fem memòria 2015

ÍNDEX
Junta Directa
Representació Institucional
Àmbit Local
Àmbit Provincial
Àmbit Autonòmic
Àmbit Estatal

4
8
9
10
10
11

Empreses Representades
Comunicació Institucional
Estudi i Informes / Visites de personalitats
Nit de l’empresari – temps VUCA

13
17
18
23

Departaments
Departament d’Acords Descomptes
Departament d’Anteció al Soci i Informació
Fundació Cecot Formació
Fundació Cecot Innovació
Fundació Cecot Persona i Treball
Emprenedoria

25
26
29
30
31
33
35

Àrees d’Assessorament
Comerç Exterior
Comerç Exterior Metall
Comerç Interior
Energia Elèctrica
Estalvi i eficiència
Fiscal
Jurídic de Noves Tecnologies
Jurídic d’Assegurances
Laboral
Marqueting Online
Medi Ambient
Jurídic Immobilari i Mercantil Organització
d’Empreses
Prevenció de Riscos Laborals
Propietat Industrial Intel.lectual Recursos
Humans
Responsabilitat Social
Seguretat Alimentaria
Seguretat Industrial
Transport
Urbanisme i Obres
Vendes
Financer
Estrangeria
Estalvi elèctric
Assessor en productes financers

40
41
43
48
49
50
51
52
53
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
71
72
73

Clubs i Comissions
Club Cecot Financer & Fiscal
Club Cecot Internacionalització
Club Cecot de Recursos Humans

74
75
76
77

Club Cecot de Màrqueting i Vendes
Club Cecot d’Innovació i Tecnologia
Cercle Cecot Joves Empresaris

78
79
80

Gremis i Associacions
Associació Catalana de Corredors i Correduriesd’Assegurances (ACCA)
Associació de Companyies per la Integració de Sistemes de
Telecomunicació (ACIST)
Associació d’Empresaris de Cerdanyola (AEC)
PATROSIL - ACEVIP
Associació d’Empreses de Neteja i Recollida Selectiva (ASENET)
Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació
de Catalunya (ASEITEC)
Associació d’Indústries del Plàstic de Catalunya AIPC
Fòrum Empresarial Cecot-rubí
Gremi de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters de Terrassa i
Comarca
Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca
Gremi de Floristeria de Terrassa i Comarca
Gremi de la fusta
Gremi de la Construcció del Vallès
Gremi de Pintors del Vallès
Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de
Terrassa i Comarca
Gremi de Transportistes de Catalunya
Gremi Químic de Cecot
Gremi Professional de la Imatge de Catalunya
Institut Industrial de Terrassa – Gremi Tèxtil
Organització d’autònoms de Catalunya d’autònoms
Unió Empresarial Metal.lúrgica
ANTAI
Associació Empreses de Viladecavalls

82
83
84
85
86
87
88
90
91
93
94
95
96
97
99
100
102
103
104
105
107
108
110
111

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
Vocal
Cristina Escudé Ferrusola
Presidenta de la Comissió de Comerç Interiorr
Miquel Font Roca
Vocal
Santi Font Seca
President Cercle Cecot Joves Empresaris
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
Vocal

Vocals

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
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 – ASENET-
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Vocals

Maria 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
Bernat Navarro i Gibert
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Barcelona. Delegació del Vallès Occidental
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
Pere Solanellas i Anglerill
President Gremi de la Fusta
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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
Consell Consultiu per a la revisió del PGO
Consell Municipal de Cultura i les Arts de Terrassa
Consell Municipal de Seguretat Ciutadana
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
Fòrum Ciutadania
Junta Arbitral del Consum de Terrassa
Pacte ciutadà del Temps
Pacte per la Ocupació
Pla de la Innovació – Plataforma Innointegra
Pla Estratègic Ciutat de Terrassa
Taula pobresa energètica
Taula de Mobilitat
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 :
Comissió de Control i Seguiment Egarsat
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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
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Consell Municipal de Medi Ambient

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

ÀMBIT AUTONÒMIC
Foment del Treball Nacional
Junta Directiva
Comissions :
1. Turisme i serveis
2. Laboral i Recursos humans
3. Economia i Fiscalitat
4. Formació
5. Indústria i Innovació
6. Internacional i UE
7. Medi Ambient
8. Emprenedors
9. Infraestructures
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Fepime Catalunya
Comitè executiu i Junta Directiva
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)
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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ÀMBIT ESTATAL
CONFEMETAL
Junta Directiva
Comissió d’assumptes laborals
Comissió de Formació i Prevenció de Riscos Laborals
Comissió de Internacional
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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 Lloguer 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

