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Junta Directiva

Junta Directiva

President

Antoni Abad Pous
President Unió Empresarial Metal·lúrgica

Vicepresident

Josep Armengol Giralt
President Institut Industrial de Terrassa

Secretari General

David Garrofé Puig

Comité Executiu

Jordi Casas Cadevall
Vocal
Martí Colomer Ribas
President d’Honor de l’Institut Industrial de Terrassa
Ignasi Cusidó Simón
President de la Comissió de la Formació Professional
Cristina Escudé Ferrusola
Presidenta de la Comissió de Comerç Interior
Miquel Font Roca
Vocal
Jordi Parera Martinell
President Fòrum Cecot Rubí
Toni Palet Pérez
President Gremi de la Construcció del Vallès
Joan Carles San José Torras
President del Club Cecot de Màrqueting i Vendes
Ramon Talamàs Jofresa
President del Club Cecot Financer & Fiscal
Eliseu Vila Vila
President del Club Cecot Internacionalització
Daniel Puente Quer
President Cercle Cecot Joves Empresaris

Vocals

Pere Solanellas Anglerill
President Gremi de la Fusta
Julio Aranda Aranda
President Associació d’Empresaris de Cerdanyola
Francisco José Hoya Muñoz
President Organització d’Autònoms de Catalunya
Josep María Carné Pla
President Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca
Xavier Casanovas Antonell
President Gremi de Carnissers i Cansaladers - Xarcuters de Terrassa i Comarca
Jaume Casas Santa-Olalla
Delegat al Vallès Occ. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Bcn
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Vocals

Joan Castelló Escudé
President Gremi Químic de la Cecot
Carles Clapés Carreras
President Gremi de Floristeria de Terrassa i Comarca
Josep Lluís Corral Pérez
President Associació d’Empreses de Neteja i de Recollida Selectiva – ASENETMaria Costa Soler
Presidenta Comerç Terrassa Centre
Abel Cots Duocastella
President Associació d’Empresaris de Cardona
Josep Daví Casas
President Gremi de Transports i Logística de Catalunya
Jordi Dinarès Daura
Vicepresident Institut Industrial de Terrassa
Oriol Galí Reyes
President Associació d’Indústries del Plàstic de Catalunya
Julian Gijón Pacheco
President Gremi de Professionals de la Imatge
Pedro Gómez Fernández
President Aseitec (Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la
Comunicació de Catalunya
Francisco José Hoya Muñoz
President Associació Catalana de Corredors i Corredories d’Assegurances
Ignasi López Vidal
President Ass. Professional d’Empresaris d’Electricitat, Fontaneria, Gas i afins de
Terrassa i Comarca
Pere Lluís Martí Abella
President d’ANTAI - Asociación Nacional de Talleres Autorizados IVECO
Joan Carles Martín Nasarre
President Associació Empreses de Lloguer de So i Llum de Catalunya – Patrosil
Josep Monroig Vergés
Vicepresident Unió Empresarial Metal·lúrgica
Bernat Morales Loscos
Mercadona
Angel Moreno Extremera
President Gremi de Pintors del Vallès
Eudald Morera Salis
President Gremi de Jardineria de Catalunya
Pasqual Moya Gómez
President Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Terrassa i Comarca
Josep Padró Brunet
President Acist (Asociación de compañías para la integración de sistemas de
telecomunicaciones)
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Vocals

Lluís Ristol Ubach
President Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca
Joan Rovira Vilaró
President del Consell Empresarial d’Osona – CEDOJoan A Santos Cabal
President Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya
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Representació Institucional

Tots els Gremis i Associacions empresarials adherits a la Cecot participen de forma lliure i voluntària en les
respectives associacions sectorials i territorials d’àmbit superior. La Cecot, independentment d’aquesta
vida associativa dels Gremis/Associacions individuals, participa de forma activa i regular en diverses
institucions d’àmbit local, autonòmic i estatal.

ÀMBIT LOCAL
Ajuntament de Terrassa :
Àgora Terrassa
Comissió Social Fòrum de la Ciutadania
Comissió Tècnica seguiment Pla de Mesures prioritàries davant la crisi
Comissió Local de Protecció Civil
Comissió Ciutadana
Comissió de Medi Ambient Industrial
Comissió de Ciutat
Consell Consultiu per a la revisió del PGO
Consell Municipal de Cultura i les Arts de Terrassa
Consell Municipal de Medi Ambient
Consell de Comerç i Turisme de Terrassa
Consell de la Formació Professional de Terrassa
Consell Universitari de Terrassa
Consell Municipal per la Igualtat
Junta Arbitral del Consum de Terrassa
Pacte ciutadà del Temps
Pla de la Innovació
Pla Estratègic Ciutat de Terrassa
Taula pobresa energètica
Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya

Foment de Terrassa, SA :
Pacte per l’Ocupació de Terrassa
Viver d’Empreses Municipal

Prointesa :
Consell d’Administració

Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa :
Membre del Ple

Aigües de Terrassa :
Membre del Consell d’Administració

Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca :
Entitat cooperant

Egarsat :
Membre Comissió de seguiment.
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Ajuntament de Rubí :
Comitè Executiu del Pla Estratègic de Rubí
Institut Municipal de Promoció Econòmica i Social de Rubí (IMPES)
Mesa Local d’Ocupació de Rubí
Consorci per la Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental –Copevo- :
Membre del Ple
Membre del Comissió Executiva
Consell Comarcal del Vallès Occidental :
Consorci de Turisme del Vallès Occidental
Mesa Salut Laboral
Comissió Permanent Pacte per l’Ocupació del Vallès Occidental
El Consell Escolar del Vallès Occidental
Associació Àmbit B-30
Plenari del Consell General
Comissió Empresarial
Patronat EUNCET
Membre del Patronat
Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa
Membre del Patronat
Fundació Antigues Caixes Catalanes
Membre del Patronat

ÀMBIT PROVINCIAL
El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona :
Comitè Executiu
Consell General

ÀMBIT AUTONÒMIC
Foment del Treball Nacional
Comitè Executiu i de la Juta Directiva
Comissions :
1. Comerç i Turisme
2. Diàleg Social
3. Economia i Fiscalitat
4. Educació i FP
5. Indústria i Innovació
6. Internacional i UE
7. Medi Ambient
8. Noves Empreses
9. Responsabilitat Empresarial
Fepime Catalunya
Comitè Executiu i Junta Directiva
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Confederació Empresarial de Barcelona
Comitè executiu
Generalitat de Catalunya :
Departament de Presidència
Pacte Nacional Dret a Decidir
Departament de Territori i Sostenibilitat
Comissió de seguiment del Pla de suport al Tercer Sector Ambiental
Departament d’Empresa i Ocupació:
Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya
Consell General del Consorci de la Formació Contínua de Catalunya
Consell de Relacions Laborals
Comitè Assessor d’Emprenedoria
Consell Català de l’Empresa. Comissió PIME.
Consell Assessor de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Departament de Justícia :
Consell Assessor del CIRE (Centre d’Iniciatives per a la Reinserció CIRE
Departament de Cultura :
Consell Social de Cultura
Departament d’Economia i Coneixement :
Junta Arbitral de Consum de Catalunya
Comissió per a l’estudi de la Governança del Sistema universitari de Catalunya
Departament d’Acció Social i Ciutadania :
Secretaria per a la Immigració
Pacte Nacional per a la Immigració
Pla Nacional de Valors
Universitat de Barcelona
Consell Assessor del Barcelona Institut d’Emprenedoria
Fundació ACSAR
Consell assessor

ÀMBIT ESTATAL
CEOE
Assemblea general
Comissions : Consell d’Indústria
Seguridad social, Formació i Prevenció de Riscos laborals
Educació i Gestió del coneixement
Relacions internacionals
Investigació, desenvolupament i innovació
Comitè sobre Propietat Industrial e Intel·lectual
Energia
Promoció de l’empresa i el seu entorn
Sanitat i assumptes socials
Economia i política financera
Diàleg social
Unió Europea
Infraestructures, serveis i urbanisme
Desenvolupament sostenible i medi ambient
Responsabilitat social empresarial
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Empreses i Col·lectius representats

Empreses i Col·lectius representants

Associació Catalana de Corredors i Corredories d’Assegurances (ACCA)
Associació Catalana d’Industries de plàstic
Associació Catalana d’Integradors de Sistemes de Telecomunicacions (ACIST)
Associació d’Empreses de Lloger de Sonorització i il·luminació de Catalunya
(PATROSIL)
Associació Nacional de Talleres autorizados IVECO
Associació Catalana d’Empreses de Neteja i de Recollida Selectiva
(ASENET)
Associació d’Empreses d’Informàtica i Telecomunicacions de Catalunya
(ASEITEC)
Gremi de Carnisseria i Cansaladers-Xarcuters de Terrassa i Comarca
Gremi de la Construcció del Vallès
Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca
Gremi de Floristes de Terrassa i Comarca
Gremi de la Fusta
Gremi de Pintors del Vallès
Gremi de Professionals de la Imatge de Catalunya
Gremi Químic de la Cecot
Gremi de Tallers de Reparació de Vehicles de Terrassa i Comarca
Gremi de Transports i logistica de Catalunya
Institut Industrial de Terassa - Gremi Tèxtil
Organització d’autònoms de Catalunya (AUTCAT)
Unió Empresarial Metal·lúrgica - UEM

Total Patronal Cecot

5.414 empreses
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Col·lectius adherits per prestació de serveis
Agrupació Col·lectiu empreses MRW
Agrupació Empresaris Alaquals Aldalla
Asociación de servicios Bosch de automoción de España
Associació Catalana d’Empreses de Lleure, Educació i Cultura ACELLEC
Associació Catalana d’empreses de video industrial i professional
Associació provincial d’empreses d’automoció
Associació de Concessionaris del Mercat de la Independència
Associació d’empresaris de Cardona
Associació Empresarial de la Iniciativa Social a Catalunya
Associació professional d’empresari d’electricitat, fontaneria, gas, sanejament i afins de
Terrassa
Centre Metal·lúrgic de Sabadell
Col·legi d’Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona
Col·legi oficial de Graduats Socials de Barcelona
Comerç Terrassa Centre
Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida
Confederació Empresarial de la provincia de Tarragona
Confederación Empresarial de Ourense
Confederació de la Industria Tèxtil
Consejo Español de Curtidores
Consell Empresarial d’Osona
Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona
Federació Empresarial de Badalona
Gremi d’empreses de serveis funeraris de Catalunya
Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa
fem memòria 2014
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Col·lectius adherits per prestació de serveis
Grup d’empreses de noves tecnologies de la informació i la comunicació del Maresme
Unió Empresarial del Penedés
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Comunicació Institucional
Estudis i Informes
Document de conclusions i propostes Cecot a la Reforma Fiscal
Club Cecot Financer & Fiscal
PUBLICAT 03/02/14
Des de la patronal Cecot, a través del seu Club de Directius Financers, s’ha dut a terme un
debat amb l’objectiu de reflexionar y fer aportacions al nou marc tributari des de la vesant
empresarial. Aquest document recull les aportacions.
Estudi sobre polítiques i mesures per a fomentar el retorn en un context d’emigració
Fundació Cecot Persona i Treball
PUBLICAT 27/02/14
L’estudi fa una aproximació als impactes, en positiu i en negatiu, que pot tenir l’emigració
en el país emissor d’emigrants, en la seva economia i en les seves empreses, així com en les
pròpies persones que inicien aquest procés.
Resultats del sondeig sobre necessitats de crèdit a les empreses
Club Cecot Financer & Fiscal
PUBLICAT 28/07/14
Davant la proliferació de notícies que afirmen que el crèdit està començant a circular i que si
no se’n dona més és perquè les empreses no en demanen, hem sondejat entre els associats
si aquestes afirmacions segueixen una tendència propera a la realitat.
Recull de 51 modificacions legislatives que perjudiquen la competitivitat empresarial
Àrees d’assesorament laboral i fiscal de la Cecot
PUBLICAT 21/11/14
Aquest document destaca un total de 51 mesures impulsades pels Governs centrals, des
de l’any 2010, en els àmbits laboral i tributari, que, de forma directa o indirecta, impacten
negativament en la competitivitat empresarial.
Visites personalitats – Signatures de Convenis
13/01/14
La Salle, Cecot i ASEITEC signen un conveni de col·laboració
El conveni vincula a les tres entitats amb l’objectiu de difondre i prescriure els valors de
l’emprenedoria i la cultura empresarial, així com apropar l’expertesa en l’àmbit tecnològic
de La Salle a les pimes.
21/01/14
ADECAF signa un conveni d’adhesió amb la Cecot
La patronal d’empresaris de Centres de Fitness de Catalunya, ADECAF, i la patronal Cecot,
uneixen els seus esforços per defensar els interessos comuns en el sector del Fitness a
Catalunya.
08/04/14
Signem un conveni amb l’Ajuntament de L’Hospitalet i la DIBA per oferir la
Reempresa a les empreses i emprenedors de la zona
L’acord facilitarà que l’Ajuntament de L’Hospitalet pugui oferir assessorament tant a empresaris
que cedeixen el seu negoci com als emprenedors disposats a donar-los-hi continuïtat.
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28/04/14
Signem un conveni amb SunAir One Energy per reduir el cost del consum elèctric de
les empreses
A partir d’ara les empreses associades a la Cecot podran pagar un preu més baix pel consum
elèctric gràcies al conveni que la Cecot i la comercialitzadora SunAir One Energy han signat
aquest mes d’abril.
09/05/14
Ens adherim al Manifest del Far
Els empresaris, amb el Parlament i el Dret a Decidir del poble de Catalunya.
27/05/14
CEPTA i la patronal Cecot signen un conveni de col·laboració per difondre la
Reempresa
L’acord facilitarà que les empreses i emprenedors de la CEPTA puguin rebre assessorament
tant empresaris que cedeixen el seu negoci com als emprenedors disposats a donar-los-hi
continuïtat.
06/06/14
Antoni Abad presenta la Reempresa davant la Xarxa d’Enviats Europeus de les
pimes presidida pel príncep d’Astúries
Durant la reunió es presenta una iniciativa del govern danès sobre failure, fracàs
empresarial, i Reempresa com a millor pràctica en business transfer europea de
col·laboració públic-privada.
07/07/14
Felip Puig signa un conveni amb la Fundació Cecot Innovació per a l’impuls del
projecte Reempresa
El conveni permetrà que el programa Reempresa ‘arribi a tot arreu del país i que sigui
conegut pels que busquen relleu al seu negoci i pels que volen introduir-se en negocis ja
consolidat’ (Conseller d’Empresa i Ocupació de la generalitat de Catalunya).
14/07/14
Signem un conveni de col•laboració amb la Conselleria d’Empresa i Ocupació per
donar visibilitat a les empreses comercials
El conseller Puig ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Cecot Innovació per
donar visibilitat i representativitat a les empreses comercials. La Generalitat, mitjançant el
CCAM, col·labora a l’execució del pla d’actuacions.
16/07/14
Ernest Maragall, Ernest Urtasun i Javi López es reuneixen amb el Club Financer
Fiscal de la Cecot
El Club Financer Fiscal de la Cecot presidit per Ramón Talamàs va organitzar una trobada
amb els europarlamentaris catalans per intercanviar opinions i elaborar propostes d’àmbit
europeu.
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22/07/14
BBVA renova el suport a la “Nit de l’empresari” de la Cecot i convoca una nova
edició del Premi BBVA a la creació del Valor social “Yo soy empleo”
BBVA renova el conveni de col·laboració amb la patronal Cecot per promoure la 20a edició
de la “Nit de l’empresari” que, per primera vegada, sortirà de Terrassa per a celebrar-se al
Palau de Congressos de Catalunya, a principis del mes de novembre.
01/08/14
La Cecot i Telefónica oferiran a les empreses solucions tecnològiques adaptades a les
seves necessitats
La patronal catalana i la companyia internacional de telecomunicacions han renovat,
sistemàticament des de l’any 2000, el seu compromís per oferir millors condicions en
serveis TIC.
03/09/14
Els professionals de pimes ja poden formar-se en gestió de la innovació amb titulació
superior de la UPC
La posada en marxa d’un Master in Business Innovation per part del Club Cecot
d’Innovació i Tecnologia i l’Euncet Business School respon a la demanda del propi sector
empresarial associat a la patronal catalana.
03/09/14
El Consell de l’Advocacia Catalana i la patronal Cecot signen un conveni de
col·laboració per difondre la Reempresa
L’acord facilitarà que els col·legiats i col·legiades puguin rebre assessorament, tant pel que
fa als despatxos d’advocats o bufets que cedeixen el seu negoci com als emprenedors
disposats a donar-los-hi continuïtat.
10/09/14
El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona s’adhereix al Centre de
Reempresa de Catalunya
L’acord, impulsat per la Cecot, facilitarà que els col·legiats i col·legiades puguin rebre
assessorament tant empresaris que cedeixen el seu negoci com als emprenedors disposats
a donar-los-hi continuïtat.
19/09/14
Presentació del programa “Terrassa aposta per l’ocupació”
Terrassa Aposta per l’Ocupació és un programa en que el hi participa l’Ajuntament i els
agents socials de la ciutat, que canvia la metodologia de treball de les diferents entitats
que hi participen. En aquest marc s’han definit, per tant, actuacions adaptades a les noves
circumstàncies de les persones a l’atur
20/10/14
CaixaBank i la Cecot signen un acord de col·laboració interinstitucional per fomentar
la ‘Reempresa’ a tot Espanya
CaixaBank llança un programa per donar finançament i suport a ‘re-emprenedors’ de tot
Espanya que apostin per continuar un negoci ja existent.
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12/11/14
Recollim un reconeixement de La Fundación Empresa y Sociedad pel projecte
d’atenció a la nova pobresa
La Fundación Empresa y Sociedad reconeix quatre noves iniciatives inspiradores Cecot,
FamilyApp, Nos Why Not? y Worldcoo, reconegudes pel seu compromís social.
14/10/14
Reunió de deliberació dels membres del Jurat dels Reconeixements Cecot al Progrés
Empresarial 2014
04/12/14
CaixaBank, CESCE i la Cecot impulsen a empreses i pimes vallesanes a millorar la
recerca de nous clients i el seu finançament
CaixaBank i CESCE col·laboren amb la patronal Cecot en accions formatives complementàries
mitjançant tallers, jornades tècniques, sessions de treball, taules rodones i seminaris.
10/12/14
Ajuntament de Caldes de Montbui, DIBA i Cecot signen un conveni per la posada en
marxa de Reempresa a Caldes
L’Ajuntament de Caldes de Montbui s’ha sumat al programa Reempresa impulsat per la
patronal catalana Cecot amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
11/12/14
La Confederació de la Indústria Tèxtil-TEXFOR i la patronal Cecot signen un conveni
de col·laboració per difondre la Reempresa
L’acord facilitarà que les organitzacions i empreses de TEXFOR puguin rebre
assessorament en reempresa, tant a empresaris que cedeixen el seu negoci com als
emprenedors disposats a donar-los-hi continuïtat.
12/12/14
Felip Puig presideix l’adhesió de la Confederació del Comerç de Catalunya al Centre
de Reempresa de Catalunya impulsat per la Cecot
Des de la seva posada en marxa, Reempresa ha donat continuïtat a 338 empreses, un 34%
del comerç, amb el manteniment de més de 1.300 llocs de treball i una inversió induïda de
17.860.000 euros.
23/12/14
Lliurem a la presidenta del Parlament la Declaració del comerç català en defensa del
model propi del país
El comerç català lliura al Parlament un manifest en defensa del seu model davant la suspensió
de la llei d’horaris comercials.
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Nit de l’Empresari 2014 – Lideratge 5.0
L’any 2013 vam demostrar que els empresaris i empresàries de la Cecot estàvem en Rebel·lia
positiva, estat que no hem abandonat. I el 2014 vàrem posar l’èmfasi en el que vam anomenar
Lideratge 5.0. Un lideratge que només entenem si és per transformar, per créixer i per crear
noves oportunitats, d’una manera integrada i integradora. I més enllà d’aplicar el concepte
de lideratge al món de la gestió empresarial, el que pretenem des de la Cecot és liderar
la reindustrialització del nostre país, aprofitant la projecció internacional de Barcelona,
i reivindicar el paper de motor productiu “dels” Vallès en el seu conjunt dins l’economia
catalana, i dins d’una regió metropolitana de 5 milions d’habitants.
Els Vallès són el territori que concentra la major àrea industrial de tot l’Estat espanyol i del
sud d’Europa. A la Cecot, juntament amb altres associacions professionals i empresarials,
agents socials i administracions locals, fa anys que treballem per difondre la transcendència
econòmica d’aquest territori i la necessitat de vincular-lo més estretament amb Barcelona,
creant una regió metropolitana que integri estratègicament i operativament la manufactura,
la logística, l’exportació i l’atracció turística i comercial.
Vàrem entendre que Barcelona, com a capital del nostre país, era l’altaveu idoni per reforçar
la projecció d’aquestes fortaleses econòmiques i de coneixement. És per aquest motiu que
la 20a edició de la Nit de l’Empresari va tenir lloc al Palau de Congressos de Catalunya i va ser
presidida pel Molt Honorable Senyor Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya.
Del total de candidatures presentades, que finalment van conformar el dossier del Jurat, els
membres d’aquest van fallar a favor de:
Empresa més internacional
FLUIDRA
Sabadell
Servei / comerç més dinàmic (patrocinat per Nationale Suisse)
TOUS
Lleida
Valor d’emprendre – nova creació
XPRESA GEOPHYSICS, SL
Terrassa
Valor d’emprendre – reempresa
ELS NOU RALS, SCCL
Viladecans
Reconeixement a la Innovació (patrocinat per HP)
INTELLIGENT PHARMA, SL
Barcelona
Millor jove iniciativa empresarial (promogut pel CCJE)
GAMA PROFIT, SL
Terrassa
Entitat integradora (promogut per la Fundació Institut Industrial i Comercial)
GRUPO SIFU
L’Hospitalet de Llobregat
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Comunicació Institucional
Premi BBVA a la creació de valor social “Yo soy empleo” empreses mitjanes
FONTGAS
Terrassa
Premi BBVA a la creació de valor social “Yo soy empleo” empreses grans
GFT IT CONSULTING, SLU
Sant Cugat del Vallès
Premi Egarsat SP al lloc de treball més segur i saludable 2014
JOVI, SA
Rubí
Gremi / Associació
PATROSIL-ACEVIP
Terrassa
Millors pràctiques administració pública
FUNDACIÓ MOBILE WORLD CAPITAL
Barcelona
Personalitat
VÍCTOR GRIFOLS, president de GRIFOLS, SA
L’acte va estar presidit pel President de la Generalitat, Artur Mas, i entre les principals
autoritats, destaquem l’assistència de l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias; d’Empresa i
Ocupació, Felip Puig; de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila; d’Ensenyament, Irene Rigau.
Els alcaldes, alcaldesses i representants municipals de Terrassa, Mataró, Sant Cugat del
Vallès, Rubí, Cerdanyola, Castellbisbal, Matadepera, Cardedeu, Polinyà, Sant Llorenç Savall,
Sentmenat, Ullastrell i Viladecavalls.
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Acords i Descomptes

