanda Terrones

5-Responsable 

A.P.R.

Rafael ROMERO

7-Receptor Mec.

J. R. RIBOLLEDA

6-Respsable taller

Pere JANÉ 

27-Vendedor Exterior 

de Almacén

Xavier SOLÀ

13-Cotec

Pere JANÉ, Amado FERNDEZ, 

Luis FRAGATA

23-Operario C.R.

Jesús DOMENECH

8-Admtvo  P.V.

Angels RAMÍREZ, 

Imma REINA

01/08/2006

11-Asesores Comerciales V.O.:

Joan J. Rodríguez

4-Responsable de 

Gest. de Calidad

Juan C. PÉREZ

25-Responsable de 

Reclamaciones

Juan C. PÉREZ

9-Sustituto del 

R.G.C.

Angeles RAMÍREZ

22-Vendedor Almacén

X. SOLÀ, J.M. GARCÍA, 

J. GOMÀ

26-Receptor Carroc.

Pere JANÉ 

16-Electromecánico

Miguel MORENO

14-Mecánico

J.M.TORRES, V.PUNTES, 

J.ARILLA, A.MAURI.

18-Chapista

Celso PUENTE, 

J.A.CORRAL

19-Pintor

Jesús DOMENECH, 

Michel A. OLIVEIRA  

 

 

 

                     

                                                                               

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                              MISSIÓ DE BECIER VEHICLES S.A.U 

 

Proporcionar als nostres clients un servei integral dins del sector de l’automoció amb la 

finalitat de cobrir les seves expectatives, presents i futures, a través d’uns professionals 

formats i compromisos que potencïin i aprofitin les sinergies del Grup assegurant la 

rentabilitat i la perennitat de l’empresa al mateix temps que participem al sosteniment de 

l’entorn mediambiental del país. 
 

    VISIÓ DE BECIER VEHICLES S.A.U 

 Becier Vehicles, S.A.U ens mantindrem sempre com una empresa rentable, moderna i 

adaptada al nostre país, el que aconseguirem mitjançant una estreta col.laboració amb els 

nostres proveïdors i una ágil organització dotada dels mitjans materials idonis i d’un 

equip de bons professionals, implicats i orgullosos de pértanyer a ella, compromesos en 

un procés de millora continua que transmeteixi dinamisme, transparéncia i esperit de 

servei als nostres clients i que asseguri el nostre futur mantenint-nos en posicions de 

lideratge en el sector de la automoció d’Andorra. 
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Fecha: 

                                            VALORS DE BECIER VEHICLES S.A.U 

 

Qualitat de servei al client.- Centrem els nostres esforços en la satisfacció del 

client, aportant solucions competitives i de qualitat amb un servei ágil i eficient. La 

nostra estructura, els procesos i les decisions es centren en la detecció i resolució 

de les necessitats actuals i potencials dels clients interns i externs.  

 

Sostenibilitat.- L’empresa té l’obligació d’ésser rentable i sostenible en el temps, 

en benefici dels seus propietaris i del desenvolupament del país, tratant de superar 

les expectatives marcades inicialment. 

 

Qualitat de gestió.- Buscar la millora continua implantant idees senzilles i 

pràctiques en activitats i procesos, fent servir amb rigor i eficiéncia els recursos 

existents per aconseguir els objectius dins dels terminis previstos i amb els nivells 

de qualitat i rentabilitat exigits; tot això mantenint un sentit étic a les actuacions i 

comportant-nos amb prfessionalitat i honradesa. 

 

Desenvolupament del personal.- Considerem al personal com l’actiu més 

important de l’empresa i canalitzem les seves oportunitats de desenvolupament en 

base al mérit i l’aportació professional a través de programes de formació, de la 

integració i motivació del col.laboradors, de la transparéncia informativa i de la 

seva participació a l’ estratégia d’empresa. 

 

Responsabilitat social.- Asumim el nostre compromis amb la societat adaptant les 

nostres estratégies empresarials a la preservació del medi ambient. 

 

Respecte.- Escoltem, entenem i valorem l’opinió dels altres, buscant harmonía en 

les relacions interpersonals, laborals i comercials amb la finalitat de crear un 

apropament entre nosaltres i els nostres clients per facilitar el desesvolupament de 

la nostra tasca i fer més agradable la nostra preséncia a l’Empresa. 

 

Compromís.- Ens comprometem a fer servir tots els mitjans al nostre abast per 

satisfer els requisits, tant dels clients, com els legals i reglamentaris. 
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