4.055 empreses

fem memòria 2015

pàgina 14

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
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Gremi de Jardineria de Catalunya
Grup d’empreses de noves tecnologies de la informació i la comunicació del Maresme
Unió Empresarial del Penedès
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Comunicació Institucional
Estudis i Informes
187 propostes per al nou Govern constituït després del 20D
Patronal Cecot
PUBLICAT 03/12/15
Document que contempla 187 propostes concretes, distribuïdes en 11 àmbits d'activitat
empresarial, amb la finalitat de crear un marc altament competitiu perquè les empreses
puguin desenvolupar la seva activitat en millors condicions que les actuals.
Propostes al nou Govern per fer un país altament competitiu i socialment cohesionat
Junta Directiva de la Cecot
PUBLICAT 21/09/15
Independentment del context polític resultant, des de la Cecot seguim reclamant a tots els
candidats que cerquin i arribin al màxim d’acords possibles que beneficiïn el
desenvolupament econòmic i empresarial, tenint present la cohesió social.
Informe sobre "La Innovació a Catalunya"
Club Cecot d'Innovació i Tecnologia
PUBLICAT 09/07/15
La despesa total de Catalunya en R+D+i en relació al PIB a l'any 2013 va ser només de
l'1,24%, mentre que la mitjana d'Europa es situa al 2,06%. El país va perdent posicions en
els indicadors d'innovació.
Balanç 2014 o visió econòmica 2015 en l'àmbit de la internacionalització
Eliseu Vila, Albert Ventura i Asun Cirera, president, vicepresident i assessora del Club Cecot
Internacional
PUBLICAT 31/03/15
El Club Cecot Internacionalització resumeixen en aquest document la seva visió de la marxa
de l'economia a l'àmbit estatal, europeu i mundial al llarg de l'any 2014 i les perspectives
per al 2015.
Balanç 2015 i visió econòmica 2016 en l'àmbit de la internacionalització
Eliseu Vila, Albert Ventura i Asun Cirera, president, vicepresident i assessora del Club
Internacional
PUBLICAT 14/03/16
El Club Cecot Internacionalització resumeixen en aquest document la seva visió de la marxa
de l'economia a l'àmbit estatal, europeu i mundial al llarg de l'any 2014 i les perspectives
per al 2015.
Informe i pla d'acció per a l'impuls de la Ronda del Vallès
Institut Cerdà - Diputació de Barcelona i Cecot
PUBLICAT 04/02/16
La Cecot i la DIBA impulsen aquest estudi per obtenir arguments sobre com l'eix Baix
Llobregat Nord - Vallès Occidental i Oriental, pot millorar la competitivitat del territori, de
les seves empreses i de la seva gent.
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Balanç empresarial 2015 i perspectives 2016
Patronal Cecot
PUBLICAT 12/01/16
Aquest document recull el resultat del sondeig realitzat a una mostra d'empreses
associades a la Cecot en relació a la seva perspectiva empresarial per al 2016 i fer balanç
del 2015.
Visites personalitats – Signatures de Convenis
23/12/15
Relleu a la presidència de Cecot Rubí: Manuel Jiménez substitueix Jordi Parera.
17/12/15
Conveni de col·laboració entre la Cecot i la Diputació de Girona per ampliar els punts
d’atenció de Reempresa a la província de Girona.
16/12/15
Conveni entre l’Ajuntament de Terrassa, Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa
i Fundació Cecot Innovació per l’implementació de la tercera edició del programa
“Acceleració en órbita”.
09/12/15
Conveni de col·laboració entre el SOC i la Fundació Cecot Innovació per a l'impuls del
projecte Reempresa.
09/12/15
Conveni de col·laboració entre la Cecot i BancSabadell.
02/12/15
Conveni de col·laboració entre la Cecot, la DIPTA i el Consell Comarcal del Tarragonès per
oferir el servei de Reempresa.
30/10/15
Conveni de col·laboració entre la Cecot i Vueling Airlines.
30/10/15
Conveni de col·laboració entre la Cecot i el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya per
difondre la Reempresa.
29/10/15
Conveni de col·laboració entre la Cecot, la DIPTA i el Consell Comarcal del Baix Camp per
oferir el servei de Reempresa.
27/10/15
Conveni de col·laboració entre la Cecot i l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura per
difondre la Reempresa.
16/10/15
Reunió de deliberació del Jurat dels Reconeixements 2015 al Progrés Empresarial.
08/10/15
Conveni de col·laboració entre la Cecot i Grup Català de Treball.