Avantatges en telefonia
En fase de negociació
Avantatges en combustible
Empresed
s a herides
Targetes
Agregació anual de litres

3.916
15.571
22.000 milions

Empreses que es beneficien del servei Via-T

358 amb més de 725 OBE’s

Avantatges en energia
Empreses adherides
Negociació nou acord amb Sun Air One pel 2015

900

Vueling
Actualment s’han adherit a quest nou conveni

2.653 socis

Europcar

785 codis promocionals

Club de Descomptes de la Cecot

Total Leads
Total leads cupons
Total leads online
Total leads telèfon
Total

Cesce

4.700 usuaris
466 anuncis
2.630
10.817
703
14.150

UPS

167 empreses visitades
262 empreses visitades

INFORMA

66 empreses visitades

fem memòria 2014

pàgina 24

Departament d’Atenció al Soci i Informació

Número de trucades ateses i derivades: 				

26.581

Número de llistes d’empreses facilitades des del departament:

151

Número de cessions - lloguer de sales: 					

48

Número de convenis i legislació sol·licitats al departament: 		

490

Número de consultes totals als assessors: 				

4.462
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Fundació Cecot Formació
Cecot - Polítiques actives d'ocupació executades al 2014
FORMACIÓ
Total accions formatives realitzades		
Total alumnes formats				
Total hores lectives			

1.014
6.155
44.984

BORSA DE TREBALL
Ofertes generades		2014		485
Demandes gestionades
2014		
1.846
Agregat 2013-2014: ofertes de feina de la borsa de treball Cecot (*): 905.
Cobertes: totes.
*no s’inclouen les ofertes de feina aconseguides via prospecció per a projectes de recol·locació i altres.

PROJECTES
Nom: Agències de col·locació
Ens cofinançador: Servei d’Ocupació de Catalunya.
Projecte d’orientació laboral i inserció laboral. Atenció a 67 persones. 200 accions**.
Nom: Dones que ho podem tot
Ens cofinançador: Diputació de Barcelona.
Tallers d’orientació laboral per a dones més grans de 45 anys. 5 tallers, 15 usuàries per
taller. 75 usuàries.
Nom: Reorientació Professional Especialitzada
Ens cofinançador: Obra Social La Caixa.
Projecte d’orientació laboral adreçat a la nova pobresa, especialment a persones que
necessiten canviar de sector professional . Elaboració de dos estudis sobre professions
emergents.
Nom: Atenció a la nova pobresa
Ens cofinançador: Ibercaja
Projecte d’orientació laboral adreçat a l’anomenada nova pobresa. Atenció a 40 persones.
160 accions.
Nom: Servei de Retorn
Ens cofinançador: Departament de Benestar Social i Família.
Projecte d’orientació laboral adreçat a persones que tornen a Catalunya després de residir
a l’estranger. 20 persones ateses. 80 accions.
Nom: El català a l’empresa. Una qüestió de responsabilitat
Ens cofinançador: Departament de Cultura i Direcció General de Política Lingüística
Projecte de foment de l’ús normalitzat de la llengua catalana a l’empresa. Sensibilització a
diversos gremis de la patronal Cecot i assessorament a socis de la patronal.
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Nom: Welcomeback
Ens cofinançador: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Projecte d’informació i assessorament sobre mercat de treball , ocupació i autoocupació
per a joves que viuen a l’estranger i volen retornar. 200 persones ateses. 800 accions.
PROJECTES INTERNACIONALS
Nom: Engage
Ens cofinançador: Unió Europea
Projecte de transferència de bones pràctiques pel què fa al suport de les empreses en la
gestió i visibilització de les pràctiques de RSE. Projecte de transferència (de know-how).
Nom: Reinicia’l
Ens cofinançador: Unió Europea
Projecte generador d’eines per a la recol·locació de sèniors. Projecte de transferència (de
know-how).
Nom: Interjob4youth
Ens cofinançador: Unió Europea
Projecte de foment de la mobilitat i la inserció laboral de joves. Projecte de transferència
(de know-ow).
Nom: European Technology Transfer Manager
Ens cofinançador: Unió Europea
Projecte per desenvolupar el perfil de coneixements i competències del gestor de
transferència tecnològica a nivell europeu. Projecte de transferència (de know-how).
EMPRENEDORIA
Usuaris atesos al programa Reempresa www.reempresa.cat
• 178 Reemprenedors
• 51 cedents
Emprenedors atesos al servei d’emprenedoria de Cecot: 260
PRESSUPOST
1.680.000€
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Iniciació a l’Exportació i Empresa Exporta
Al mes d’abril de 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre l’agència per a la competitivitat
de l’empresa, ACCIÓ, i la Fundació Cecot Innovació com Entitat col·laboradora per a la Gestió dels
programes d’ajuts “Empresa Exporta” i “Iniciació a l’Exportació” per a l’any 2014.
L’objectiu del programa “Iniciació a l’Exportació” és: iniciar la internacionalització en el dia a dia de
l’empresa, facilitant que l’empresa accedeixi a les primeres fases del procés exportador, transferirli eines de gestió i de comerç internacional, que l’empresa tingui presència a internet i ajudar-la a
incrementar el nombre de contactes comercials i vendes generades a través de canals digitals.
- Les empreses que han iniciat la seva participació en el programa d’Iniciació a l’Exportació durant
l’any 2014 han estat 7.

L’objectiu del programa “Empresa Exporta” és: preparar l’empresa perquè s’iniciï en l’exportació,
i els ajuda a dissenyar un Pla de promoció internacional per posar en marxa el seu projecte
d’internacionalització.
- Les empreses que han iniciat la seva participació en el programa d’Empresa Exporta durant l’any
2014 han estat 8.

XAF
Al mes de novembre de 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre l’agència de suport a
l’empresa catalana, ACCIÓ, i la Fundació Cecot Innovació, CECOT, per a la organització i realització
d’activitats d’assessorament i consultoria financera com Entitat Col·laboradora d’ACCIÓ en e marc
del programa de la Xarxa d’Assessors Financers (XAF).
L’objectiu del programa és ajudar a l’empresa a revisar la seva situació econòmico-financera i
millorar-la, així com donar-li suport per renovar o accedir al finançament necessari per continuar
adequadament amb la seva activitat empresarial, a través de dues fases:
Fase I: “Diagnosi econòmico-financera”.
Un dels consultor de la Cecot elaborarà un informe on descriurà breument l’empresa, la seva situació
i les propostes d’accions a realitzar.
Fase II: “Assessorament en recerca de finançament i acompanyament a les entitats financeres”.
Un consultor de la Cecot definirà l’estratègia per aconseguir finançament. L’Assessor podrà
acompanyar a l’empresa a les entitats bancàries i recolzarà la negociació, assessorant a l’empresari
en l’acord últim de Finançament
Les empreses que han participat en el programa han estat 30 (25 Fase I i 5 Fase II).
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Iniciació a l’Exportació
El 23 de març de 2012 es va signar el conveni marc de col·laboració per a la promoció de la
internacionalització entre l’Agència de suport a l’empresa catalana, ACC1Ó i la Fundació Privada
Cecot Innovació.
Aquest conveni inclou tant del programa d’Iniciació a l’Exportació com de les Jornades d’Iniciació a
l’Exportació:
L’objectiu del programa és incorporar la internacionalització en el dia a dia de l’empresa, facilitant
que l’empresa accedeixi a les primeres fases del procés exportador, transferir-li eines de gestió i de
comerç internacional, que l’empresa tingui presència a internet i ajudar-la a incrementar el nombre
de contactes comercials i vendes generades a través de canals digitals.
Les empreses que han iniciat la seva participació en el programa d’Iniciació a l’Exportació durant
l’any 2013 han estat 7.

Empresa Exporta
El 8 de novembre de 2013 es va signar el conveni de col·laboració per a la promoció de la internacionalització
entre l’Agència de suport a l’empresa catalana, ACC1Ó i la Fundació Privada Cecot Innovació com
a entitat col·laboradora per a la Gestió del Programa d’Ajuts Empresa Exporta per a l’any 2013.
L’objectiu del programa és preparar l’empresa perquè s’iniciï en l’exportació, i els ajuda a dissenyar
un Pla de promoció internacional per posar en marxa el seu projecte d’internacionalització.
Les empreses que han iniciat la seva participació en el programa d’Empresa Exporta durant l’any
2013 han estat 6.

Projecte Internacional European Technology Manager
Al gener de 2013 va començar l’execució del projecte Leonardo da Vinci de Desenvolupament
d’Innovació, European Technology Manager del que la Fundació Cecot Innovació és soci.
El projecte té una durada de dos anys i mig, va començar l’1 de gener de 2013 i finalitzarà el 30 de
juny de 2015.
L’objectiu del projecte és definir i dissenyar el perfil del Gestor de transferència tecnològica entès
com la persona que comercialitza els invents i recerques , i les posa al mercat. El projecte a més a més
desenvoluparà un curs online per a la formació dels Gestors de Transferència Tecnològica, elaborant
una prova pilot del curs a través de la plataforma Moodle.
Durant el 2013 s’han realitzat enquestes i grups de treball per realitzar un informe amb la definició
del perfil del Gestor de Transferència Tecnològica així com identificar els coneixements i capacitats
bàsiques que ha de tenir un Gestor de Transferència Tecnològica.
En el projecte participen set institucions sòcies dels següents països: Itàlia, Grècia, Bulgària, Polònia,
Romania, Espanya (Oviedo i Terrassa).
Dintre del marc d’aquest projecte, la Fundació Cecot Formació va acollir el 4 i de juliol de 2013 la
segona reunió transnacional del projecte.
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Projecte Internacional Citek
CITEK- Capitalization Initiative for the Innovation and Internacionalization of the MED econòmic and
knowledge System va començar el dia 1 de juliol de 2013 i finalitzarà el 31 de desmbre de 2014.
Aquest projecte està englobat dintre de la convocatòria de capitalització del programa MED.
Té com a objectiu fomentar la competitivitat de les PIMEs de la zona MED i les cooperatives
promovent una associació publico-privada per donar suport a la innovació, basada en la integració
amb estratègies d’internacionalització i apropaments de transferència de coneixements.
Un altre dels objectius del projecte és la creació de cinc comunitats innovadores de coneixement
online a través d’una plataforma i eines online que tenen com a finalitat la creació de sinèrgies per
establir col·laboracions futures privades o públiques a través de la participació conjunta en futurs
projectes europeus.
Les temàtiques de les cinc comunitats de coneixement són:
- Eines de finançament
- Eficiència energètica i energies renovables
- TIC turisme
- La domòtica i l’envelliment actiu
- Indústria Creativa

La Fundació Cecot Innovació lidera la comunitat relacionada amb les TIC en el sector turístic.
Els socis que participen en el projecte són: Itàlia (Regió Marche i CNA Emilia Romagna (Confederació
de PIMES)), Parc de Recerca de la UAB, França (OXALIS SCOP, Operador econòmic), Portugal (Agència
de Desenvolupament regional d’Alentejo), Eslovenia (Universitat de Maribor), Croacia (Regió de
Zadar County), Portugal (IPN, Instituto Pedro Nunes, associació per la innovació i desenvolupament
en Ciència i Tecnologia)
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Programa d’Atenció a la nova pobresa

Barcelona Prospera
Co-finançat per l’Ajuntament de Barcelona.
El projecte Barcelona Prospera s’ha desenvolupat a la seu de la Cecot al 22@ de Barcelona, al
districte de Sant Martí. Per a implementar-lo, s’ha treballat en col·laboració amb entitats, serveis
i equipaments del barri, el districte i la ciutat, establint en alguns casos acords i convenis de
col·laboració. Així, s’ha iniciat el treball d’una xarxa de relacions i col·laboració amb entitats socials i
d’atenció a la ciutat de Barcelona, contribuint a l’arrelament territorial al barri on s’ubica la delegació.
El Barcelona Prospera ha ofert orientació laboral per a persones residents a la ciutat, que responen
al perfil de la nova pobresa. Es tracta de persones a l’atur amb una trajectòria laboral consolidada,
que han d’afrontar un canvi important en les seves vides en trobar-se sense feina. Per a fer front a
aquest cop, el projecte ha donat eines de suport psicològic, més enllà d’aquelles enfocades a la
cerca de feina. Així, a través del Barcelona Prospera s’han dissenyat 25 itineraris d’inserció laboral
per a persones que cerquen feina, així com mòduls grupals d’orientació laboral i de foment de la
capacitat resilient.