fem memòria 2015

pàgina 19

Comunicació Institucional
15/10/15
Conveni entre el Departament d’Empresa i Ocupació i la Fundació Cecot Innovació per a la
gestió de l’operació Centre de Reempresa de Catalunya en el marc del programa operatiu
Feder de Catalunya 2014-2020 inversió en creixement i ocupació.
06/10/15
Conveni de col·laboració entre el Cerclemón i “la Caixa” per al desenvolupament del
programa Incorpora.
Relleu a la presidència del Club Cecot d’Innovació i Tecnologia: Enric Barba substitueix a
Valentí Sallés.
21/09/15
Conveni de col·laboració entre la Cecot i CaixaBank.
15/09/15
La Generalitat i la Cecot presenten el primer Mercat Sectorial de la Reempresa destinat al
Comerç.
03/09/15
Acte de reafirmació del Manifest del Far. Els empresaris catalans omplen La Pedrera per
refermar el seu suport al Parlament.
28/09/15
Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i
la Fundació Cecot Innovació, per a la posada en marxa del Servei d’Informació a la
Medicació Empresarial.
10/07/15
Presentació d’una denúncia conjunta per Ajuts d'Estat en el cas CASTOR a instàncies
europees.
07/07/15
Conveni marc entre el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i
la Fundació Cecot Innovació per l’impuls del projecte Reempresa.
08/06/15
Conveni marc de col·laboració entre la Fundació Catalunya Cultura i la Cecot.
30/06/15
Conveni de col·laboració entre la Cecot i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
per difondre la Reempresa.
29/06/15
Conveni de col·laboració entre el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i la
Fundació Cecot Innovació per a la col·laboració en el desenvolupament del Pla d’Actuació
per a l’any 2015.
13/05/15
Conveni de col·laboració entre la Cecot i l'Associació d'Empreses i Institucions 22@Network
bcn per difondre la Reempresa.
09/05/15
Conveni de col·laboració entre la Cecot i el Col·legi d’Economistes de Catalunya per
difondre la Reempresa.
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07/05/15
Debat a la Cecot amb els candidats a l'alcaldia de Terrassa - #24MTerrassa
27/04/15
Conveni de col·laboració entre la Cecot i el Col·legi Oficial d’Agents Comercials de
Barcelona per difondre la Reempresa.
23/04/15
Conveni de col·laboració entre la Cecot, la DIPTA i el Consell Comarcal del Montsià per
oferir el servei de Reempresa.
23/04/15
Conveni de col·laboració entre la Cecot, la DIPTA i el Consell Comarcal del Baix Ebre per
oferir el servei de Reempresa.
16/04/15
Conveni de col·laboració entre l'Autcat, la Cecot i la Caixa d'Enginyers.
10/04/15
Conveni de col·laboració del Cercle Cecot de Joves Empresaris amb la Universitat Pompeu
Fabra.
23/04/15
Conveni de col·laboració entre la Cecot, la DIPTA i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
per oferir el servei de Reempresa.
26/03/15
Intervenció al Parlament de Catalunya per part del secretari general de la Cecot en favor de
la Llei de Simplificació Administrativa de l'Administració i la Finestra Única Empresarial.
24/03/15
Presentació al Ple del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental de la proposta
FEM Vallès per la creació d’una Àrea Vallès.
23/03/15
Presentació al Palau de la Generalitat, de la mà del president de la Generalitat i del
president de la Cecot, dels resultats de la gestió del Centre de Reempresa de Catalunya.
19/03/15
Conveni de col·laboració entre la Cecot, la DIPTA i el Consell Comarcal del Priorat per
oferir el servei de Reempresa.
16/03/15
Conveni de col·laboració entre la Cecot, la DIPTA i el Consell Comarcal de la Conca de
Barberà per oferir el servei de Reempresa.
11/03/15
Acord de col·laboració entre la Cecot i el Banc Santander.
02/03/15
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa, Cambra Oficial de Comerç i
Indústria de Terrassa i la Fundació Cecot Innovació per a la posada en marxa i
implementació del projecte pilot “programa d’acompanyament a la consolidació i
projecció de les empreses qu4drant.0” en el marc d’Orbital 40.
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19/02/15
Conveni de col·laboració entre la Cecot, la DIPTA i el Consell Comarcal de la Terra Alta per
oferir el servei de Reempresa.
19/02/15
Conveni de col·laboració entre la Cecot i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de Barcelona per difondre la Reempresa.
13/02/15
Relleu a la presidència del Cercle Cecot de Joves Empresaris: Santi Fontseca substitueix
Daniel Puente.
28/01/15
Conveni de col·laboració entre la Cecot i el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona per
difondre la Reempresa.
16/01/15
Intervenció a la Comissió d’Estudi de la Reforma Horària al Parlament de Catalunya per
part de l’assessora en Comerç Interior de la Cecot.
Cobertura Mediàtica
Notes de premsa / convocatòries de premsa realitzades.
Impactes promoguts: 154
Impactes coberts pels mitjans de comunicació derivats de notes de premsa i
convocatòries realitzades: 531
Impactes coberts pels mitjans de comunicació derivats de la petició del propi mitjà.
Notícies/ declaracions/ col·laboracions en programes: 417
Impactes coberts per mitjans de comunicació generals i/o econòmics
Notícies/ declaracions/ col.laboracions en programes: 224
(*) Considerem Mitjans Generals i Econòmics els següents: La Vanguardia / El Periódico de Catalunya /
ELPUNTAVUI / ABC / El Mundo / Expansión / CincoDías / El Pais / Dossier Econòmic i aquells mitjans
audiovisuals i digitals amb cobertura mínima del territori Català.
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Comunicació Institucional
Nit de l’Empresari 2015 – temps VUCA
El dilluns 9 de novembre celebrarem la 21a edició de la Nit de l’Empresari, amb motiu del
lliurament dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial, i ens agradaria poder gaudir
de la vostra assistència. Distingir les bones pràctiques en àmbits professionals i
empresarials, premiar-les, projectar-les, fer-les públiques i compartir-les amb altres
empreses i professionals és una funció bàsica en una organització empresarial com la
nostra. I la Nit de l’Empresari esdevé el punt de trobada anual entre els nostres associats,
on retem homenatge a l’esforç diari de “fer empresa” i on tenim l’oportunitat de retrobarnos, saludar-nos o conèixer-nos per primer cop. Però la Nit de l’Empresari de la Cecot és
també el marc per fer arribar les nostres reivindicacions empresarials a representants de la
política, de l’economia, de l’empresa, de les administracions públiques i dels mitjans de
comunicació. I, enguany, no serà una excepció. Si l’any passat vam reivindicar el Lideratge
5.0 per transformar, per créixer i per crear noves oportunitats, el lema d’aquest any posa
l’èmfasi en la gestió per desenvolupar-nos en l’actual context de #VUCA. Com molts ja
sabeu, #VUCA és l’acrònim que s’utilitza en l’àmbit de la direcció i del lideratge empresarial
per descriure l’actual entorn en el qual s’han de desenvolupar les nostres empreses, i que
es caracteritza per la seva Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. La nostra tasca
ha estat, és i serà, continuar oferint eines i acompanyar els equips perquè les empreses
puguin fer front als nous reptes i paradigmes empresarials amb èxit. Barcelona, com a
capital del nostre país, tornarà a ser l’altaveu idoni per reforçar la projecció d’aquestes
fortaleses econòmiques i de coneixement.
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.
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
MACSA ID
Servei / comerç més dinàmic (patrocinat per Nationale Suisse amb el suport de CCAM)
TURRONS VICENS
Valor d’emprendre – nova creació
MANRESANA DE MICOBACTEROLOGIA, SL (MANREMYC)
Valor d’emprendre – reempresa
TORNEJATS I MECANITZATS, SL
Reconeixement a la Innovació
GRUP CARINSA
Millor jove iniciativa empresarial (promogut pel CCJE)
ARTPLAY CREATIVIDAD VISUAL, SL
Entitat integradora (promogut per la Fundació Institut Industrial i Comercial)
FUNDACIÓ AMPANS
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1r Reconeixement CaixaBank a la PIME Responsable
CENTRE D'OCUPACIÓ ESPECIAL CANT, SL
16è Premi Egarsat Prevenció, "Junts cap a una Empresa Saludable"
MOVENTIA
Associació
FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL METALL - FEM
Millors pràctiques administració pública
OFICINA DE GESTIÓ EMPRESARIAL (OGE)
Personalitat
ALEX CRUZ, president i conseller delegat de VUELING
Alex Cruz va néixer a Bilbao el 1966. És llicenciat en Enginyeria Industrial per la Central
Michigan University, i compta amb dos màsters, un en Ciències per l’Ohio State University, i
un altre en Administració i Direcció d’Empreses per la Cox School of Business de Dallas. Va
començar la seva carrera professional en American Airlines exercint diverses funcions en
diferents àrees de gestió, primer a la ciutat de Dallas, i posteriorment a la seu de Londres.
En el 2000, es va convertir en soci de l’empresa de consultoria de gestió Arthur D. Little,
posteriorment en 2002, va crear la seva pròpia empresa de consultoria d’aviació i, finalment
en 2005, es va convertir en soci director de la divisió d’aviació comercial per a Europa
d’Accenture.
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Acords i Descomptes

Club de Descomptes de la Cecot
El Club de Descomptes és el Servei de compra col·lectiva de la Cecot creat l’octubre de l’any 2012 per
ajudar a impulsar les vendes de les empreses associades i estalviar en les seves compres.
Total d’usuaris a 31 de desembre de 2015:

5.904

Les dades del Club durant 2015
Total empreses anunciants durant el 2015:
Total anuncis durant el 2015:
Total circulars enviades a empreses (B2B):
Total circulars enviades a persones (B2C):

79
118
39 circulars
52 circulars

Total leads cupó físic:
Total leads cupó mòbil:
Total leads online:

1.264
175
5.157
250
6.846
13.233,27 €
11.849 €

Total leads telèfon:
Total leads generats:
Estalvi mitjà (online):
Estalvi mitjà generat a través de cupons:
Les dades històriques del Club de Descomptes

567
339
3.377
231
13.885
896
18.389
24.645,82 €
30.012.0 €

Total anuncis des de l’inici:
Total empreses anunciants des de l’inici:
Total leads cupó físic:
Total leads cupó mòbil:
Total leads online:
Total leads telèfon:
Total leads:
Estalvi mitjà (online):
Estalvi mitjà generat a través de cupons:

SOLRED
L’acord amb Solred ofereix a les empreses importants descomptes en combustible. I amb el ViaT de
Solred les empreses tenen un mètode de pagament que permet estalviar temps durant els trajectes
en autopistes de peatge, amb facturació mensual per tenir la despesa controlada.
Empreses adherides durant el 2015:
Total empreses adherides des de l’inici de l’acord:
Noves targetes tramitades:
Total targetes tramitades:
Via T sol·licitats:
Total Via T sol·licitats:
Litres agregats:
Total litres agregats:
Circulars enviades:

88
4.004
253
15.824
43 (62 dispositius)
583 (1.093 dispositius)
12 milions
340 milions
3 circulars
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VUELING
L’acord amb Vueling permet a les empreses associades gaudir d’importants descomptes i avantatges
per volar a més de 100 destinacions de les principals ciutats d'Espanya, Europa, el nord d'Àfrica i el
Pròxim Orient amb vols directes o en connexió amb Barcelona i Roma.
Total codis sol·licitats durant el 2015:
Total codis enviats des de l’inici:
Circulars enviades:

77
2.730
4 circulars

EUROPCAR
Gràcies a l'acord de la Cecot amb Europcar les empreses poden gaudir dels millors preus en el
lloguer de vehicles. Sempre garantint un descompte sobre la millor tarifa disponible.
Total activacions:
Total activacions des de l’inici del servei:
Circulars enviades:

31
816
5 circulars

ENTERPRISE ATESA
L’acord amb Enterprise ATESA, permet a les empreses gaudir d'un descompte sobre la millor tarifa
disponible, tant en les teves reserves online, com via telefònica, a les oficines d'Enterprise ATESA o
també a través de les agències de viatges.
Total activacions:
Total activacions des de l’inici del servei:
Total Circulars enviades:

28
41
3 circulars

CESCE
L’acord amb l'empresa CESCE ofereix gratuïtament i sense compromís, una anàlisi de la teva
cartera de clients per determinar el seu nivell d’exposició al risc comercial, amb càlcul de
possibilitat d’incompliment i estimació econòmica de les pèrdues per impagaments.
Total empreses interessades:
Total empreses interessades des de l’inici del servei:
Total circulars enviades:
LA VANGUARDIA
Total subscripcions a 31 de desembre:
Total subscripcions des de l’inici del servei:

17
184
2 circulars

126
3.227

UPS
UPS ofereix descomptes en els enviament de paqueteria internacional, a més de 200 països.
Total empreses interessades:
Total empreses interessades des de l’inici:

3
265

INFORMA
Informa D&B ofereix la informació comercial d'una empresa per establir les seves relacions
o per conèixer millor aquelles empreses que ja són clients, proveïdors o competència.
comercials
Total empreses interessades:
Total empreses interessades des de l’inici:
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ENDESA
Maig de 2015. La Cecot posa a l’abast de les empreses un assessor especialitzat en energia elèctrica
que analitza gratuïtament la despesa de l’empresa i realitza una proposta d’estalvi en el
subministrament elèctric, assessorant en la gestió.
Total impreses assessorades:
Total circulars enviades:

178
11

LA CENTRAL DE RUBÍ
Juny de 2015. La Central de Rubí neix amb l’objectiu d’oferir a les empreses de la ciutat les millors
condicions de preu, qualitat i servei en les partides de despesa general, per tal de millorar la seva
competitivitat.
Total anunciants:
Total anuncis:
Total d’usuaris a 31 de desembre:

25
31
187

GRUP CATALÀ DE TREBALL
Desembre 2015. Grup Català de Treball és una empresa de treball temporal, amb més de 15 anys
d’experiència, que té com a objectiu posar a disposició de les empreses tota una cartera de
treballadors i treballadores aptes per ocupar un determinat lloc de treball.
Total empreses interessades a 31 de desembre:

2

SABA
Novembre de 2015. Acord de col·laboració per oferir a les empreses associades importants
avantatges i descomptes en estacionaments.
Total activacions:
61
ARA.CAT
Octubre 2015. ARA és un diari creat per un grup d’emprenedors dels àmbits periodístic, editorial i
empresarial de Catalunya que se senten compromesos amb la nostra societat.
Total subscripcions a 31 de desembre:
153
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25.500
158
40
440
4.393
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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			

972
6.083
46.274

BORSA DE TREBALL
Ofertes generades		
Demandes gestionades

		
		

630
1.993

*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: Terrassa aposta per l'Ocupació
Projecte iniciat al 2014
Ens cofinançadors: Ajuntament de Terrassa i Servei d’Ocupació de Catalunya.
Projecte d’orientació, formació i inserció laboral. Atenció a 289 persones.
Nom: Projectes de recol·locació col·lectius (de continuïtat):
Procter&Gamble: 97 usuaris, 500 accions.
Ammeraal Beltech: 61 usuaris, 300 accions.
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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 era soci.
El projecte tenía una durada de dos anys i mig, va començar l’1 de gener de 2013 va finalitzar el 30 de
juny de 2015 havent aconseguit tots els objectius marcats.
L’objectiu del projecte era 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 es van realitzar 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.
Durant el 2014 i 2015 es van desenvolupar: la metodologia i cursos formatius online per als Gestors de
transferència tecnològica. Aquestos cursos es van provar i avaluar a través d’una prova pilot feta per
GTT dels països participants.
En el projecte van participar set institucions sòcies dels següents països: Itàlia, Grècia, Bulgària,
Polònia, Romania, Espanya (Oviedo i Terrassa).
Dintre del marc d’aquest projecte, la Fundació Cecot Innovació va acollir el 4 i 5 de juliol de 2013 la
segona reunió transnacional del projecte.