Atenció a la Nova Pobresa
Co-finançat per Ibercaja
A través d’aquest projecte d’atenció a la nova pobresa, s’han ofert orientació laboral a 40 persones
que responen al perfil de “Nova pobresa”, principalment de la ciutat de Terrassa. Com a element
innovador, s’han inclòs aspectes d’atenció psico-social per a les persones beneficiàries, per tal que
puguin enfrontar de la millor manera possible aquesta situació de descens social . S’ha realitzat un
mòdul grupal que, a més d’incloure els elements bàsics d’inserció laboral (CV, carta de presentació...),
si no que també s’han introduït formació en eines bàsiques per a al inserció laboral (linkedin, xarxes
socials, etc.) Aquet mòdul inclou també una sessió de resiliència, per a l’acompanyament al canvi de
rol, adaptació a la nova situació, etc.

Emigració i Retorn
Servei de Retorn
Co-finançat pel departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
El Servei de Retorn ha ofert orientació laboral a persones catalanes que han viscut a l’estranger, en els
mesos posteriors a la seva tornada a Catalunya. S’han ofert assessories individuals personalitzades, i
un mòdul d’orientació laboral grupal específic per a persones retornades.
Aquest col·lectiu pot trobar dificultats a la tornada similars a les que es troba una persona immigrant;
tot i que coneix el país i l’idioma, molts aspectes han canviat mentre era fora, i necessita un temps
per a reunir al informació necessària sobre els serveis i recursos existents, o per conèixer les vies que
existeixen per a cercar feina, entre d’altres. A més, aquestes persones han desenvolupat habilitats
específiques que cal posar en valor.
El servei de retorn s’ha iniciat amb la detecció dels països d’acció prioritària, i s’ha treballat per a
establir una xarxa de gestió del retorn, amb diverses entitats que hi estan implicades. S’ha contactat
amb entitats i serveis a nivell local, català i internacional. Entre d’altres, s’han realitzat trobades amb
el SAIER (servei d’acollida de l’Ajuntament de Barcelona), o la plataforma MONCAT (Departament
d’Empresa i Ocupació), i s’han contactat fins a 99 casals catalans a l’exterior.
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Pel què fa a l’atenció directa, en el marc del projecte s’ha dissenyat i fet el seguiment de 20 itineraris
d’inserció laboral personalitzats, i s’ha realitzat una edició del mòdul d’orientació laboral, enfocada
de manera especial en les persones que es troben en un moment de retorn al propi país.

Welcomeback www.cecot.org/welcomeback
Co-finançat pel Ministeri de Treball i Seguretat Social
Dins la línea de suport a les persones que emprenen un projecte migratori, el Welcome Back està
enfocat als joves espanyols entre 16 i 35 anys que resideixen a l’estranger. Els ofereix informació
sobre la situació del mercat de treball a Espanya a través de l’enviament de diverses Newsletters, així
com recursos i serveis per a poder trobar feina al país. D’altra banda, s’ofereix també la possibilitat
de cursar una formació on-line per a l’emprenedoria. L’objectiu és oferir eines als joves que es troben
fora per a facilitar el seu retorn, recuperant el seu talent, que s’haurà vist incrementat amb la seva
experiència exterior. Diferents estudis indiquen que les persones que emigren i retornen al seu país
tenen major capacitat emprenedora, i esdevenen empresaris en major mesura que aquells i aquelles
que no han marxat mai. Per tal de dinamitzar la participació al projecte, s’ha creat una comunitat
virtual que compta amb gairebé 200 joves adherits.
La primera edició del Welcome Back va finalitzar el juny de 2014, i posteriorment se n’ha iniciat la
segona edició.

Col·lectius específics
Directives 14 (Dones)
Co-finançat per la Diputació de Barcelona. Ha ofert assessorament, informació i coaching a dones
treballadores per tal de poder progressar en la seva carrera laboral. S’ha realitzat també un taller
d’apoderament per tal de conèixer i reconèixer els elements que dificulten l’accés de les dones a
llocs de direcció i comandament, així com estratègies i estils per a superar-les. Els materials formatius
elaborats en el marc d’aquest projecte s’han difós entre dones treballadores, professionals i directives
interessades en la matèria, fent així més gran l’impacte de l’acció, més enllà de les participants
directes.

Reinicial (majors 45) www.reinicial.eu
Co-finançat per la Comissió Europea.
És un projecte de transferencia de la innovació (TOI) del programa d’educació permanent Leonardo
da Vinci. La Fundació Cecot Persona i Treball n’és l’entitat líder, i la coordinació recau en la consultora
HEI de Madrid. Hi participen cinc socis d’Espanya, Itàlia (ASEV) , Grècia (IDEC) i Portugal (SPI).
El REINICIAL se centra en les metodologies per acompanyar les persones aturades majors de 45
anys que cerquen feina, el col·lectiu de sèniors. En aquest sentit, es comparteix l’experiència d’
acompanyament laboral de la Cecot, transferint, millorant i adaptant la metodología emprada en el
projecte REINICIA’L, desenvolupat l’any 2011.
Durant el 2014, s’ha realitzat un Benchmarking per identificar bones practiques a nivel europeu, en
l’àmbit de la inserció laboral per a persones majors de 45 anys; s’han desenvolupat materials per a
la realització d’un mòdul de suport psicològic per a la millora de la capacitat resilient; i s’ha dissenyat
també un mòdul per a conèixer noves eines en la cerca de feina.
Per tal de coordinar les accions, s’han realitzat trobades transnacionals a Terrassa (2013) Itàlia i Grècia.
El projecte REINICIAL es va iniciar l’octubre de 2013 i finalitzarà el setembre de 2015.
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Reorientació professional
Reorientació Professional Especialitzada
Co-finançat per l’Obra Social de La Caixa.
L’objectiu del projecte ha estat fomentar la inserció laboral de les persones aturades provinents de
sectors deprimits en d’altres d’emergents i iniciar la generació d’una metodologia especialitzada,
que a la llarga pugui ser generalitzada, per poder donar suport a aquestes persones per a realitzar
aquest gran canvi professional. En el marc del projecte s’han realitzat diverses accions: s’han analitzat
els sectors deprimits i emergents a l’entorn del Vallès occidental; s’han definit models d’itineraris
especialitzats a partir del matching entre les habilitats de les persones i les necessitats empresarials
en els sectors emergents; s’ha fet atenció personalitzada i col·lectiva a persones aturades per a la
seva orientació i intermediació laboral; i s’han generat un mecanisme per al seguiment de l’evolució
dels sectors productius a partir d’una bateria d’indicadors.

Responsabilitat Social Empresarial
Engage www.engage4csr.eu
Co-finançat per la Comissió Europea.
És un projecte emmarcat dins les accions KA2 (Cooperació per a la innovació) del programa Erasmus+.
Coordinat per la Cambra de Comerç de la ciutat de Kocaeli (Turquia), aquest projecte compta amb la
participació del Govern d’Istambul, a més d’entitats d’Àustria, Hongria, Romania, Espanya i Portugal.
Desenvoluparà estratègies i eines per a l’autoavaluació de les accions de Responsabilitat Social
Empresarial de les petites empreses, i crearà materials formatius en aquest àmbit per a empreses,
entitats no lucratives, i centres de formació professional i ocupacional El desembre de 2014 es va
donar el tret de sortida al projecte amb la primera trobada a la ciutat de Kocaeli, important centre
industrial, econòmic i de negocis del país.

Català a l’empresa, una qüestió de responsabilitat
Co-finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
És un projecte sensibilització per a l’ús del català a l’empresa, dins la línia del foment de les pràctiques
de Responsabilitat Social Empresarial. A través del projecte, s’han format i informat alguns dels
gremis associats a la Cecot a través de materials específics creats a tal fi, i s’ha ofert assessorament
personalitzat a les empreses que ho han requerit.
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Emprenedoria i Creixement Empresarial
Catalunya Emprèn- Assessorament a persones emprenedores
Els serveis que oferim des del Departament d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de la Cecot,
tenen per objectiu:
- Promoure la creació de noves empreses assessorant a persones que tenen una iniciativa
empresarial per tal d’ajudar-los a valorar la viabilitat del seu projecte empresarial, i executar projectes
d’emprenedoria i creixement empresarial que permeten posar en marxa idees de suport a la creació
i consolidació d’empreses.
- Cecot és una entitat de la Xarxa del Catalunya Emprèn, i està acreditada pel Departament d’Empresa
i Ocupació, per oferir assessorament a emprenedors i empresaris.
- Posem èmfasi en l’assessorament per a l’avaluació de la viabilitat dels projectes empresarials, la
validació del producte/servei ofert per part del mercat així com el suport i assessorament financer, en
màrqueting on-line, i tot assessorament especialitzat que la persona emprenedora pugui necessitar.
Aquest any, la Cecot ha realitzat un pla de treball conjunt amb BANC. Les dos entitats hem portat
a terme una sèrie d’accions, serveis bàsics i complementaris enfocats a un objectiu comú: afavorir
i potenciar el desenvolupament econòmic i social dels dos territoris on actuem: Vallès Occidental i
el Barcelonès, tot i que hem incidit de manera més directe a les poblacions de Terrassa i Barcelona,
fomentant i sensibilitzant la cultura emprenedora, fomentant la creació de noves empreses que
esdevinguin la creació de llocs de treball i ajudant a la consolidació de les ja existents perquè guanyin
en competitivitat i suposi una millora de l’ocupació als territoris on hem actuat.
A continuació detallem els resultats obtinguts de les accions realitzades per la Cecot:
Nombre Total de Consultes:
Nombre sessions informatives per emprenedors realitzades:
Nombre d’emprenedors informats i atesos:				
Nombre de projectes assessorats:
Nombre d’empreses creades:			
Nombre de plans d’empresa finalitzats:			

22
251
199
26
20

- S’han organitzat i realitzat 3 Càpsules formatives amb un total de 47 persones participants:
Càpsula 1: Com analitzar el meu model de negoci i com legalitzar-lo (4h.)
Càpsula 2: Presència de l’empresa a l’entorn digital i com crear canals de venda online (4h.)
Càpsula 3: Conèixer eines i recursos TIC (4h.)

Projectes 2014
ACCELERACIÓ EN ÒRBITA (edició 2013-2014)
Projecte promogut per l’Ajuntament de Terrassa i amb la col·laboració de la Cambra de Comerç
s’estableixen les bases de col·laboració entre les tres entitats per a la definició, posada en marxa i
implementació del programa d’acceleració empresarial “Acceleració en Òrbita” (1a. convocatòria)
que te per objectiu donar suport, eines i acompanyament a les PIMES, amb més capacitat de créixer
que te la ciutat de Terrassa, per tal d’accelerar el ritme del seu procés de creixement.

Beneficiaris del projecte: persona jurídica o PIME, amb ubicació a Terrassa, vocació internacional,
potencialitat de creixement, ser innovadora i compartir cultura i valors.
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Les actuacions realitzades han estat:
- Difusió del programa i sessió informativa.
- Període de presentació de candidatures.
- Selecció de candidatures pel Comitè Tècnic format per un representant de cada entitat.
- Realització de dos tallers de formació adreçats a les 6 empreses seleccionades i beneficiàries del
programa: Taller 1: Detecció del model de negoci; Taller 2: Palanques de creixement empresarial.
- Definició del pla d’acció per a cadascuna de les empreses beneficiàries del programa.
- Implementació i seguiment del pla d’acció.
- Avaluació de resultats i tancament del programa.
A final d’any s’ha posat en marxa la 2a edició (2014-2015) que s’executarà al llarg de l’any 2015 amb
la selecció de 6 noves empreses de Terrassa, beneficiàries de la segona edició.
PROGRAMA CONSOLIDA’T: l’Organització d’Autònoms de Catalunya – AUTCAT, associació
adherida a la patronal Cecot, en col·laboració amb el Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya ha posat en marxa la 2a. edició d’aquest programa amb l’objectiu d’impulsar
la consolidació, l’enfortiment i la re invenció del treball autònom.
El programa ofereix, de manera subvencionada, a 36 persones autònomes que hi participen, un
itinerari formatiu acompanyat d’un assessorament personalitzat per millorar la viabilitat del
negoci.
Beneficiaris: les persones treballadores autònomes que portin més de 6 mesos d’autònom, els
treballadors Autònoms Econòmicament Dependents (TRADE), els treballadors autònoms societaris
(de Societats Civils Privades, Comunitat de Bens, Societats Limitades), amb menys de 5 persones
contractades i/o facturació inferior a 500.000 euros, i les persones autònomes que han cessat la seva
activitat i volen iniciar un nou projecte.
El programa es va posar en marxa el mes de desembre i serà executat durant tot l’any 2015. Les
actuacions a realitzar:
- Sessió inicial de presentació de les actuacions a les persones beneficiàries del programa.
- 5 sessions d’assessorament individualitzat en gestió del negoci.
- Formació, obligatòria, en anàlisi del compte de resultats i gestió de tresoreria.
- Itinerari formatiu personalitzat, optatiu, segons les necessitats detectades: 9 càpsules formatives
en gestió econòmica, aspectes jurídics, gestió documental, comercial i atenció al client, gestió del
temps, comunicació, networking i coworking.
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REEMPRESA – Centre de Reempresa de Catalunya
Projecte que s’està portant a terme des de l’any 2010. Consisteix en un nou model d’emprenedoria que
posa en contacte empreses, emprenedors i empresaris i que permet la cessió de l’èxit empresarial
a Catalunya a través de la compra-venda de negocis. Fomenta la continuïtat d’empreses que són
viables econòmicament i cerquen un relleu en la propietat i direcció.
Principals fites assolides (gener - desembre de 2014):

Consolidació
S’ha atès a 1.933 cedents, 703 dels quals durant aquest 2014.
S’ha atès a 2.693 reemprenedors, 1.165 dels quals durant aquest 2014.
S’ha intermediat en 196 reempreses d’èxit durant aquest 2014, assolint la xifra de 367 des de l’inici
del servei.
Captació de 186 usuaris a través de l’equip comercial: 180 cedents i 6 reemprenedors.
Realització de 65 campanyes de la revisió de la qualitat de la informació des de l’equip comercial.
Consolidació del Centre de Reempresa de Catalunya com a referent en l’àmbit de la transmissió
d’empreses.
Establiment de relacions amb col·lectius estratègics: Associacions empresarials i col·legis
professionals.
Establiment d’un acord estratègic amb l’entitat financera CaixaBank per a incrementar la captació de
potencials cedents i reemprenedors i millorar el finançament de les transmissions.
Admissió al Board of Directors de l’associació europea Transeo.
Selecció, contractació i formació de nous tècnics i consultors.
Modelització del procediment amb l’establiment de nous circuits de derivació d’usuaris entrats per
les plataformes web als Punts d’Atenció d’arreu d’Espanya
Formació de més de 100 usuaris d’arreu de Catalunya en el marc del Taller de Formació de Reempresa
de 16 hores.
Formació de més de 115 nous tècnics de les entitats adherides de Catalunya i Espanya.
Adhesió de 4 noves comunitats autònomes a la col·laboració amb la DGIPYME.

Desplegament
Desplegament del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona.
Desplegament del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa) i
preparació de la renovació del conveni per al 2015.
Desplegament el conveni de col·laboració amb el Ministeri de Indústria, Energia i Turisme del
Govern Espanyol, concretament amb la Direcció General de Industria i de la Petita i Mitjana Empresa
per desplegar el Plan de Apoyo a la Transmisión de Empresas a 6 territoris Pilot: Murcia, Cádiz,
Extremadura, Asturias, Cantabria y Castilla y León.
Desplegament del conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona.
Desplegament del conveni de col·laboració amb la Diputació de Tarragona.
Desplegament del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus.
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Desplegament del conveni de col·laboració amb el Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya i, concretament, amb la Direcció General de Comerç.
Actualment es compte amb 95 delegacions arreu d’Espanya: 61 de les quals a Catalunya.
Desplegament de 10 nous convenis de col·laboració amb organitzacions empresarials i entitats
socioeconòmiques.

Mercats transparents
Manteniment del Marketplace www.transmisionempresas.es en col·laboració amb la DGIPYME en el
marc del Plan de Apoyo a la Transmisión de Empresas.
Manteniment del Marketplace www.transmisiondeempresas.es en col·laboració amb CECOBI en el
marc del Programa de Transmisión de Empresas.
Llançament del Marketplace www.relevogeneracional.org en col·laboració amb Consulting Orbere
i l’Ajuntament de A Coruña en el marc del projecte de Relevo Generacional en el Agra do Orzán (A
Coruña)
Aplicació d’ampliacions i millores al portal web Reempresa.org: formularis de contacte, disseny,
accés usuari, sincronització formularis de contacte amb info@reempresa.org i amb el CRM.
Modificació dels canals d’entrada d’usuaris al web i dels corresponents circuits de derivació.
Millora de la sincronització del CRM amb la resta de portals web del projecte.
Aplicació del restyling de continguts i disseny al portal web Reempresa.org
Aplicació del restyling de continguts i funcionalitats al blog.reempresa.org

Difusió i gestió Social Media
Aparició 254 vegades als mitjans de comunicació, superant les 245 de l’any 2013 i les 98 del 2012.
Increments considerables a tots els canals i perfils propis de Social Media.
Reempresa.org ha rebut 74.567 visites contra les 65.912 del 2013 i les 23.148 del 2012, el que ha
suposat una visualització total, durant aquest 2014, de 422.699 pàgines visitades.
Blog.reempresa.org ha rebut 15.375 visites contra les 16.506 del 2013.
El perfil de twitter @Reempresa ja compta amb més de 2.554 seguidors contra els 1.860 de l’any
passat.
Els vídeos i àudios del canal de Yotube.com/reempresa ja ha estat visualitzat més de 4.384 vegades,
1.640 de les quals durant aquest 2014.
Les guies metodològiques penjades al perfil de Slideshare.net/Reempresa ja sumen més de 31.000
visualitzacions: 16.163 la del Reemprenedor i 15.029 la del Cedent.
El grup de debat de Linkedin compta amb 210 seguidors, mentre que l’empresa és seguida a la xarxa
per 195 contactes.
El perfil de Facebook compta amb 589 “m’agrada”.
S’han emès 11 circulars informatives enviades a 8.268 contactes.
S’han emès 34 NP i CP de desenvolupament del projecte.
Col·laboració en la gestió del perfil de twitter de la DGIPYME “@transmision_emp”.
Participació al Saló BizBarcelona amb la participació de més de 500 persones en les activitats
programades per Reempresa.
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Realització de sessions informatives a la seu de Cecot i cp’Ac.

Benchmarking
Participació en el grup de treball “Valuation Study – Is there a price expectation mismatch between
business vendors and acquirers” de Transeo.
Elaboració de l’estudi de benchmarking de la plataforma www.affairesasuivre.be de l’entitat belga
SOWACCESS.
Participació com a exemple de bona pràctica en el grup d’experts de la Comissió Europea en el marc
de l’esdeveniment European Conference on Business Transfer celebrada a Brussel·les el 17 de juny.

Monitoritzar
Elaboració dels informes de gestió periòdics.
Elaboració dels informes de seguiment: DGIPYME, DIBA, Barcelona Activa, DIGIR, DIPTA i Ajuntament
de Reus.
Elaboració de l'informe anual de gestió FEDER.
Elaboració de l'informe anual d’impactes de comunicació FEDER.
Celebració de l’auditoria FEDER en l’àmbit de comunicació per part de l’empresa EVERIS.
Celebració de les reunions de seguiment: Cecot, 22@, Coordinació, Direcció i Delegacions.
Celebració de les reunions del comitè de seguiment i del comitè director de la Diputació de Barcelona
segons establert al conveni de col·laboració.
Celebració de les reunions del comitè de seguiment i de la Diputació de Girona segons establert al
conveni de col·laboració.
Celebració de les reunions del comitè de seguiment de l’Ajuntament de Reus segons establert al
conveni de col·laboració.
Celebració de les reunions de seguiment de Barcelona Activa.
Celebració de les reunions de seguiment de l’àrea comercial de la Cecot.
Celebració de les reunions de seguiment de l’àrea de comunicació de la Cecot.
Establiment d’informes de gestió i de seguiment dels matchings del CRM per a les delegacions.
Depuració i actualització de la informació dels usuaris registrats al CRM.
Celebració de la campanya de revisió de la qualitat de la informació comercial per a l’actualització i
complementació de la informació corresponent a les reempreses d’èxit.
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Comerç Exterior

Asun Cirera

comercexterior@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA

ALTRES GESTIONS

Ajuts i subvencions		

2,33%

Programes de promoció comercial:

Aranzels

1,16%

Barrerres tècniques		

6,98%

Contractació internacional

20,35%

Inicia’t a l’exportació: Un programa dividit en tres fases
que pots contractar de forma independent en funció
de les necessitats concretes i depenent del moment en
el que l’empresa en trobi en el procés exportador .

Duanes

29,65%

Fiscalitat internacional		

6,98%

Incoterms

0,58%

Informació sobre altres països

2,91%

Programes per països:

Inici a l’exportació		

6,98%

France a la carta

Intrastat

0,58%

Brasil a la carta

Inversions a l’exterior		

0,58%

Marcatge CEE

0,58%

Normativa d’altres països

0,58%

Tractament I.V.A. Comerç Ext.

5,23%

Varis

12,21%

(en blanc)

2,33%

Èxit empreses: programa
departament d’exportació.

Estudiants francesos
pràctiques:

de

d’externalització

comerç

exterior

del

en

Facilitar a les empreses la possibilitat de rebre estudiants
francesos que cursen estudis de comerç internacional
per tasques puntuals de comerç internacional

ACTES
12 de febrer

Aspectes clau per invertir a Mèxic
Sra. Montserrat Feliu de Feliu Consultors

11 de juny		

Controls de seguretat a la importació de productes tèxtils i del calçat
Sr. Joaquim Bellmunt, coordinador SOIVRE

14 de novembre		

Els negocis internacionals a través de l’e-commerce
Sr. Melchor de Palau de Caixabank

12 de desembre		

Alemany se’t resisteix?
Sra. Júlia Farré d’ITC

Dies de Visita:
Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

172
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Josep M. Campanera
cexteriormetall@cecot.orgerior@cecot.org

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
missions:

2014

s’han

realitzat

les següents

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.

Dies de Visita:
Dijous de 16 a 18 h

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.

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

10
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PROGRAMA D’INICIACIÓ A L’EXPORTACIÓ

SERVEI DE PROMOCIÓ INTERNACIONAL

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.

Assessorament i informació

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.

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.
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
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.
Servei reclamació de deutes a l’estranger.
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.
El servei opera amb una rigorosa política “ Success
fee” sense costos inicials i amb facturació només en el
supòsit de recobrament amb èxit.
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Servei de Promoció Internacional
Calendari d’accions:
FASE 1: ANÀLISI I SELECCI Ó DE LES
EMPRESES CATALANES.

Tramitació d’ajuts a ACCIÓ per al lloguer de l’espai i la
decoració de l’estand.

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.

• Coordinació amb l’entitat firal per resoldre temes de
contractació de l’espai, ubicació, decoració, etc.

FASE 2: ANÀLISI I SELECCIÓ DELS AGENTS
COMERCIALS A ALEMANYA.
Cerca i filtratge d’agents comercials alemanys, a fi
d’identificar aquells que siguin mes adequats per a
les empreses catalanes, i estigui oberts a negociar una
relació.

• 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:

FASE 3: VIATGE I REALITZACIÓ DE LES
ENTREVI STES 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.

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 u n
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 presentarse a través de panells, catàlegs i mostres dels seus
productes.

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.
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Àrees d’Assessorament
Comerç Exterior Metall
Servei de Promoció Internacional
Calendari d’accions:

ACTIVITATS MÉS DESTACADES DE
2014
Trobada
d’agents
Alemanya i França.

comercials comissionistes a

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.

Entrevistar-se personalment amb agents comercials
comissionistes multi cartera amb experiència en el
sector d’activitat de l’empresa que puguin representarla 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.

El propòsit d’aquestes Unitats és doble:
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Àrees d’Assessorament
Comerç Exterior Metall
Programa d’Internacionalització Agrupada (PIA)
El
Programa
d’Internacionalització Agrupada
d’ACCIÓ, permet la creació de Grups d’Exportació en
Destí (GED) ón un conjunt d’empreses s’agrupen per
canalitzar les seves vendes a l’exterior mitjançant la
contractació conjunta dels serveis de comercialització
en el país de destí dut a terme per un gerent de grup.
Les despeses que es generen són compartides per
totes les empreses participants.
Aquesta fórmula permet aprofitar economies
d’escala, minimitzar costos d’estructura i inversions
estratègiques inicials, així com optimitzar informació,
despeses de gestió o comunicació, etc.
Durant aquest any s’han realitzat següents grups:

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.

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

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, especialment en quant a flexibilitat
del programa i adaptació a les necessitats específiques
de cada empresa.
Al 2014 s’ha convocat el programa de delegats per als
següents mercats: Mèxic, Perú, Rússia, Xile, Colòmbia i
Aràbia Saudita. Mèxic.
En cada llançament es realitza una sessió informativa
de mercat on el delegat fa una introducció al mercat,
una empresa explica la seva experiència en el mercat, i
es presenta el programa.

Al mateix temps es dona l’oportunitat a les empreses
de tenir una reunió presencial o a
Traves de videoconferència amb el delegat per aclarir
els dubtes que puguin sorgir
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Àrees d’Assessorament
Comerç Interior

Pilar Gomà

comercinterior@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA
Comerç interior: 			

25%

Comissions bancaries: 			

20%

Creació nous negocis del comerç:
Denuncies al comerç: 			

4%
12%

Dinamització del comerç:		

8%

Llei de garanties: 			

8%

Marketing i estudi de mercat:		

8%

Subvencions pel comerç:			

8%

varis:

7%

Dies de Visita:
Dilluns de 10 h a 14 h

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

24
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Àrees d’Assessorament
Energia Elèctrica

Josep Gayolà

energetic@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA
Energètic

ALTRES GESTIONS
97%

Habitatges zona urbana

1%

Optimització potència

1%

Reclamacions

1%

Distribució elèctrica, escomeses i subministraments
elèctrics d`Endesa
1 Reunió Director General Energia Sr. Palacin
1 Reunió Sr. Sabio Subdirector General Energia
5 Reunions Cap jurídica Direcció General Energia
Sra. Anna Vila
15 Reclamacions a Endesa de socis Cecot.
Diferents informes per socis Cecot temes ENDESA
1 visita l`Agencia Catalana de la Competència

Dies de Visita:
Hores concertades

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

21
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Àrees d’Assessorament

Estalvi i Eficiència

Miquel Gironès

canviclimatic@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA
Eficiència energètica		

14,29%

Varis

71,43%

(en blanc)

14,29%

Dies de Visita:
Hores concertades

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

7
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Àrees d’Assessorament
Fiscal

Ramon Soler

fiscal@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA

Transmissions patrimonials i

Activitats econòmiques

1,19%

actes jurídics documentats		

0,50%

Administradors autonoms		

0,10%

Valor afegit

18,42%

Varis

0,20%

(en blanc)

0,99%

Altres consultes fiscals / comptables
no catalogades

3,07%

Altres consultes s/apertura no
classificades

0,40%

Altres consultes s/comptabilitat
no classificades

9,70%

Altres consultes s/impostos
no classificades

16,44%

Amortitzacions

0,59%

Apertures negoci

0,30%

Arrendaments

0,10%

Béns inmobles

0,30%

Classificació

0,10%

Contractació amb el sector públic

0,20%

Donacions i/o sucessions			

1,78%

Finançament

0,10%

Finançament inversions

0,10%

Fiscal i comptable			

1,88%

Impost renda persones físiques		

21,98%

Informació

4,95%

Inspeccions d’hisenda

0,50%

Inversions financeres

0,20%

Municipal

0,10%

Requeriments nous negocis		

0,10%

Societats

Dies de Visita:
Dimarts de 10 a 13 h		

CIRCULARS: 17

15,74%

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

1010
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Àrees d’Assessorament
Jurídic de Noves Tecnologies

Anna Sallés

juridictecnologies@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA
Altres

FORMACIÓ
10,53%

Cessió de les dades		

5,26%

Denúncies

5,26%

Obligacions generals
comunicació al registre 		

Seminari la protecció de la identitat digital de les
empreses a internet i com registrar la nostra propia
marca (4 hores).

21,05%

Seminari el tègim sancionador de la LOPD i tècniques
d’implantació (4 hores)

5,26%

Curs pràctic d’implantació de la LOPD. Vine a implantar
la LOPD! (32 hores)

Obligacions generals informació
general

Proposada la realització dels següents cursos i/
seminaris:

Serveis de la societat de la
informació

26,32%

ALTRES GESTIONS

(en blanc)

26,32%

Consultes i assessorament general en matèria de
protecció de dades i de captació/publicació d’imatges
per part d’alguns Gremis.

Dies de Visita:
Dimarts de 16 a 18 h

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

19
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Àrees d’Assessorament

Jurídic d’Assegurances

Juan Pedro Hoya

assegurances@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA

ALTRES GESTIONS

Anàlisi de productes i/o pòlisses		

8,82%

Constitució de societats			

2,94%

Contractes i col·laboracions		

14,71%

Defensa davant reclamacions
d’asseguradores o entitats financeres

Redacció del protocol de col·laboració amb el Col·legi
de Mediadors d’Assegurances de Barcelona.

26,47%

Redacció del protocol de col·laboració amb l’associació
C.S.A.

Mediació i dictàments pericials		

2,94%

Producte

2,94%

Reclamació contra assegurances		

Gestió queixa oficial de l’associació davant la marca
Volkswagen.

17,65%

Incompliment de les companyies de
les condicions pactades 			

Negociació amb partits polítics relacionada amb les
esmenes al projecte de Llei de modificació del Codi
de Consum.

23,53%

Revisió i modificacions de l’acord amb ARQUIA BANC.
Redacció dels estatuts del CIRCULO EUROPEO DE
CORREDORES.
Revisió legal d’altres acords de col·laboració subscrits
per l’ACCA amb diferents entitats i empreses.
Assessorament jurídic relacionat amb la Fundació
SANOS.
Confecció de notes informatives per als associats al
llarg de l’any.
Resposta a consultes sobre dret d’assegurances al llarg
de l’any per part dels associats.

Dies de Visita:
Hores convingudes

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

34
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Àrees d’Assessorament
Laboral

Miquel Campmany
laboral@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA

Jubilació

0,59%

Laboral ii

0,20%

Amb canvi de residència del treballador 0,79%

Liquidació i pagament			

0,39%

Àmbit funcional

0,98%

Millora acció protectora			

0,20%

Àmbit temporal

0,39%

Mobilitat descendent

0,20%

Ascensos

0,79%

Mobilitat funcional

0,39%

Assignació de categories			

2,56%

Modalitats de contractació laboral

0,20%

Assistència sanitària

1,38%

Modificacions substancials		

0,20%

Bases de cotització			

10,83%

Mutu acord

0,20%

Afiliació i altes

25,20%

Bonificacions i reduccions		

2,36%

Òrgans de representació			

0,20%

Causes imputables a l´empresari		

5,12%

Permisos retribuïts

0,98%

Causes imputables al treballador		

3,74%

Prestacions seguretat social		

0,20%

Classificació professional

1,97%

Recaudació seguretat social		

0,20%

Contractació laboral

3,74%

Règim de treball a torns			

0,20%

Convenis col·lectius

1,77%

Retencions extrasalarials

0,39%

Cotització a la seguretat social		

5,12%

Retribucions salarials

3,15%

Desaparició o incapacitat de les parts

0,20%

Salaris

2,36%

Descansos

2,56%

Suspensions

0,20%

Drets i obligacions sobre bens immobles 0,20%

Temps de treball

0,98%

Duració del contracte			

0,59%

Terminis d´ingrés

0,20%

Eleccions

0,59%

Tipus de cotització			

0,39%

Extincions

1,77%

Voluntat d´ambdues parts		

4,53%

Fons de garantia salarial			

0,20%

Voluntat de l´empresari			

3,15%

Horari de treball

1,57%

Voluntat del treballador			

0,79%

Incapacitat temporal

1,38%

(en blanc)

1,77%

Informació

0,20%

Jornada i horari

1,18%

Jornada ordinària

0,59%

Dies de Visita:
Dimecres de 10 a 13 hores

CIRCULARS: 17

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

508
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Àrees d’Assessorament
Laboral

Josep M. Bosch

laboral@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA

ACTES

Afiliació i altes			

1,46%

Assistència sanitària		

0,09%

Bases de cotització		

5,25%

Bonificacions i reduccions

0,52%

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Classificació professional		

1,29%

Participació en comissions paritàries dels Convenis per
a la Indústria Siderometal·lúrgica, de la província de
Barcelona.