Projecte Internacional EU4BT
El desembre de 2014, la Fundació Cecot Innovació va iniciar com a líder, un projecte europeu COSME
de transferència de negocis dintre de la convocatòria CIP Transfer.
El projecte té una durada de divuit mesos i finalitzarà el juny de 2016.
L’objectiu del projecte és contribuir a millorar el context en Europa per incrementar l’èxit en la
transferència de PIMES, i la millora de les plataformes europees de transferència de negocis definint
estàndards per un eficient funcionament de les plataformes europees i crear les millors condicions
per garantir la seva correcta implementació.
Durant l’any 2015 es va fer un anàlisi de la situació de les plataformes europees i es van fer enquestes
a les principals plataformes per definir els estàndards.
En el projecte participen com a socis: SOWACCESS (Bèlgica), TRANSEO (Bèlgica) i la Universitat
d’Utrecht (Holanda).
Dintre del marc d’aquest projecte, la Fundació Cecot Innovació va acollir en febrer del 2015 la reunió
transnacional d’inici del projecte.
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Projecte Internacional DIST
El setembre de 2015 la Fundació Cecot Innovació va iniciar la seva participació en el projecte Digital
Storytelling for Spreading and Promoting Entrepreneurship (DIST) de la convocatòria KA2 del
programa Erasmus + .
L’objectiu del projecte és promoure l’educació i formació empresarial mitjançant el
desenvolupament d’una metodologia i un conjunt d’eines basades en la narració d’històries i
experiències. El projecte està adreçat a que les persones, emprenedors i empresaris millorin el seu
SIE (sentit de la iniciativa i esperit d’empresa), formadors de FP que vulguin millorar les seves
competències en el desenvolupament del SIE en el seus alumnes, organitzacions de Formació
Professional i organitzacions de suport a empresaris i emprenedors.
El DIST produirà una sèrie de vídeos amb 60 joves empresaris europeus, pertanyents a sectors
innovadors i a sectors amb bones oportunitats de mercat, que parlen sobre el seu negoci: com varen
començar, quins són els seus principals reptes, quines habilitats es requereixen, etc.
En base a les entrevistes es desenvoluparan els següents materials:
- Un estudi amb els principals temes sorgits a les entrevistes
- Una guia en l’ús de la narració en la Formació Professional
- Un curs presencial i online en desenvolupament empresarial
- Un E-curs adreçat a formadors
El projecte és dut a terme per un consorci format per : 2 associacions empresarials, 1 centre
de recerca, 1 universitat i 2 institucions de Formació Professional. Els països participants en el
projecte són: Itàlia, Romania, Polònia i Espanya.
Cupons a la internacionalització
Al mes de juliol de 2015 es va iniciar la 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 del
Programa de Cupons a la Internacionalització.
L’objectiu del programa Cupons a la Internacionalització és fomentar l’activitat internacional entre les
pimes catalanes, així com la complicitat públic-privada, impulsant la coordinació i col·laboració entre
agents. El programa consisteix en la contractació de serveis en forma de cupons a la
internacionalització realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
Els serveis que es poden contractar són:
- Diagnosi de potencial d’internacionalització de l’empresa sol·licitant.
- Plans de promoció internacional. Ha d’incloure els següents estadis: selecció de producte/servei a
internacionalitzar, preselecció de països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat
de potencials clients.
- Selecció de tècnic de comerç internacional.
- Disseny de web per a mercats internacionals.
- Disseny del catàleg de productes/serveis pel mercat internacional.
- Posicionament de la web als mercats internacionals.
- Posicionament internacional a xarxes socials.
- Subcontractació Export Manager.
- Gestió concursos i licitacions internacionals.
- Gestió de registre de marca i patents a mercats internacionals.
- Acompanyament i assessorament per a la participació a Fires Internacionals.
Les empreses que han iniciat la seva participació en el Programa de Cupons a la Internacionalització
durant l’any 2015 han estat 9.
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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 (MOL) grupal específic per a persones retornades.
S’han desenvolupat 18 itineraris d’inserció laboral i s’ha fet una edició del MOL, amb participants
provinents de tot Catalunya.
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. Pot desconèixer els
serveis i recursos existents al territori, així com les vies que existeixen per a cercar feina. A més,
aquestes persones han desenvolupat habilitats que cal posar en valor.
S’ha fet un nou anàlisi de la situació actual de l’emigració i retorn, per tal d’establir els països d’acció
prioritària; i s’ha treballat per a consolidar la xarxa de gestió del retorn. S’ha mantingut el contacte
amb entitats i serveis a nivell local, català i internacional, com són el SAIER (servei d’acollida de
l’Ajuntament de Barcelona), MONCAT (Departament d’Empresa i Ocupació), i fins a 99 entitats
catalanes a l’exterior.

Welcomeback - www.cecot.org/welcomeback
Co-finançat pel Ministerio de Empleo y Seguridad 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. Enguany han participat
directament al projecte 25 joves emigrats. Se’ls ha enviat informació a través Newsletters sobre
aspectes com són la situació del mercat de treball a Espanya, recursos i serveis per a poder trobar
feina, oportunitats de formació o serveis de suport a l’emprenedoria. S’ha realitzat també una
càpsula formativa on-line per a l’emprenedoria. L’objectiu del projecte 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 consolidat una
comunitat virtual que comptava amb més de 240 seguidors en finalitzar l’any. La primera edició del
Welcome Back es va realitzar el 2014, i durant 2015 s’ha desenvolupat la segona edició.