Contractació laboral		

33,02%

Cotització a la seguretat social

0,95%

Descansos

0,34%

Extincions

15,48%

Fons de garantia salarial		

0,09%

Hores extraordinàries		

0,09%

Incapacitat temporal		

2,67%

Jornada i horari			

1,81%

Jornada ordinària		

0,86%

Jubilació

1,89%

Mobilitat funcional		

0,09%

Mobilitat geogràfica		

0,60%

Modificacions substancials

0,52%

Període de prova		

0,60%

Permisos retribuïts		

3,53%

Prestacions seguretat social

2,49%

Salaris

Acte informatiu Sistema Creta, a la Cecot.

Participació en comissions paritàries del Conveni
Col·lectiu del Comerç del Metall, de la província de
Barcelona.
Participació en comissions tècniques del Conveni per a
la Indústria Tèxtil i de la Confecció.

20,72%

Sistema de remuneració		

0,09%

Suspensions

5,07%

(en blanc)

0,52%

CIRCULARS: 17

Dies de Visita:
Dilluns i divendres de 10 a 13 hores		
Dimarts i dijous de 15 a 18 hores

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

1163
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Àrees d’Assessorament

Prevenció de Riscos Laborals

Santi Rius

marquetingonline@cecot.orgrior@cecot.org

TEMÀTICA
Estratègies de màrqueting per internet
El comerç electrònic

FORMACIÓ
95%
5%

Curs a Cecot Formació: Màrqueting de Guerrilla amb la
Mònica Mendoza.

ALTRES GESTIONS
He participat en diverses conferències del club de
Màrqueting i Vendes com a moderador.
Article per VIA EMPRESA – Març 2014
He escrit articles i publicat notes de premsa sobre
les jornades COMPARTIM, en diversos mitjans de
comunicació citant sempre la Cecot o el Club de
Màrqueting.
He participat en la trobada feta al Centre Tecnològic
Barcelona Zona Nord i organitzada per Cecot Innovació
sobre impressió 3D, aportant un client per l’estudi pilot
del projecte.

Dies de Visita:
Hores concertades

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

25
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Àrees d’Assessorament
Medi Ambient

Marta Carmona

mediambient@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA

ALTRES GESTIONS

Aigües residuals		

6,67%

Ajuntament

3,33%

Legislació

46,67%

Residus

30,00%

Subvencions

6,67%

Varis

6,67%

CIRCULARS: 5

Participació en les Convocatòries plenàries de la
Comissió de Medi Ambient de Foment del Treball.
Membres del Consell Municipal del Medi Ambient,
organitzat per l’Ajuntament de Terrassa, i membres de
la Taula de Prevenció i Gestió de Residus, en el marc
del Consell Municipal del Medi Ambient.
Participació en la jornada de debat sobre el nou
Programa general de prevenció i gestió de residus de
Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) (Barcelona, 05 de
febrer de 2014)
Participació en la jornada “Economia verda, economia
del segle XXI” (Barcelona, 4 de novembre de 2014),
organitzat per CADS.
Assistència al Congreso Nacional de Medio Ambiente
2014 (CONAMA) celebrat a Madrid al novembre del
2014.
Assistència a la Taula del Tercer Sector Ambiental en
representació del sector econòmic.

Dies de Visita:
Hores convingudes

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

30
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Àrees d’Assessorament
Jurídic Immobilari i Mercantil

David Rua

immobiliari@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA

FORMACIÓ

Arrendaments urbans (Règim juridic

Acte sobre Emprenedoria amb Pep Bosch i Enric Rius.

dels contractes d’arrendament urbà)

0,85%

Arrendaments

11,11%

Compra-Venda

0,85%

Constitució

4,27%

Construcció

0,85%

Contractes mercantils

5,13%

Drets i obligacions sobre bens immobles 0,85%
Impagats

7,69%

Llei de garanties

3,42%

Reclamació d’impagats

13,68%

Reclamacions

4,27%

Varis

3,42%

(en blanc)

0,85%

Dies de Visita:
Dimarts de 9 a 14 h
Dijous de 10 a 12 h

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

117
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Àrees d’Assessorament
Organització d’empreses

Victor Peiró

organitzacioempreses@cecot.orgrior@cecot.org

TEMÀTICA
Productivitat - producció

FORMACIÓ
20,00%

Hem col·laborat en diversos Seminaris sobre:
Com calcular els costos en empreses industrials i de
serveis.

Sisitemes de retribució incentius 40,00%
Varis

20,00%

(en blanc)

20,00%

Entendre el Balanç amb visió empresarial.
Implantació de la metodologia 5S.

TEMÀTICA

ALTRES GESTIONS

Els temes més tractats en les diverses consultes
han estat els següents:

A petició de diverses empreses associades, hem fet
estudis comparatius dels principals paràmetres entre
diverses empreses d’un mateix sector, utilitzant la
informació facilitada pel SABI.

Establir polítiques per facilitar el relleu generacional
en algunes empreses.

Col·laboració amb Esade en projectes de cooperació
internacional i en projectes per complementar la
formació dels seus alumnes.

Revisar la estratègia general de l’empresa,
introduint nous productes.
Establir una metodologia basada en les 5 S, per
posar ordre en els Tallers.
Implantació dels requeriments de la norma
ISO
9001:2008
i
els
problemes
que
comporta per la Organització.
Implantació de sistemes per calcular els costos
dels articles i serveis.
Polítiques de retribució al personal de l’empresa.

Els temes més tractats en les diverses consultes han
estat els següents:
Establir polítiques per facilitar el relleu generacional en
algunes empreses.
Revisar la estratègia general de l’empresa, introduint
nous productes.
Establir una metodologia basada en les 5 S, per posar
ordre en els Tallers.
Implantació dels requeriments de la norma ISO
9001:2008 i els problemes que comporta per la
Organització.
Implantació de sistemes per calcular els costos dels
articles i serveis.
Polítiques de retribució al personal de l’empresa.

Dies de Visita:
Dimarts de 16 h a 18 h

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

5
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Àrees d’Assessorament

Prevenció de Riscos Laborals

Xavier Lera

riscoslaborals@cecot.orgrior@cecot.org

TEMÀTICA
Formació
Sistemes de prevenció		

Dies de Visita:
De 16 h a 18 h

6,45%
93,55%

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

31
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Àrees d’Assessorament

Propietat industrial i intel·lectual

Josep Carbonell

propietatindustrial@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA
Informació Gral. S/ Registres internet

FORMACIÓ
96%

Informació Gral. Al. sobre drets d’autor

2%

Informació General de marques

2%

XVIII Jornadas de Trabajo y Consejo de Administración
de ASIPI.
30/11 al 03/12 de 2014, México D.F.
XXIX Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial
e Intelectual del Grupo Español de la AIPPI 2014
(Asociación Internacional para la Protección de la
Propiedad Industrial e Intelectual).
13 y 14 de febrero de 2014, Barcelona.

Dies de Visita:
Dilluns de 16 a 18 h

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

25
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Àrees d’Assessorament
Recursos Humans

Àngel Buxó

rrhh@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA
Recursos Humans		

ALTRES GESTIONS
100%

Representació
Ocupació.

davant

Departament

Empresa

i

Com a Cecot
Com a Autcat
Preparació esmenes en diversos projectes de Llei i R.D.

Dies de Visita:
Hores concertades

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

1
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Àrees d’Assessorament

Responsabilitat Social

Anna Delclòs

responsabilitatsocial@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA
Gestió de la diversitat		

14,29%

Informació general		

28,57%

Subvencions i ajuts		

57,14%

CIRCULARS: 1

Dies de Visita:
Hores convingudes		

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

7
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Àrees d’Assessorament

Seguretat Alimentaria

Sabas Alegre

alimentari@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA

ALTRES GESTIONS

Tramitacions

1%

APPCC.- Autocontrols obligatoris		

1%

Coneixement dels productes		

1%

Legislació - Marc legal vigent.
Noves normatives 			

Durant l’exercici 2014 s’ha atès a l’empresa catering
COCO a les instal·lacions de la Cecot per una consulta
de’APPCC. En han contractat una revisió d’etiquetes
per OLIS MIFER’S com a conseqüència d’una consulta
Les consultes ateses durant el 2014 han versat sobre:

97%

•
Etiquetatge
Llei 12/2013 de la cadena alimentària

FORMACIÓ
Durant l’exercici 2014 s’ha fet un curs 2in company” per
BELDELICE en matèria d’higiene alimentària.

Aplicació de RGSIPAC en empreses de fabricació
d’envasos per contacte amb aliments
Formació en higiene alimentària
Requeriments de les
fabricants de biocides

instal·lacions

d’empreses

Etiquetatge d’al·lergògens
Requeriments instal·lacions per registre sanitari a una
cuina domèstica

Dies de Visita:
Hores convingudes

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

8
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Àrees d’Assessorament
Seguretat Industrial

Francesc Daniel Ayala

seguretatindustrial@cecot.esterior@cecot.org

TEMÀTICA
Alta i baixa tensió		
Altres

3%
67%

Aparells a pressió		

3%

Establiments nous		

15%

Gasos combustibles		

3%

Protecció contra incendis		

6%

Reic

3%

Dies de Visita:
Dilluns de 16h a 18h

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

33
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Àrees d’Assessorament

Responsabilitat Social

Joaquim Gil

transports@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA
Certificat d’aptitud professional (cap)

2,27%

Conseller de seguretat			

2,27%

contracte de transports			

3,41%

Normes específiques de
transports/autoritzacions

19,32%

Paralitzacions

5,68%

Responsabilitat transportistes		

1,14%

Sancions

3,41%

Transferències

1,14%

Transports

1,14%

Varis

15,91%

Vehicles

36,36%

(en blanc)

Dies de Visita:
Dijous de 9h a 13h		

7,95%

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

88
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Àrees d’Assessorament
Urbanisme i obres

Joan Boada

obres@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA

ALTRES GESTIONS

Assessorament en la tramitació

Sessió Informativa Unió Empresarial Metal·lúrgica i
Gremi de aa Construcció del Vallès.

de llicències d’obres		

11,36%

Contractació

13,64%

Documentació
Dret de la construcció		
Gestió i disciplina urbanística

Norma U.N.E. 1090 per a estructures metàl·liques
d’acer i d’alumini. Tüvrheinland.

4,55%

Reunió estratègia sobre l’intrusisme a la construcció.
Reunió Ajuntament de Terrassa, Policía Municipal,
Policía Nacional, Mossos D’esquadra, Inspecció de
Treball i Seguretat Social de Barcelona i el Gremi de La
Construcció Del Vallès.

15,91%
9,09%

Ordenances municipals
d’edificació

22,73%

Plantejament

15,91%

Tramitació

4,55%

(en blanc)

2,27%

Propostes del sector de la Construcció de Terrassa
de cara a les Properes Eleccions Municipals. Resposta a
la sol·licitud feta pel Gremi de Constructors d’obres de
Barcelona i Comarques.
Circular als Associats en el Servei d’assessorament en
Urbanisme i Obres.

Cecot Rubí
Reunió Preparatòria a Rubí, Oficina De Serveis a l’empresa i Cecot Rubí per a la Sessió de la Jornada de Com
Accedir A Les Licitacions que convoca l’Administració Local.
Jornada Com Accedir a les licitacions de l’administració local Celebrada a l’edifici Rubí+D. Presentació i
moderació de l’acte.
Pla d’Inversions Financerament Sostenibles per als Exercicis 2014-2015 de l’ajuntament de Rubí.
Ajuntament De Terrassa
Assistència a la Reunió del 2n Comité d’accessibilitat.
Presentació i Direcció de l’acte Sobre les modalitats de contractació a l’ajuntament de Terrassa Per a l’any 2014 en el
programa de “Terrassa Barris En Marxa”.
Taula Tècnica de Terrassa als Serveis d’urbanisme de l’ajuntament de Terrassa. Estudi de la proposta per a
instal·lar una Oficina Tècnica d’Endesa a Terrassa.
Taula Rodona promoguda per l’ajuntament de Terrassa i la Fundació Internacional Olof Palme-Nous Plans Directors
Urbanístics. Instruments Territorials Necessaris per Dinamitzar l’economía del País.
IV Taula Local d’habitatge social - ajuntament de Terrassa.

Dies de Visita:
Hores convingudes

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

44
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Àrees d’Assessorament
Urbanisme i obres

Joan Boada

obres@cecot.orgterior@cecot.org

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Reunió per a la Programació D’una Jornada de Com Accedir A Les Licitacions Que Convoca l’Administració Local.
Facilitar a les empreses associades l’accés a les Convocatòries de Licitacions d’obres que Oferten des de
l’ajuntament.
Presentació de la Planta de Reciclatge de Residus de la Construcció del Vallès Occidental – Gruvosa – Iniciatives
D’actuacions i Propostes de Col·laboració.
Presentació De La Planta De Reciclatge De Residus De La Construcció -Gruvosa:
A L’ajuntament de Rubí.
A L’ajuntament de Vacarisses.
A L’ajuntament de Terrassa.
A L’ajuntament de Viladecavalls.
A La Diputació de Barcelona.
A L’ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Dies de Visita:
Hores convingudes

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

44
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Àrees d’Assessorament
Vendes

Mònica Mendoza

vendes@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA
Estratègia de vendes		

FORMACIÓ
57,14%

Estudi de mercats		

14,29%

Política de preus			

14,29%

(en blanc)

14,29%

8h. Com negociar en contextos difícils amb Mònica
Mendoza.
5h Neuromàrqueting: la neurologia aplicada a les
vendes.
8h La venda telefònica: vendre més i connectar millor.
8h Com negociar en contextos difícils amb Mònica
Mendoza
8h Com negociar en contextos difícils amb Mònica
Mendoza.
8h Com negociar en contextos difícils amb Mònica
Mendoza.
9h Tècniques de venda telefònica.
8h Atenció telefònica al client.
16h Com negociar en contextos dificils.
10h Tècniques de venda per a comercials de serveis
informàtics.
10h Tècniques de venda per a informàtics.
13h Tècniques de venda de serveis amb valor afegit 21h
Tècniques de venda de serveis professionals.
6h Automotivació, actituds i tècniques de venda en els
temps actuals.
10h Presentació eficaç de l’empresa.

Dies de Visita:
Hores convingudes

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

7
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Clubs i Comissions

PRINCIPALS ACTIVITATS DESENVOLUPADES
13 de febrer

Declaracions informatives 2013 i altres novetats normatives
Sr. Jaume Saura, responsable de la Dependència Regional d’Informàtica de l’AEAT
Sr. Joan Pere Rodríguez, cap adjunt de la Dependència Regional de Gestió Tributària de l’AEAT

20 de març

Solucions de finançament per a pimes
Sr. Ivan Romero, director del Centre d’Empreses de CaixaBank
Sra. Neus Suriol, responsable de l’àrea comercial d’AVALIS

6 de maig

Reforma de l’Impost de Successions
Sr. Joan Planas i Comerma, secretari general de la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa
i comarca

5 de juny

Reforma de la Llei de Societats de Capital
Sr. Lluís Esquerre, soci co-director del departament de Dret Mercantil del despatx Garrigues
Sr. José Ramón Morales, soci del departament de Dret Mercantil del despatx Garrigues

11 de juliol

Esmorzar – col·loqui amb els Eurodiputats
Sr. Ernest Maragall d’ERC
Sr. Javi López del PSC
Sr. Ernest Urtasun d’ICV

17 de juliol

Esmorzar – col·loqui sobre la Reforma Fiscal
Sr. Enric Rius, assessor financer i fiscal de la Cecot

18 de setembre Conceptes bàsics de la comptabilitat nacional

Sr. Ivan Planas Miret, director general d’Anàlisi i Seguiment de les Finances Públiques
30 de setembre La Reforma Fiscal: Llei General Tributària, IRPF i renda de no residents

Sr. Enric Rius, assessor financer i fiscal de la Cecot
21 d’octubre

La Reforma Fiscal: Impost de Societats, IVA i altres impostos
Sr. Enric Rius, assessor financer i fiscal de la Cecot

11 de novembre La successió a l’empresa familiar

Sr. Manel Canyameres, advocat i mediador, soci de CADE CONSULTORS i ALTER
Serveis Integrals de Mediació
4 de desembre Com millorar la cerca de nous clients i el seu finançament

Sr. Joaquim Montsant de Cesce | Sr. Eugeni Gómez de CaixaBank
Sr. Francisco Alba de CaixaBank | Sra. Susana Pastor de Cesce

President
Vocals		

Coordinadora
Secretària
Secretaria

Ramon Talamàs
Enric Rius
Sebastià Codina
Jordi Folch
Juanjo Alberício
Didier Abizanda
Mario Blasco
David Rua
Ernest Saló
David Sánchez
Patrícia Sánchez
Eva Moreno / Núria Amela
Núria Amela
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Serveis de promoció internacional
Delegats a l’exterior
Missions comercials amb el suport d’ACC10
Grups d’exportació
Assessorament i tramitació d’ajuts
Estudiants francesos de comerç exterior en
pràctiques
Facilitar a les empreses la possibilitat de rebre estudiants
francesos que cursen estudis de comerç internacional
per tasques puntuals de comerç internacional

Club Cecot
Internacionalització

ALTRES
S’han publicat 61 post en el bloc del club i s’han enviat
27 circulars als socis.