Col·lectius específics
Reinicial (majors 45) - www.reinicial.eu
Co-finançat per la Comissió Europea (Gestionat per l’OAPEE)
És un projecte de transferència de la innovació (TOI) del programa d’Educació Permanent Leonardo
da Vinci. La Fundació Cecot Persona i Treball n’ha estat l’entitat líder, i a més durant l’any 2015 n’ha
assumit la coordinació, en substitució del soci HEI, que s’ha retirat del projecte. El consorci l’han
format cinc socis d’Espanya, Itàlia (ASEV) , Grècia (IDEC) i Portugal (SPI).
El REINICIAL ha desenvolupat metodologies per acompanyar les persones aturades majors de 45
anys que cerquen feina, el col·lectiu de sèniors, a partir de l’experiència d’acompanyament laboral de
la Cecot. S’ha transferint, millorat i actualitzat la metodologia emprada en el projecte REINICIAL,
desenvolupat l’any 2011.
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Durant el 2015, s’ha creat un recull de recursos on-line per a l’aprenentatge autònom d’idiomes, i
s’ha dissenyat una formació de formadors i tècnics que atenen el col·lectiu sènior. Entre els mesos
de juliol i novembre, s’ha realitzat una prova pilot dels mòduls creats durant el primer any del
projecte: un mòdul de suport psicològic per a la millora de la capacitat resilient; i un mòdul per a
conèixer noves eines en la cerca de feina. Des de FCPiT s’ha realitzat a Terrassa el mòdul relatiu a la
millora de la resiliència, amb 15 persones participants. Paral·lelament, els mòduls pilot s’han posat
en marxa a Portugal, Itàlia i Grècia.
Finalment, durant el 2015 s’ha redactat l’Informe de Qualitat del projecte, s’han fet accions de
comunicació de tots els resultats, i s’ha generat la documentació i informes necessaris per al
tancament i justificació del projecte.
Per tal de coordinar les accions s’han fet trobades transnacionals a Terrassa (2013) Itàlia (2014) ,
Grècia (2014) i Portugal (2015). El projecte, iniciat l’octubre de 2013, ha finalitzat el novembre de
2015.

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.
Desenvolupa estratègies i eines per a l’autoavaluació de les accions de Responsabilitat Social
Empresarial de les petites empreses, així com 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.
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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 2015):
Consolidació
S’ha atès a 2939 cedents, 999 dels quals al 2015.
S’ha atès a 4492 reemprenedors, 1782 dels quals al 2015
S’ha intermediat en 325 reempreses d’èxit durant aquest 2015, assolint la xifra total de 692.
S’han generat 16.825.511€ en inversió induïda durant el 2015, assolint la xifra total de 35.616.672,77
€ des de l’inici del servei.
S’han seleccionat, contractat i format els nous tècnics i consultors del servei.
Formació de 250 reemprenedors d’arreu de Catalunya en el marc del Taller de Formació de
Reempresa de 16 hores: 114 a Barcelona, 39 a Terrassa, 39 a Girona, 40 a Tarragona i 18 a Lleida.
Celebració de 20 Tallers de Formació de Reemprenedors arreu de Catalunya: 7 a Barcelona 3 a
Terrassa, 4 a Girona, 4 a Tarragona i 2 a Lleida.
Celebració de 6 “Cafè de la Reempresa”: 2 a Barcelona, 1 a Girona, 2 a Tarragona i 1 a Lleida.
Formació de 8 nous tècnics de la Diputació de Barcelona.
Formació de 12 nous tècnics de la Diputació de Girona.
Formació de 35 nous tècnics en el marc de la col·laboració amb la DGIPYME: 18 de Madrid
Emprende i 17 de IGAPE Galícia.
Desplegament
Desplegament del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona.
Desplegament del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona.
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 Barcelona.
Desplegament del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Reus.
Desplegament del conveni de col·laboració amb el Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya.
Desplegament del Mercat Sectorial del Comerç.
Desplegament del conveni de col·laboració amb l’Associació LEADER Ges Bisaura del Ripollès.
Desplegament del conveni de col·laboració amb La Caixa.
Desplegament del conveni de col·laboració amb la DGIPYME del MINETUR.
S’han signat 8 convenis de col·laboració amb organitzacions empresarials i entitats
socioeconòmiques en el marc del Cercle Empresa.
Mercats transparents
Manteniment del Marketplace de la Reempresa a internet.
Llançament de la nova versió del MarketPlace amb millores d’àmbit del disseny, usabilitat,
posicionament i funcionalitats per a l’equip gestor.
Elaboració de nous continguts per al Marketplace de la web.
Traducció al castellà i anglès (parcial) dels nous continguts del Marketplace.
Aplicació de millores i noves funcionalitats al CRM tals com: mails informatius als consultors, mails
informatius als usuaris, integració del Help Desk al CRM, eina d’organització de l’espai de
Matchings, reordenació de camps de les entitats, integració de la gestió comercial, creació de
l’entitat de formació i actes, integració dels sistemes de inscripció a les activitats formatives i millores
en la qualitat de la informació.
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Difusió i gestió Social Media
Aparició a la campanya del 012 “La Generalitat Informa”.
Reempresa ha aparegut 328 vegades als mitjans de comunicació, superant les 254 de l’any 2014 i les
245 del 2012.
Reempresa.org ha rebut 141.204 visites, el que ha suposat la visualització de 683.444 pàgines.
El perfil de twitter ha superat els 3.350 seguidors.
Els vídeos i àudios del canal Youtube han rebut 3.677 visualitzacions, superant el total de 8.250
visualitzacions des de la seva posada en marxa.
La guia del Cedent acumula 21.421 visualitzacions.
La guía del Reemprenedor acumula 23.428 visualitzacions.
El grup de debat de Linkedin compta amb 260 seguidors, mentre que l’empresa és seguida per 299
contactes.
El perfil de Facebook compta amb 772 “m’agrada”.
Col·laboració en la gestió del perfil de twitter de la DGIPYME “@transmision_emp”
Participació al Saló BizBarcelona amb l’organització de 4 ponències, 1 stand informatiu i 1 Espai de
Matchings.
Presentació del servei a les noves entitats adherides a la Xarxa Reempresa.
Benchmarking
Lideratge del projecte europeu EU4BT.
Participació al grup de treball “External Acquisition” de Transeo.
Estudi de les principals plataformes europees i americanes per al disseny de la nova web de
Reempresa.
Monitoritzar
Elaboració dels informes de gestió periòdics.
Elaboració dels informes de seguiment: DGIPYME, DIBA, Barcelona Activa, DIGIR, DIPTA,
Ajuntament de Reus i DG Comerç de la Generalitat.
Elaboració del informe anual de gestió FEDER.
Elaboració del informe anual d’impactes de comunicació FEDER.
Celebració de les reunions de seguiment: Cecot, 22@, Coordinació 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 i de la Diputació de Tarragona 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 els 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 les 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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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.
Per segon any consecutiu, 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 directa 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:

23

Nombre d’emprenedors informats i assessorats (creació+consolidació): 314
Nombre de projectes assessorats:

158

Nombre d’empreses creades:

26

Nombre de plans d’empresa finalitzats:

30

S’han organitzat i realitzat 3 Càpsules formatives amb un total de 46 persones participants:
Càpsula 1: Com analitzar i millorar el meu model de negoci amb el Canvas (5h.)
Càpsula 2: Creem, connectem i col·laborem (10h.)
Càpsula 3: Conèixer i controlar la situació econòmica i financera de l’empresa (4h.)
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ACCELERACIÓ EN ÒRBITA (edició 2014-2015) - 2a. edició
Projecte promogut per l’Ajuntament de Terrassa i executat per la Cecot i 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” (2a. edició) 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.