PRINCIPALS ACTIVITATS
Elaboració de l’informe sobre comerç exterior 2013
i perspectives 2014
Amb les aportacions dels membres de junta i de
l’assessora en comerç exterior, el president ha elaborat
el balanç de comerç exterior i les perspectives per al
proper any. Aquest informe s’ha enviat a premsa.
Programes de promoció comercial
Inicia’t a l’exportació: Un programa dividit en tres fases
que pots contractar de forma independent en funció
de les necessitats concretes i depenent del moment en
el que l’empresa en trobi en el procés exportador .
Èxit empreses: programa
departament d’exportació

d’externalització

del

Programes per països:
France a la carta
Alemanya Alles Kar
Brasil a la carta
President:
Vocals:		

Coordinador:
Secretària:
Assessors:

Eliseu vila
Ignasi Cusidó
Ricard Ramos
Toni Lorente, Cristina Brandner
Josep Cernuda, Albert Ventura
Rossend Marqués, Josep Mas
Carlos Nuñez, Santi Valcarcel
Ivan Romero, Miriam Gavilan
Joan Josep Berbel, Josep Padró
Joseba Ruíz
Judith Montañola
Asun Cirera
Josep M. Campanera
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PRINCIPALS ACTIVITATS DESENVOLUPADES
Actes públics: 4		

Total d’assistents:

81

12 de febrer

Aspectes clau per invertir a Mèxic
Sra. Montserrat Feliu de Feliu Consultors

11 de juny		

Controls de seguretat a la importació de productes tèxtils i del calçat
Sr. Joaquim Bellmunt, coordinador SOIVRE

14 de novembre		

Els negocis internacionals a través de l’e-commerce
Sr. Melchor Palau de Caixabank

12 de desembre

Alemany se’t resisteix?
Sra. Júlia Farré d’ITC
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PRINCIPALS ACTIVITATS DESENVOLUPADES
Actes públics: 4

Total d’assistents: 27

20 de febrer

Formació Dual i Alternança.
Oportunitats per a les empreses

2 d’abril		

Retribució flexible, cotització i
fiscalitat

19 de juny

Optimització i flexibilitat de la política
salarial

16 de setembre Cret@: la reforma del sistema de

cotització i recaptació de la Seguretat
Social

Club Cecot de
Recursos Humans
PRINCIPALS ACTIVITATS
9 d’abril: Esmorzar de treball amb el Sr. Jordi Miró,
Director General de Relacions Laborals.
15 d’octubre: Esmorzar de treball amb la Dra. Consol
Lemonche, cap de l’Àrea d’Avaluacions Mèdiques de
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques.

President:
Vocals:		

Coordinadora:
Secretària:

David Garrofé
Antoni Garay
Xavier Cots
Pere Rodríguez
Carmen Marco, Lluis Mercadé
Maria Montes, Amadeo Pinyol
Roser Matavera, Roser Balaguer
Ramon Cols, Xavier Yagüe
M. Angeles Tejada, Pere Arch
Àngel Buxó, Josep M. Bosch
Eulàlia Martínez
Patrícia Sánchez / Núria Amela
Judith Montañola
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PRINCIPALS ACTIVITATS DESENVOLUPADES
Actes públics: 2

Assistents totals: 52

8 de maig

APP-LICAT –”descobreix coses que ja pots utilitzar del món 3,0”			
Sr. David Marchuet, co-fundador de l’agència de comunicació Visual 61 de Terrassa i
CEO a SmileTotem i el Sr. Àlvar Marañon de GRUP DIGITAL

29 d’octubre

“Noves tendències en comunicació publicitària”
Sr. Richard Wakefield, master en estratègia i creativitat publicitària. Fundador i
director de l’Associació Solidaria Publicitarios Implicados.

President:		
Vocals:

Coordinadora:		
Secretària:		

Joan Carles San José
Mònica Mendoza
Santi Rius
Emili Asin
Santi Fontseca
Patrícia Sánchez/Núria Amela
Sílvia Requena
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PRINCIPALS ACTIVITATS DESENVOLUPADES
Actes públics: 6

Assistents totals: 145

13 de febrer

Màster Class
Sr. Enric Barba

24 d’abril

Talent i innovació
Sr. Juan José Planes i Marion Suffert

12 de juny

Patent Box I altres eines de finançament de la innovació
Sr. Gerardo Malvido
Sra.Míriam Pérez
Sra.Émilie Mespoulhes
Sr. Àlex Espona
Sr. Andrés Zabara

17 de juliol 		

Visita Telèfonica

23 de setembre		

Visita a Grifols

22 de novembre		

BIM
Sr. Genís Àvila
Sr. Miquel Rodríguez
Sr. Albert Sierra

ALTRES ACTIVITATS
Premi a la Innovació promogut per la Junta del Club d’Innovació i HP, lliurat a la Nit de l’Empresari.

President:
Vocals:

Coordinadora:
Secretària: 		

Valentí Sallés
Joseba Quevedo
Abraham Arcos
Albert Planell
Enric Barba
Francesc Iglesias
Carlos Cosials
Sergi Artigas
Ramon Maspons
Eva Subirà
Laura buguñà i Daniel puente
Patrícia Sánchez
Joana Salvador
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Gremis i Associacions

23 de setembre: reunió amb AIPS a la seva seu.
30 d’octubre: assistència a la 40 Setmana Mundial de
l’Agent i Corredor d’Assegurances.
5 de novembre: reunió amb el Sr. Josep Muñoz de
Ca LIFE i el Sr. Oscar Martínez, director comercial d’
ARQUIA.
9 de desembre: reunió amb el Sr. Xavier Gorostide del
RACE.
13 de febrer: Formació Sanos al Col·legi de Lleida.

Associació Catalana de
Corredors i Correduries
d’Assegurances
17 de febrer: assistència a la “Semana del Seguro”
organitzada per INESE.
2 d’abril: representants de la junta directiva de l’ACCA
es van reunir amb l’ANC de terrassa, per tal d’escoltar
la seva proposta de col·laboració per incentivar el
posicionament de les associacions empresarials a favor
del procés.
5 de maig: reunió amb el Sr. Martorell i Sr. Serrano del
Club Català de Corredors per propiciar un acostament
entre ambdues associacions.
23 de maig: dinar-reunió amb Barcelona amb el nou
president de Fecor , el Sr. Tomàs Rivera i el gerent, Sr.
Jorge Campos.
3 de juny: a petició de l’ACCA es va mantenir un dinar
amb el Director i sotsdirector de Política Financera, Sr.
Jordi Oliva i Sr. Xavier Erbàs.
8 de juliol: reunió amb el Sr. Javier García-Bernal
d’APROMES, que va presentar a l’ACCA la proposta de
creació d’una xarxa de corredors europeus , el Círculo
Europeo de Corredores.

Assessor:		
Representant Cecot:
Secretària:		

11 de novembre: Presentació del SANOS al col·legi de
Barcelona.

ALTRES

PRINCIPALS ACTIVITATS

President:		
Vicepresident:		
Tresorer:		
Secretaria:		
Vocals:			

27 de febrer: Les noves tecnologies aplicades a la
mediació.

Es mantenen els acords de col·laboració i patrocini
signats amb les companyies REALE i ZURICH que
tindran vigència fins al desembre del 2014. Es renova
l’acord anual amb Plus Ultra Ultra.
Al mes de març, i com a resposta a la queixa d’un
soci, es va enviar una carta a Volkswagen España,
sol·licitant el canvi en la mala praxi detectada en un
dels seus concessionaris a Terrassa, que proposava
als clients que sol·licitessin el canvi de corredor de la
seva assegurança per així obtenir un millor serveis.
Seguiment del servei d’atenció al client, facilitant els
informes anuals 2013 als 28 socis que tenen contractat
el servei amb EMIN a través de l’ACCA.
Servei d’assessorament especialitzat en matèria
d’assegurances privades als socis de l’ACCA.
Informació del sector mitjançant circulars i comunicats.

Paco Hoya Muñoz
Vicente Irisarri
Albert de la Cruz
Victòria Agullo
Miquel Àngel Cortés
Hipòlit Ruiz
Francisco Cayuela
Francisco Ramos
Juan Pedro Hoya
Joseba Ruiz
Judith Montañola
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Associació de companyies
per a la integració
de Sistemes de
Telecomunicacions (ACIST)
ACTIVITATS
Preparació i enviaments de circulars informatives de les
novetats legislatives i altres temes d’interès.
Preparació i enviaments de circulars informatives de
licitacions i concursos de Catalunya.

President 			
Representant Cecot
Secretària 			

Josep Padró Brunet		
Patrícia Sánchez
Sílvia Requena

ASSOCIATS 6
www.acist.org
acist@cecot.org
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ALTRES
Durant el primer trimestre de l’any, el president de
l’Associació, Sr. Julio Aranda, va comunicar a la junta
la seva voluntat de deixar el càrrec de president
per manca de temps per tirar endavant el projecte
associatiu. S’enceta un procés de debat intern de la
junta per buscar un relleu a la presidència. En la reunió
de junta directiva de data 25 de setembre es dissolt la
junta i es deixa l’Associació sense òrgans de govern.

Associació d’Empresaris
de Cerdanyola (Cecot
Cerdanyola)
RELACIONS INSTITUCIONALS
6 de febrer, assistència a la 1a Jornada de Finançament
de la Ciència i la Innovació Social”.
19 de febrer: assistència a la Jornada “Oportunitats
per a les PIMES a l’Horitzó 2020” organitzada pel Parc
de Recerca UAB.
2 de maig , assistència a la recepció de la Festa Major
del Roser de Maig 2014 al jardí del Museu d’Art de
Cerdanyola (MAC).
19 de juny, s’ha participat a la reunió celebrada al
Parc Tecnològic del Vallès per treballar amb el Pla de
Mobilitat Urbana.

ALTRES ACTIVITATS
26 de febrer: Tertúlia d’empresa: “Exhibició
cinematogràfica: diferenciar-se o morir” a càrrec del Sr.
Pere Sallent, gerent de Cinemes el Punt.

President		
Secretari		
Tresorer
Vocals

Representant Cecot
Secretària		

Julio Aranda
Vicente Rodríguez
Joan Rey
Carme Castellví
Carles Urpina
Francisco Hidalgo
Patrícia Sánchez
Núria Amela
Judith Montañola
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ACTIVITATS
Cursos especialitzats amb l’empresa Charmex,
companyia especialitzada en el sector audiovisual.
Conveni de col·laboració amb la Universitat de Vic per
millorar la formació dels professionals de l’audiovisual,
la sonorització i la il·luminació.

PATROSIL ACEVIP

RELACIONS INSITUCIONALS
PATROSIL ACEVIP es constitueix el 3 de juny fruit de
la fusió de l’ Associació d’Empreses de lloguer de
Sonorització i Il·luminació de Catalunya i l’Associació
Catalana d’Empreses Audiovisuals La seu social
s’estableix al carrer Sant Pau, 6 de Terrassa.
Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec
durant un període de quatre anys. Excepcionalment,
la primera junta directiva de l’associació tindrà una
durada de dos anys.
La Junta directiva queda constituïda pels membres de
les juntes preexistents.
Patrosil-Acevip rep el Reconeixement Cecot al Progrés
Empresarial 2014 en la categoria d’Associació en el
Palau de Congressos de Catalunya, en el marc de la
20a edició del sopar de la Nit de l’Empresari.

President:		
Vicepresidenta:		
Secretari:		
Tresorer :
Vocals:

Representant Cecot
Secretària 		

Joan Carles Martín
Teresa Montserrat
Elias García
Àlex Riu
Raquel Serrat
Ismael Huguet
Víctor Ariño
Pere Albiñana
Alejo García-Cos
Ferran Díaz
Dani Pérez i Oriol Parra
Joseba Ruiz
Sílvia Requena
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Associació d’Empreses
de neteja i de recollida
selectiva
RELACIONS INSTITUCIONALS
Informacions de part del president de les reunions de
negociació del nou conveni col·lectiu del sector.

ALTRES ACTIVITATS
Seguiment i campanya de comercialització de la
plataforma de gestió de la informació de riscos laborals.
Sessions de Formació pels socis i difusió de la
plataforma de PRL.
Difusió entre els associats dels concursos que publiquen
els Ajuntaments de Catalunya, al Diari Oficial de la
Generalitat, sobre la contractació de serveis de neteja
d’edificis municipals, neteja de la via pública, neteja de
vidres, a més de qualsevol activitat relacionada amb el
sector de la neteja i la recollida de residus.

President:		
Vicepresident:		
Tresorer: 		
Secretari:		
Vocals:
Representant cecot:
Secretària:		

Josep Lluís Corral
Guillem Montagut
Alba Rubio
Andreu Clapés		
Juan González
M. Rosa Esteban
Patrícia Sánchez
Joana Salvador
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Participació de l’Aseitec en la 13 Diada de
Telecomunicacions. Participació com a ponent del Sr.
Pedro Gómez.
Reunions amb el director general de Telecomunicacions
i amb el director d’Idigital, Sr. Daniel Marco a les
oficines de la DGT (finestreta única)
Trobada amb el degà del Col·legi d’Informàtics per
cercar lligams de col·laboració
Reunió amb TECNOCAMPUS per cercar vies de
col·laboració.
Assistència l’acte de presentació del Baròmetre del
Sector Tecnològic a Catalunya 2014.

Associació d’Empreses
d’Informàtica i Tecnologies
de la Comunicació de
Catalunya
RELACIONS INSTITUCIONALS

Reunió amb l’AENTEG
col·laboració.

per cercar lligams de

Reunió amb TICOsona
col·laboració.

per cercar lligams de

ACTIVITATS

Assistència de la Junta Directiva a la Nit de l’Empresari
2014.
Acord de col·laboració amb La Salle.
Acord de col·laboració amb Monday Happy Monday
Representació de l’Aseitec al Consell Assessor de les
TIC de la Direcció general de Telecomunicacions de
la Generalitat de Catalunya. Assistència a la sessió del
Fòrum del Consell del mes de febrer del 2014 (Cicle de
la innovació Tecnològica)
Representació de l’Aseitec en el Consell d’Ametic
a Catalunya i de les diferents àrees d’actuació de
l’Associació.

Conveni de patrocinadors per a les Trobades Digitals
2014: CADINOR, CDMON i Dícere.
Col·laboració amb l’Associació Catalana d’Enginyers
de Telecomunicacions en la difusió de la 19a edició de
la Nit de telecomunicacions
Elaboració d’un nou Pla de Comunicació amb SIEM:
enviament quinzenal i restiling del TOL
Organització de la Jornada: “Com començar un negoci
als US” amb el Sr. Víctor Horcasitas al 22@ Barcelona.
Elaboració del Pulsòmetre 2014.

Col·laboració amb Barcelona Digital.
Trobada amb Gentic per cercar lligams de col·laboració

Revisió i actualització de la guia dels serveis al soci.

Acord de col·laboració amb eWorld.

President: 			
Vicepresident:
Tresorer:
Secretaria:
Vocals:				

Representant Cecot:		
Secretària:

Pedro Gómez
Lluis Sala
Jordi Raubert
Nieves Cantón
Francesc Camps, Lluis Mas, 		
Jordi Lloret, Mercè Jorba,
Josep Baucells, Ricard Caro
Joseba Ruiz
Sílvia Requena
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ALTRES
Organització de les 2nes Trobades Digitals de maig
de 2014, a la seu de LA SALLE a Barcelona, amb el
títol. L’hora del Talent. Les 2nes Trobades Digitals van
comptar amb un grup de quatre dels més prestigiosos
“fabricadors de talent”, impulsors d’innovació, difusors
de la nova cultura i experimentats gestors de provat
prestigi. Van participar-hi com a ponents: Tomàs Diez
de Fab Lab Barcelona MIT de Boston, Cecilia Tham de
MOB Makers of Barcelona, Tania Sagaste de La Salle
Technova i Patrícia González de l’Ateneu Fab Les Corts.
Van assistir-hi al voltant de 100 persones.
Incorporació a la Junta del Sr. Jordi Lloret, Sra. Mercè
Jorba, Sr. Ricard Caro, Sr. Josep Baucells
Campanya comercial per a la captació de socis amb
noves promocions: soci autònoms, empreses de nova
creació, incubadores i promoció de campanyes.
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ALTRES ACTIVITATS
Creació d’una comissió per avaluar el cost de
l’energia elèctrica i cercar propostes amb tarifes més
competitives.

Associació Catalana
d’Indústries del plàstic
RELACIONS INSTITUCIONALS
S’han mantingut les relacions amb la patronal sectorial.
ANAIP, Asociación Española de Industriales del
plàstico, així com amb FETRAPLAST, Federación
Española de Transformadores y Manipuladores del
Plástico. Patronals a les quals l’AIPC està adherida.
S’ha participat en les reunions del Centre Català del
Plàstic. Aquesta entitat de caràcter consorciat amb
personalitat jurídica pròpia, està integrada per la
Universitat Politècnica de Catalunya, la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Terrassa, el Centro Español
de Plásticos, l’ANAIP i l’AIPC.
S’han enviat un total de 75 circulars sectorial als socis,
amb els preus de les matèries primeres, butlletins
tècnics, sol·licituds de proveïdors, comunicats de fires
sectorials i informació d’interès sectorial.