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.

PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT A LA CONSOLIDACIÓ I PROJECCIÓ DE LES
EMPRESES QUADRANT.0
Programa pilot que neix amb l’objectiu de donar suport, eines i acompanyament expert a les
empreses allotjades a l’espai Qu4drant.0 per tal de facilitar la consolidació i creixement de les
mateixes. Complementar i millorar els serveis que s’ofereixen a les empreses que s’allotgen a
l’espai Qu4drant.0 en un espai referent, dins del Parc Científic i Tecnològic, Orbital 40, de
Terrassa.
El projecte ha estat promogut per l’Ajuntament de Terrassa i executat per la Cecot i la Cambra de
Comerç.
Les accions que s’han realitzat:
Anàlisi de la situació inicial de partida de les empreses allotjades. Diagnosi des del punt de vista
intern i extern. S’han atès un total de 10 empreses.
Detecció de les necessitats de les empreses, establiments d’ordre de prioritats. Definició d’un pla
d’acció concret a realitzar per a cada empresa amb l’acompanyament del tècnic tutor i tècnics
especialistes.
Seguiment i acompanyament durant l’execució del pla d’acció definit, la seva revisió, anàlisi i
avaluació dels resultats assolits.
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Sessions grupals de formació i sessions individualitzades i personalitzades d’assessorament. S’han
realitzat els següents tallers:
Model de Negoci i Estratègia Empresarial, adreçat a les empreses de Co-Working.
Model de Negoci i Estratègia Empresarial, adreçat a les empreses instal·lades al Viver d’empreses de
Foment de Terrassa.

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 ha ofert, de manera subvencionada, a 37 persones autònomes que han participat (el
límit era de 36 persones empresàries), un itinerari formatiu acompanyat d’un assessorament
personalitzat per millorar la viabilitat del negoci.
Beneficiaris: les persones treballadores autònomes amb 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 s’ha executat durant tot l’any 2015. Totes les
actuacions s’han realitzat a les instal·lacions de Terrassa (C/Sant Pau) i de Barcelona (C/Veneçuela):
Sessions inicials de presentació de les actuacions a les persones beneficiàries del programa
6 sessions d’assessorament individualitzat en gestió del negoci que han suposat un total de 13h
d’assessorament individual per a cada una de les 37 persones ateses.
2 tallers de formació, obligatòria, en anàlisi del compte de resultats i gestió de tresoreria: 2 impartits
a Terrassa i 2 impartits a Barcelona, a les instal·lacions de Cecot.
Itinerari formatiu personalitzat, optatiu, segons les necessitats detectades: de les 9 càpsules
formatives programades en diferents àmbits (gestió econòmica, aspectes jurídics, gestió documental,
comercial i atenció al client, gestió del temps, comunicació, networking i coworking), s’han realitzat 7.
Les 2 restants no s’han pogut realitzar per no arribar al mínim d’assistents.
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Comerç Exterior

Asun Cirera

comercexterior@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA

ALTRES GESTIONS

Ajuts i subvencions			

1,43%

Barreres tècniques

10,71%

Contractació internacional		

17,86%

Documentació d’exportació		

0,71%

Duanes

33,57%

Fiscalitat internacional

11,43%

Programes i serveis:
I-PIME – Programa de desenvolupament Internacional per
a la petita i mitjana empresa
PDEI – Programa de desenvolupament empresarial per a
la internacionalització
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 .

Informació varia sobre altres paisos

2,86%

Inici a l’exportació			

2,14%

Inversions a l’exterior			

2,14%

Èxit
empreses:
programa
departament d’exportació

Tractament i.v.a. comerç exterior		

7,14%

Programes per països:

Varis

7,86%

France a la carta

(en blanc)

2,14%

Alemanya Alles Kar

d’externalització

del

Brasil a la carta
Estudiants francesos en pràctiques: 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 gener

França a la Carta
Sra. Júlia Farré consultora i sòcia a International Team Consulting

29 de gener		

Implantació a l’exterior: colòmbia i Mèxic
Sra. Montserrat Feliu, Arturo Chavez i Ignasi Such

18 de juny		

Obre el teu negoci a nous mercats: programa I-PIME
Sr. Josep Pey

2 de novembre		

Jornada de reflexió per a la PIME “com encarar els propers 5 anys?“
Sr. Josep Pey, Asun Cirera, Albert Ventura, Pere Ballart, Ricard Ramos

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

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

140
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comercexterior@cecot.orgterior@cecot.org

ALTRES GESTIONS
Articles:
Alemanya (Via Empresa).
Recomanacions de lectura (Via Empresa).
Com afectarà el TTIP (El Sant CUgatenc).

Bloc
Manteniment Bloc del Club
Nous projectes
Elaboració del nou web del Club (http://cecotinter.cecot.
org/sobre-el-club)
Disseny del Bulletí Internacional

Comissió Comerç Internacional
Assistència tècnica la Comissió de comerç internacional

Representació Institucional
Assistència a diversos actes en representació de Cecot a
Ambaixades, ACCIO i Foment.
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Josep M. Campanera
cexteriormetall@cecot.orgerior@cecot.org

MISSIONS COMERCIALS

Jornades formatives

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 el 2015 s'han realitzat 16 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 2015.

Durant l’any 2015 s’han realitzat 10 missions comercials
als següents països:

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.

Dies de Visita:
Dijous de 16 a 18 h

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

10
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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 creat 7 nous grups que
compten tots ells amb l’ajut d’ACCIÓ. Els nous grups
son els següents:

Programa èxit empresarial
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.

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.