President		
Vicepresident 1r		
Vicepresident 2n
Secretari/ tresorer
Vocals

Assessor 		
Representant Cecot
Secretària		

Oriol Galí
Juan Ignacio Pascual
Joan Carles Codina
Guillem Pàmies
Enric Domènech
Ana Alvarez
Agustí Calvo
Ferran Peremiquel
Melchor Olivella
Isabel González i Xavier Botey
Miguel Fernández
Joseba Ruiz
Judith Montañola
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S’ha establert una metodologia d’interlocució entre
l’Ajuntament de Rubí i les Associacions Empresarials
dels PAE’s de Rubí amb un paper destacat per part del
Fòrum Empresarial Cecot Rubí, de manera que es crea
un únic interlocutor per a totes les Associacions.
Fruït d’aquesta metodologia, s’ha constituït un grup
per a la creació i promoció d’una Central de Compres
a Rubí format per Cecot Rubí i els representants dels
PAE’s de la ciutat. L’estudi d’aquesta iniciativa ha
estat finançat per la Diputació de Barcelona amb la
col·laboració de l’Ajuntament.
Després d’analitzar diferents propostes de centrals
i grups de compres finalment s’ha posat en marxa
La Central de Rubí, impulsada pel Grup Promotor i
gestionada per Cecot Innovació, amb l’objectiu d’oferir
les millors condicions de preu i qualitat en serveis i
subministraments a les empreses de la ciutat.

Fòrum Empresarial
Cecot Rubí

S’ha participat a les reunions de definició de propostes
del Pla Director de Polígons.

RELACIONS INSTITUCIONALS
Reunions periòdiques amb Alcaldia i la regidoria de
Promoció Econòmica bàsicament pels temes següents:
Sol·licitud de balances fiscals de l’Ajuntament.
Seguiment del POUM.
Continuïtat del paquet de mesures extraordinàries per
al foment de l’ocupació.
Negociació per a la continuïtat del pla d’inversió
per als polígons de Rubí. Fruït d’aquesta negociació
l’Ajuntament ha designat per al període 2014 - 2015
una partida de 2,42 MEUR per a l’execució d’aquestes
obres.

Assistència d’una representació del Fòrum Empresarial
Cecot Rubí a la Nit de l’Empresari de la Cecot.
S’ha mantingut una trobada amb el Director General
d’Indústria, el Sr. Antoni M. Grau, i la Junta Directiva
de Cecot Rubí per conèixer de primera mà el Pla
d’Industrialització que preveu la Generalitat de
Catalunya.
S’ha col·laborat amb l’Ajuntament en la definició de
criteris de funcionament de la Finestreta Única.

S’ha traslladat al regidor que la rebaixa del 10% de l’IBI
no ha transcendit a les empreses ja que al mateix temps
s’ha incrementat el valor cadastral en un 10%.
Incorporació del Sr. Ugo La Valle de l’empresa Chimigraf
i del Sr. Joan Rocafort de l’empresa Tejala com a vocals
de la Junta Directiva de Cecot Rubí.
President:		
Vicepresidents:		
Vocals:			

Representant Cecot:
Secretària:		

Jordi Parera
Sergi Busquets i Lluís Ridao
Pere Vallhonrat, Manuel Garcia
Gener López, Albert Gajú
Guillem Palomar, Manuel Jiménez
Dionís Rovira, Félix Anglada
Xavier Viladiu, Manuel Selfa
Gener López, Manuel Jiménez
Rossend Marqués, M. Jesús Sabatés
Ugo La Valle, Joan Rocafort
Jordi Arch, Anna Torredeflot
Joseba Ruiz
Eva Moreno / Núria Amela

fem memòria 2014

www.cecot-rubi.cat
cecot-rubi@cecot.org

pàgina 84

PRINCIPALS ACTIVITATS DESENVOLUPADES
Coorganització amb l’Oficina de Serveis a l’Empresa de Rubí d’un cicle d’actes d’interès empresarial:
30 de gener

Com accedir a les licitacions que convoca l’Administració Local, a càrrec del
Sr. Ernest Garrido, assessor d’enginyeria civil i infraestructures.

6 de febrer		

Novetats fiscals 2014, a càrrec del Sr. Enric Rius, assessor fiscal i financer
de la Cecot.

10 d’abril		

La Retribució Flexible, a càrrec del Sr. Josep Corral de Jepco Consultors,
el Sr. Marc Ortiz de Risk Corredoria i el Sr. Marc Martínez d’ASEFA

29 de maig

Com reduir els costos de les empreses en temps de crisi, a càrrec del Sr. Fernando
Escura i del Sr. Xavier Lucea d’Escura Consulting i del Sr. Dionís Rovira de
Gabinet Rovira.

19 de juny		

Presentació del llibre “Lo que no cuentan los libros de ventas”, a càrrec de l’autora,
la Sra. Mònica Mendoza, experta en vendes i professora de màrqueting de l’UAB.

16 d’octubre		

Llei General Tributària, IRPF i renda de no residents, a càrrec del Sr. Enric Rius,
assessor fiscal i financer de la Cecot.

27 de novembre

Impost de societats, IVA i altres impostos, a càrrec del Sr. Enric Rius, assessor fiscal
i financer de la Cecot.

ACTIVITATS
S’ha elaborat un informe sobre els tributs al municipi de Rubí on es contemplen 16 mesures que podrien
reduir la càrrega tributària a les empreses de Rubí. S’ha adreçat l’informe a tots els grups municipals sol·licitant la
inclusió d’aquestes mesures a les ordenances de 2015.
S’ha informat als associats de la publicació de les subvencions de l’Ajuntament de Rubí per al foment de la
contractació en les modalitats de 6+6 i 3+3.
S’ha informat sobre la possibilitat de tramitar l’exempció de la taxa de residus industrials i la bonificació de la taxa
de residus comercials sempre i quan l’empresa tingui contractat un operador de residus privat.
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ACTIVITATS
Accions informatives de les noves normatives
publicades que afecten al treballador autònom.
Sessions informatives als socis: Novetats fiscals i
laborals per als autònoms. Suport per a la consolidació
del treball autònoms
Concessió de 60.000€ a l’AUTCAT per desenvolupar les
accions del programa Consolida’t.

Gremi de Carnissers i
Cansaladers-Xarcuters
de Terrassa i comarca
ACTIVITATS
Impuls del Gremi a través de Terrassa Gastronòmica i
participació en el 33 Festival de Jazz de Terrassa.
Dins el marc del 33 Festival de Jazz de Terrassa, difusió
de la campanya de la Botifarra de Músic. Col•laboració
amb el Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i
Comarca.
Participació a la Fira Modernista de Terrassa.
Participació en el Denim Shop-Art de Terrassa. Els
dies 2, 3, 4 i 5 d’octubre Terrassa es va convertir en una
botiga POP UP STORE de productes fabricats en teixit
DENIM
Manteniment del Facebook del Gremi de Carnissers
amb tota la informació de les activitats del Gremi i
novetats sectorials.

President:		
Secretari:		
Representant Cecot:
Secretària Gremi:

Xavier Casanovas
Joana Carré
Joseba Ruiz
Sílvia Requena
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S’ha col·laborat en el concurs d’Instagram terrassenc
promogut per l’Ajuntament de Terrassa.
S’ha creat una galeta amb forma de butxaca texana
amb motiu del Denim Shop Art Terrassa, Pop Up
Store de productes fabricats en teixit denim, celebrat
a Terrassa els entre els 2, 3 , 4 i 5 d’octubre.
Continuïtat amb Càritas per recollir el pa sobrant.

ALTRES ACTIVITATS

Gremi de Flequers i
Pastissers de Terrassa i
Comarca
RELACIONS INSTITUCIONALS
Seguiment dels resultats de les visites de control als
punts de venta de pa efectuades per l’Ajuntament de
Terrassa.
Participació a la Fira Modernista de Terrassa
amb la promoció del Pastís Vitrall i del Pa de
Boina, productes elaborats expressament durant la
Fira Modernista i que evoquen a productes de
l’època. També s’ha participat a la degustació de
Coca de Munt Dolça i Coca de Munt amb Terregada
organitzada per Terrassa Gastronòmica.

Impuls del servei de lluita contra l’intrusisme al
sector flequer i pastisser amb la col·laboració de l’Àrea
d’Atenció a l’Empresa de l’Ajuntament de Terrassa.
S’ha obsequiat als agremiats amb loteria nadalenca
del Gremi Provincial.
Distribució entre els agremiats del model de cartell
de preus de venta al públic, així com la cartelleria
promocional dels bunyols de Quaresma i de les coques
de Sant Joan.
S’ha informat als associats sobre el nou
etiquetatge alimentari que alerta sobre els
possibles al·lergògens i aliments que puguin provocar
intoleràncies.

Assistència com a representants del sector flequer i
pastisser a la Comissió de Comerç de la Cecot.
Participació d’una representació del Gremi a la
Nit de l’Empresari, acte multitudinari organitzat per la
Cecot.
Presentació de l’Stic d Festa, es tracta d’una galeta o bé
d’un aperitiu salat en forma d’stick d’hoquei.
S’ha col·loborat amb la Marató del Banc de Sang.

President		
Vicepresidents		
Tresorer			
Secretari			
Vocals			

Representant Cecot
Secretària		

Josep M. Carné
Antoni Aribau i Manel Turull
Francesca Novell
Josep Sánchez Torres
Mario Monzó
Ramón Poch
Montserrat Garriga
Patrícia Sánchez
Núria Amela
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Gremi de Floristeria de
Terrassa i Comarca
PRINCIPALS ACTIVITATS
Assistència com a representants del sector de floristeria
a la Comissió de Comerç de la Cecot.

ACTIVITATS
Dissetena edició de la col·lecció del Gerro de Sant
Jordi: el motiu d’aquest any ha estat
una ampolla de sifó Casasayas, L’any 1930 Valentí
Casasayas va fundar a Terrassa l’empresa familiar
d’elaboració de gasoses i sifons. En poc temps
l’empresa es convertí en la que venia més begudes
carbòniques de Terrassa i a dia d’avui és una de les
poques empreses d’aquest sector que queden a
Catalunya.
Tramitació de les llicències per disposar de parades al
carrer per a la venda de roses per Sant Jordi. S’han
tramitat 8 sol·licituds.

President:		
Vicepresident:		
Tresorer :		
Secretària:		
Representant Cecot:
Secretària:		

Carles Clapés
Jordi Bustos
Montserrat Solé
Verónica López
Patrícia Sánchez / Núria Amela
Judith Montañola
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ACTIVITATS
Festivitat de Sant Josep:
Concurs d’Aprenents. S’acorda que el Concurs es
realitzarà el dimecres 5 de març a partir de les 9.00h.
Premi Obra Sant Josep. Aquest any el Premi Obra
Emblemàtica Sant Josep queda desert.
Guardó de la Serra d’Argent. Es lliura la Serra d’Argent
al Sr. Rafael Aba d’Abad Fusters, jubilat l’any passat.
Missa de Sant Josep. Es celebra el mateix dia de Sant
Josep, 19 de març a les 12.00h a la Catedral del Sant
Esperit de Terrassa.

Gremi de la Fusta

Sopar de Sant Josep, es celebra al Restaurant Imperial
el dia 14 de març.
Representació del gremi a la Nit de l’Empresari.
Participació activa a la 1a Setmana de la Fusta
organitzada per la Federació de la Fusta de Catalunya.
Organització del 1r Concurs de Disseny Industrial Jordi
Amat dintre de la Setmana de la Fusta

RELACIONS INSITUCIONALS
Representació del Gremi a la Federació Provincial de
Barcelona , a la Confederació Catalana de la Fusta i
al Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars de Barcelona.
Representació del Gremi en les reunions establertes
amb la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu
Provincial de les Indústries de la Fusta de Barcelona i
assistència a les reunions programades per aquest.
Reunions amb el Departament d’Ensenyament, amb
l’Escola Industrial de Sabadell, amb el Gremi de
Fusters, Ebenistes i Similars de Barcelona i comarques,
amb el Gremi de la Fusta de Sabadell i Comarca per
la col·laboració en la Formació Professional el règim
d’alternança del sector.

Venda de Loteria de Nadal.
Servei de Peritatges del gremi per empreses associades
i particulars.

FORMACIÓ
Seguiment del funcionament del Pla de Transició al
Treball (PTT) de Fusteria i creació del setè curs. Les
empreses agremiades van acollir alumnat en pràctiques.

Representació del gremi a la Junta Arbitral de Consum
del Jutjat de 1a instància de Terrassa.

President
Vicepresident		
Tresorer			
Secretari		
Vocals			

Reprentant Cecot
Secretària		

Pere Solanellas		
Santi Llucià
Joaquim Soler
Josep Mª Mur
Jordi Berenguer, Jordi Muntada,			
Pol Hernández, Albert Mas, Josep Mª Serra,
Antonio Solís, David Granado I Esteve Amat
Patrícia Sánchez
Joana Salvador

fem memòria 2014

ASSOCIATS 88
www.cecot.org
gremifusters@cecot.org

pàgina 89

Conferència del Sr. Xavier Sala i Martín
Presentació del llibre del Gremi.
Concurs d’Instagram.
Sopar de Germanor el dia de Sant Antoni
Participació a DENIM SHOP-ART.
Publicació d’un especial Centenari del Gremi a Diari
Terrassa.
Donació de la insígnia del Gremi al Sr. Josep Baldó
Mañosa.
Assistència a la Nit de l’Empresari.

Gremi de la Construcció
del Vallès
PRINCIPALS ACTIVITATS
Assistència a les reunions de Junta Directiva de la
Cecot i Comitè Executiu.
Assistència a reunions del Consell d’Administració de
Gruvosa.
Compra de les accions de l’Ajuntament de Terrassa.
Assemblea General Extraordinària per a la venda
d’accions als associats.

Donació de 3.085 € a l’Associació ALEI – La Trobada,
el restaurant del temps, guanyador del tercer concurs
solidari. 3.000€ del premi i 85€ del resultat del 20% de
la venda del llibre.
Organització de la taula “Lluita contra l’intrusisme
laboral”, composada pels diferents cossos de policia
locals, Ajuntament de Terrassa, la directora de
Seguretat Social de l’Estat i membres del Comitè
Executiu del Gremi.
Enviament de 40 circulars sectorials i licitacions d’obres.
Assessorament específics d’urbanisme i obres,
informació i tràmits per l’obtenció del Certificat
Energètic, consultes sobre els serveis d’urbanisme de
diferents Ajuntaments, tramitacions urbanístiques...

Posada en marxa de la planta.
Reunions amb tècnics de diferents Ajuntaments de la
Comarca presentar GRUVOSA.
Reunió amb tècnics de l’Ajuntament de Terrassa i Rubí
per parlar de les licitacions d’obres.
Assistència a les reunions del “Comitè d’accessibilitat”
convocada per l’Ajuntament de Terrassa.
Celebració del Centenari del Gremi.
Presentació del llibre del Gremi.

President
Vicepresident
Tresorer
Secretari
Tècnic
Vocals		

Responsable Cecot
Secretària 		

Toni Palet
Juan Ruiz, Guillermo Cabello i Emilià Lázaro
Ramon Guiu
Juan Varo
Joan Boada
Josep Pérez, Jaume Jordà, Miquel Arnau,
Josep Riba, Josep Segura, Josep M. Roher,
Maria Manen, Manel Selfa, Manuel Losada,
Pere Segura, Josep Baldó, Carles Termes,
Ramon Bosch i Xavi Solsona.
Joseba Ruiz
Joana Salvador
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PRINCIPALS ACTIVITATS
Tramitacions de la comunicació d’obertura.
Assessoraments genèrics.
Consultes defensa dels interessos empresarials. Visats
de nomenament de contractistes.
Certificats de socis.
Circular entre licitacions i informacions vàries.
Adhesius d’associats.
Informació de preus.
Sol·licituds de llistats.
Venda de contractes fixos d’obra.
Venda de blocs de saldos i quitances.
Venda de Llibre de l’Edifici.
Venda de Llibres de Subcontractació.
Donació d’adhesius del Gremi amb el logo d’IMAN per
posar-los a les obres de construcció.

fem memòria 2014

pàgina 91

Gremi de Pintors del
Vallès
RELACIONS INSTITUCIONALS
Contactes amb la Federació de Gremis de Pintors de
Catalunya i Espanya per establir línies de col·laboració
en relació a la situació econòmica del sector.
Reunions de Junta Directiva i Assemblea General
Ordinària.
Celebració de la 1a Trobada de Pintors del Vallès.

ALTRES ACTIVITATS
Organització de la Festivitat de Sant Lluc 2014:
Campionat de bitlles de Sant Lluc. El dia 17 d’octubre
es celebra el campionat de bitlles al Park Vallès.
Celebració del tradicional Sopar de Germanor. També
el mateix dia 17 es va celebrar el Sopar de Germanor al
Bar El Casal d’Ullastrell.
Enviament de circulars sectorials.

President
Vicepresident		
Tresorer
Secretari		
Vocals
Representant Cecot
Secretària		

Àngel Moreno
David López
Modest Borràs
Joan Manuel Cádiz
Joan Urbano
Alfonso García Roman
Patrícia Sánchez de León
Joana Salvador
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ALTRES ACTIVITATS
Campanya de captació de socis al Vallés
Occidental, al Bages i al Berguedà.
Campanya de dignificació del sector amb
l’eslògan “Gràcies” que ha tingut per objectiu
promocionar entre els clients dels tallers agremiats
que portin el vehicle a tallers legalment establerts.
Posada en marxa del Serveis de Gestió Documental
del Taller que té com a objectiu facilitar al taller
l’acompliment dels requisits legals de controls
periòdics i totes les autoritzacions necessàries.
Informació als agremiats dels locals, eines i
maquinària en venta i dels negocis en traspàs.

Gremi de Tallers de
Reparació d’Automòbils

Informació a l’associat mitjançant circulars de les
novetats legislatives que afecten al sector.

RELACIONS INSTITUCIONALS

Elaboració i distribució dels cartells de preu-hora
de cadascun dels tallers agremiats.

Assistència a les juntes directives, assemblees i
actes institucionals organitzats per la Federació
Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils.

Seguiment i assessorament durant les inspeccions
que realitza el Departament d’Indústria de la
Generalitat de Catalunya.

Participació activa en la campanya de denúncia de
tallers il·legals promoguda per la Federació Catalana
de Tallers de Reparació d’Automòbils.

Assessorament a l’associat de la legislació que
afecta als tallers.

S’han fet instàncies a l’Ajuntament de Terrassa, de
Castellar del Vallès i d’Olesa de Montserrat i al de
Manresa informant dels tallers que realitzen l’activitat
irregularment.

S’han tramitat 238 ITV’s a les estacions de
Viladecavalls i Sant Cugat.

Assistència a la Nit de l’Empresari, acte
multitudinari organitzat per la Cecot, d’una
representació de la junta directiva del Gremi.

FORMACIÓ
Organització d’un curs de responsable de taller
amb la col·laboració de la Fundació Cecot Formació (a
l’octubre).

President		
Vicepresident		
Tresorer			
Secretari			
Vocals			

Assessors		

Representant Cecot
Secretària		

Pasqual Moya
Joan Berenguer
Sebastià Ventayol
Àlex Vert
Pere Esteve
Manel Restoy
Miguel Méndez
Emili López
Francesc Díaz
Joan Compañó
Joseba Ruiz
Eva Moreno / Nuri Amela
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ACTIVITATS
Col·laboració amb diferents professionals perquè
facilitin informació i notícies per al web de transports.
Enviament d’informació als agremiats sobre les
novetats legislatives i d’altres temes d’interès sectorial.

FORMACIÓ

Gremi de Transports i
Logistica de Catalunya

Organització de cursos de CAP de reciclatge a través
de l’Autoescola Vallparadís (empresa col·laboradora
amb el Gremi de Transports i Logística de Catalunya).
Organització d’un curs d’ADR de reciclatge a través de
l’Autoescola Vallparadís.

RELACIONS INSITUCIONALS
Reunió amb el Sr. Pere Padrosa, director general de
Transports i Mobilitat del Departament de Territori i
Sostenibilitat.
Assistència a la Taula de Mobilitat de l’Ajuntament de
Terrassa.
Assistència a la Mesa Sectorial del Transport de
mercaderies per carretera a Catalunya
Assistència a la presentació dels nous cicles Formatius
de Grau Superior de Transports i Logística de la
Fundació FIAC, Escola superior de negocis.
Assistència de la Junta Directiva a la Nit de l’Empresari
2014.
Organització de la visita a la Comissió de Transports
de la CE.

President:
Vicepresident:		
Tresorer: 		
Secretari:		
Vocals:

Assessor Gremi: 		
Representant Cecot:
Secretària:		

Josep Daví		
Jesús Fluriach
Antonio Martínez		
Jaume Segura
Sergio Expósito
Francisco Castillo
José Luís Marín
Joaquim Gil
Patrícia Sánchez / Núria Amela
Sílvia Requena
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Inclou un Programa per persones sense sostre,
menjador social, centre de dia, pisos d’autonomia
i programes d’aliments i roba per a famílies amb
necessitats socioeconòmiques.

ACTIVITATS
Activació, durant el mes de març, de la nova pàgina
web del Gremi, www.gremiquimic.org desenvolupada
a través de la plataforma web93.
Difusió als agremiats sobre la normativa vigent actual
a través de les circulars específiques amb el recull
mensual de disposicions legislatives i dels diferents
butlletins sobre assumptes tècnics, mediambientals i
del Reach. Durant el 2014 s’han elaborat i enviat als
socis 57 circulars sectorials.

Gremi Químic de
Cecot

Difusió de les Fires del sector.

FORMACIÓ

RELACIONS INSTITUCIONALS
Representació del Gremi a la Junta Directiva de la
Federació Empresarial Catalana del Sector Químic
(FedeQuim) i assistència a les reunions del Consell
Directiu.

Durant l’any 2014 s’han executat un total de 45 cursos
del sector des de Fundació Cecot Formació, dels quals
28 han estat del pla sectorial autonòmic i 17 del pla
sectorial estatal.

Representació del Gremi a la Junta Directiva de la
Patronal Cecot.
Dinar- tertúlia amb Josep Rull: el 23 de gener la
junta directiva es va reunir amb el Sr. Rull, diputat al
Parlament i regidor de l’Ajuntament de Terrassa, per
tal de transmetre-li les inquietuds del sector i dialogar
en un espai distés de la situació política actual i les
expectatives empresarials que pot generar un futur
Estat Independent Català.
Participació a la Nit de l’empresari 2014 organitzada
per la Cecot, el dilluns 3 de novembre al Palau de
Congressos de Catalunya.
Visita, de la junta directiva del Gremi, a les instal·lacions
de la Fundació Busquets. L’activitat principal d’aquesta
entitat és la de Centre Residencial d’Acció Educativa.

President:		
Vicepresidenta:		
Tresorer:		
Secretari:		
Vocals:

Representant Cecot:
Secretària:		

Joan Castelló
M. Jesús Sabatés
Rossend Marqués
Manuel Jiménez
Meritxell Valero
Josep Sans
Jordi Malgosa
José Luis Ferrer
Francisco Escribano
Joseba Ruiz
Judith Montañola
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Gremi de Professionals
de la Imatge
RELACIONS INSTITUCIONALS
El president del Gremi, ha assistit com a representant
del sector de perruqueria i estètica, a les reunions de
la Comissió de Comerç Interior de la Cecot.

ACTES
24 de febrer
Taller de tall de cabell a càrrec de Tony Pérez

ALTRES ACTIVITATS
Lliurament del Xampú Solidari a Creu Roja.
Distribució del distintiu d’agremiat per a l’any 2014.

President
Tresorer			
Secretària		
Vocals

Representant Cecot
Secretària		

Julian Gijon		
M. Rosa Garcia
Marisa Fernandez
Isabel Santander
Dolors Molina
Montse Molina
Mercè Gómez
Raquel Masqué
Núria Navarro
Patrícia Sánchez
Joana Salvador
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LEITAT:
Vicepresident: Sr. Martí Colomer
Secretari : Josep Armengol
Vocal : Francesc Roca
Mina Pública d’Aigües de Terrassa:
Conseller Sr. Martí Colomer
Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils:
President : Sr. Sergi Artigas, en representació
de l’Acondicionamiento Terrasense.
Secretari: Sr. Jordi Dinarès, en representació
de Gremi Tèxtil de Terrassa

Institut Industrial de
Terrassa (Gremi Tèxtil)

Ceoe : l’Institut Industrial com a vicepresident de
Fitexlan participa en les Comissions de la Ceoe.
Associació de Tècnics de la Indústria Tèxtil – ATIT- :
Presidenta : Sra. Ariadna Detrell
Vocal: Sr. Sergi Argtigas
Fundació Antiga Caixa Terrassa

RELACIONS INSTITUCIONALS
Representació de l’Institut en les següents entitats:
Cecot:
Membres de la Junta Directiva :
Sr. Josep Armengol, Vicepresident de Cecot
Sr. Jordi Dinarès, vocal
Membre del Patronat de l’Intexter : Sr. Jordi Dinarès.
Fundació Institut Industrial i Comercial:

Patró grup A: Institut Industrial de Terrassa,
entre altres entitats.
Patró grup C : Centre Tecnològic Leitat i
Cecot, entre altres entitats
Participació com a entitat fundadora de l’Agrupació
d’Empreses Innovadores Tèxtils, creada el 15 de maig
de 2008.
Gremi de Fabricants de Sabadell:

President: Sr. Josep Armengol
Patrons: Sr. Martí Colomer, Sr. Joan Pujals i
Sr. Jordi Dinarès
FITEXLAN:
Vicepresident : Sr. Josep Armengol, en
representació de l’Institut Industrial		
Membres Assemblea: Sra. Ariadna Detrell
TEXFOR – Confederación Textil Española:

Assistència als actes de la Festivitat de Sant Sebastià
organitzats pel Gremi.
Assistència a la conferència “El textil al 2015:
oportunitat i repte de futur” (20/01/2014)
Assistència a la jornada “La innovació arreu”
(25/03/2014)
Assistència a la Jornada sobre economia industrial
(8/04/2014)

Membres de Junta : Sr. Josep Armengol.
President d’Honor:
President:		
Vicepresident:		
Secretari:		
Vocals:

Coordinadora tècnica:
Representant Cecot:

Marti Colomer
Josep Armengol
Jordi Dinarès
Sergi Artigas
Ricard Cima
Alber t Millán
Francesc Roca
Marc Soler,
Ramón Torredemer
Jordi Ubach
Josep Maria Aurell
Ariadna Detrell
David Garrofé
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Col·laboració i patrocini a l’esdeveniment Nit dels
Nous Professionals 2014.
Assistència a la Nit de l’Empresari 2014.
Cessió de la planta baixa de l’edifici del Raval de
Montserrat a Teixidors, SCCL –dedicada a una obra
social- per la venda dels seus articles durant tot l’any.

Col·laboració amb la Xarxa d’assessorament Business
Angels.
Servei d’ofertes i demandes del sector.
Difusió dels informes de comerç exterior i conjuntura
del sector elaborats pel CITYC.

Col·laboració en els actes de la Fira Modernista de
Terrassa.

Participació i col·laboració de l’Institut Industrial de
Terrassa en el projecte Cerclemón.

Texfor :

Acte de lliurament de la Medalla de la Ciutat a l’Institut
Industrial de Terrassa.

Nou president de Texfor : Jordi Ribes
Reunió de Junta Directiva a la seu de l’Institut Industrial
el 28 d’abril de 2014.

Col·laboració i assistència al Terrassa International
Textile Conference.

Assistència a les reunions de Junta directiva celebrades.
Cambra de Comerç de Terrassa : assistència a l’acte
“Premis Cambra 2014”.
Participació en la Comissió Mixta Tèxtil, formada
per representants d’associacions tèxtils i de l’Escola
d’Enginyeria de Terrassa, per a definir accions per a
promocionar els estudis tèxtils.

Jornada Innovació Leitat.
Participació en l’acte de presentació de l’Associació
d’Enginyeria de l’Ennobliment Tèxtil i que va tenir lloc a
l’Escola d’Enginyeria de Terrassa – UPC.
Arxiu Tobella ha demanat que l’Institut Industrial faci el
pròleg de l’Anuari 2014.

FORMACIÓ
Promoure la unificació de les titulacions d’enginyeria
industrial.

Projectes

Programació de cursos específics pel sector.

Coordinació del projecte europeu de R+D Betitex,
cofinançat per la Comissió Europea: www.betitex.eu

Col·laboració amb el Consell Local de la Formació
Professional.
Subscripció a revistes i publicacions del sector.
Renovació del conveni amb l’Escola d’Enginyeria de
Terrassa de la UPC per a la promoció dels estudis de
grau en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil, per
beques estudis tèxtils.
Col·laboració i difusió del nou cicle formatiu de grau
superior “Fabricació i ennobliment de productes
tèxtils” en règim de formació en alternança i formació
dual, seguint el model alemany, que consisteix en la
combinació de teoria i practica en la mateixa proporció.

ACTIVITATS
Organització i missions internacionals a Fires i congressos.
Col·laboració del Sr. Joan Pujals en les visites
guiades “Coneix la Cecot” explicant els seus inicis
en el Gremi Tèxtil i Unió Comercial i Industrial.
Assistència a les reunions del comitè estratègic i plenari
del Pla de la Innovació de Terrassa.
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ACTIVITATS
Accions informatives de les noves normatives
publicades que afecten al treballador autònom.
Sessions informatives als socis: Novetats fiscals i
laborals per als autònoms. Suport per a la consolidació
del treball autònoms.
Concessió de 60.000€ a l’AUTCAT per desenvolupar les
accions del programa Consolida’t.

Organització
d’Autonòms de
Catalunya
RELACIONS INSTITUCIONALS
Relacions amb les administracions i les diferents
entitats representatives dels autònom per una millora
en la situació del col·lectiu autònom.
Renovació de la presidència de l’AUTCAT: el Sr. Buxó
posa el seu càrrec a disposició de la Junta.
Es nomena el Sr. Paco Hoya president de l’AUTCAT.
Noves incorporacions a la Junta Directiva: Sr. Berna
Contreras, Sr. Josep Maria Merchan, Sr. Toni Olea i Sr.
Albert Colomer.
Reunió del Sr. Paco Hoya amb la Sra. Núria Betriu,
directora del programa Emprèn de la Generalitat
de Catalunya i el Sr, Xavier López, director general
d’Economia social i cooperativa i Treball Autònom.
Presentació de la documentació a la convocatòria
quadriennal per a la representativitat dels autònoms a
Catalunya. L’Autcat ha passat la primera selecció.

President		
Vicepresident		
Secretari		
Vocals

Representant Cecot
Secretària		

Àngel Buxó/ Paco Hoya
Pep Bosch
Enric Rius
Josep Aymerich
Joaquim Gil
Santi Sánchez
Paco Hoya
Sr. Berna Contreras
Sr. Josep Maria Merchan
Sr. Toni Olea
Patrícia Sánchez/Núria Amela
Silvia Requena
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Membre de les comissions paritàries dels convenis
provincials del metall.
Col·laboració amb el Club Cecot Innovació i Tecnologia.

FORMACIÓ
Programació de cursos específics per al sector.
Programes formatius per a les empreses del sector.
Participació en el Consell de la Formació Professional
Local.
Participació activa i patrocinador de la Nit del Nous
Professionals.

Unió Empresarial
Metal·lúrgica (UEM)

Participació en la Jornada d’Orientació de Cicles
Formatius.

ACTIVITATS
Actualització d’informació i activitats del gremi en
l’àrea web www.uemetall.cat

RELACIONS INSTITUCIONALS
Confemetal : membre de la Junta Directiva.
Unió Patronal Metal·lúrgica – UPM - : Renovació de la
Junta de Govern. Membre del Comitè Executiu i de la
Junta de Govern .

Participació a la Nit de l’Empresari 2014.
Servei d’ofertes i demandes del sector metal·lúrgic.
El Metal en cifras : servei d’informació sectorial i
econòmica de caràcter mensual.
Subscripció a revistes i publicacions específiques del
sector.

Cambra de Comerç de Terrassa : empreses de la Junta
de la UEM que participen en el Ple de la Cambra de
Comerç de Terrassa : Metalúrgica Sanz, SA; Telstar,
Circutor, SA.

Col·laboració amb el CIEM – Centre d’Iniciatives
Empresarials del Metall.

Cecot: membres de la Junta Directiva :

Assessorament en TICs.

Sr. Antoni Abad, President de Cecot i UEM
Sr. Josep Monroig, vocal

Col·laboració en l’exposició de maquinària i útils antics
en la sala museu Joan Pujals, ubicada al primer pis de
l’edifici institucional de la Cecot.

Participació i seguiment en les negociacions del
conveni col·lectiu de la indústria siderometal·lúrgica de
la província de Barcelona.
Participació i seguiment en les negociacions del
conveni col·lectiu comerç – metall de la província de
Barcelona.

President:		
Vicepresident:		
Secretària:		
Vocals:

Representant Cecot:
Secretària:		

Pla Metall de promoció internacional del sector
metal·lúrgic (missions, fires i nternacionals, j ornades
informatives).
Col·laboració en el llibre “La fractura en los materiales
metàlicos” de Manel Rivas.

Antoni Abad
Josep Monroig
Gemma Sanz
Ignasi Amat
Jaume Colom-Noguera
Ramon Comellas
Josep Guàrdia, Juan José López
Martí Lloveras, Pasqual Moya
Joan Pujals, Jesús Sánchez
Daniel Salarich
David Garrofé
Neus Galí
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Cecot
Sant Pau núm 6
08221 Terrassa (Barcelona)
www.cecot.org | info@cecot.org