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

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 2016 s’ha convocat el programa
de delegats per als següents mercats: Mèxic, Xile, Perú
i EE.UU.
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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Calendari d'accions
FASE 2: ANÀLISI I SELECCIÓ DELS AGENTS
COMERCIALS A DESTÍ.
Cerca i filtratge d’agents comercials a destí, a fi
d'identificar aquells que siguin mes adequats per a les
empreses catalanes, i estigui oberts a negociar una
relació.
FASE 3: VIATGE I REALITZACIÓ DE LES ENTREVISTES
PERSONALITZADES.
Organització d’entrevistes personalitzades a destí,
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'organitza en un dia de manera que les empreses
participants puguin anar i tornar de destí en un màxim
de 2 dies.
Trobada d’agents comercials comissionistes a
Alemanya.
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 2015 una segona Trobada d’Agents Comercials
Comissionistes a Alemanya, i una primera a França.
El propòsit d’aquestes Unitats és doble:
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.
FASE 1: ANÀLISI I SELECCIÓ DE LES EMPRESES
CATALANES.
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 al
país objectiu.

Programa Cupons d’Internacionalització
Amb l’ajut d’ACCIÓ, la nostra entitat va oferir a les
empreses un nou programa d’acompanyament en les
primeres passes a l’exterior.
El programa s’adreça a empreses sense o amb poca
experiència internacional i aquestes són les seves
principals característiques:
El programa de cupons per a la internacionalització
d’ACCIÓ, permet contractar serveis professionals
d’experts en exportació subvencionats i oferts per
proveïdors acreditats per l’entitat.
Va adreçat a posar en marxa un projecte d’iniciació a
l’exportació per empreses que no exporten o
exporten menys del 15% en la seva facturació al 2014.
L’ajut és del 80% del cost dels serveis fins a un
pressupost màxim de 5.000 euros, és a dir l’ajut
màxim per empresa és de 4.000€, i la durada del
projecte és d’un màxim de 6 mesos.
El ventall de serveis en que es pot comptar amb ajut
és el següent :
• Fer la diagnosi del potencial d’internacionalització
de l'empresa i dissenyar una nova proposta de valor
més trencadora i competitiva per a l’empresa.
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Desenvolupar conjuntament el pla de promoció
internacional de empresa, que permetrà seleccionar
els productes i serveis, els països on té més
oportunitats, per quin canal ha de vendre els seus
productes o serveis, identificar potencials clients etc…
Dissenyar el web per fer-lo més internacional. Posicionar
el web en mercats internacionals i xarxes socials.
Dissenyar el catàleg de productes o serveis per arribar
als mercats internacionals.
Acompanyar i assessorar en la participació a fires
internacionals.
Selecció d’un tècnic en comerç internacional.
Subcontractació d’un Export Manager.
Gestió de concursos i de licitacions internacionals. Gestió
per al registre de marca i de patents en mercats
internacionals.

Participacions Agrupades a Fires
Per facilitar la presència de les empreses que s’inicien en
el camp de l’exportació, l’ entitat 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 un 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 presentar-se a través
de panells, catàlegs i mostres dels seus productes.
Tramitació d’ajuts a ACCIÓ per al lloguer de l’espai i la
decoració de l’estand.
Coordinació amb l’entitat firal per resoldre temes de
contractació de l’espai, ubicació, decoració, etc. 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 2015 s’han organitzat la participació
agrupada a la següent Fira:

Recepció a la Delegació de la Generalitat de Catalunya
a París.
Per tal de donar rellevància a la nostra presència a
Midest, aquest any es va organitzar una recepció pels
expositors del nostre grup a la Delegació de la
Generalitat de Catalunya a París.
En la recepció hi varen participar:
El Delegat de la Generalitat Sr. Martí Anglada
El Director d’ACCIÓ a Paris
La sotsdelegada de la Generalitat a París.
La Sra. Fabienne Le Gall, directrice marketing et
communication du MIDEST
Representant dels mitjans de comunicació presents a
París
Els expositors participants varen fer una presentació de
la seva empresa, i per part del Delegat de la
Generalitat a París es va fer una presentació de les
línies d’actuació del Govern i d’ACCIÓ.
Un cop acabada la presentació es va fer un còctel.
Assessorament i informació
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
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Àrees d’Assessorament
Comerç Exterior Metall
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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Àrees d’Assessorament
Comerç Interior

Pilar Gomà

comercinterior@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA
Comerç interior

55,56%

Elaboració de plans de marqueting

22,22%

Subvencions pel comerç			

11,11%

varis

11,11%

Dies de Visita:
Dilluns de 10 h a 14 h

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

9
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Àrees d’Assessorament
Energia Elèctrica

Josep Gayolà

energetic@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA
Energètic

ALTRES GESTIONS
18,18%

Optimització tarifes

9,09%

Reclamacions		

63,64%

(en blanc)		

Dies de Visita:
Hores concertades

Reunions amb la Direcció General d’Energia de la
Generalitat de Catalunya pel tema de les escomeses
elèctriques .

9,09%

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

11
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Àrees d’Assessorament

Estalvi i Eficiència

Miquel Gironès

canviclimatic@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA
Ef iciència energètica

33,33%

Subvencions d'eficiència energètica

33,33%

Varis

33,33%

Dies de Visita:
Hores concertades

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

3
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Àrees d’Assessorament
Fiscal

Ramon Soler

fiscal@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA

FORMACIÓ

Activitats econòmiques

1,31%

Administradors autonoms		

0,87%

Altres consultes fiscals / comptables
no catalogades

6,10%

Altres consultes s/apertura no		
classificades

0,26%

Altres consultes s/comptabilitat no
classificades

7,85%

Altres consultes s/impostos no		
classificades

10,81%
1,31%

Apertures negoci

0,35%

Arrendaments

0,09%

Béns inmobles

0,44%

Classificació

0,09%

Contractació amb el sector públic

0,09%

Donacions i/o sucessions			

0,44%

Finançament

0,09%

Fiscal i comptable			

6,97%
23,98%

Informació

3,05%

Inspeccions d’hisenda

0,61%

Municipal

0,09%

Plusvalues municipals

0,17%

Societats

16,91%

Tractament comptable impostos		

0,26%

Transmissions patrimonials		
i actes jurídics documentats

0,09%

Valor afegit

17,18%

Dies de Visita:
Dimarts de 10 a 13 h		

ALTRES GESTIONS
Confecció del butlletí fiscal i financer. Edició mensual

Amortitzacions

Impost renda persones físiques		

Seminari Tancament Fiscal i Comptable. (3 sessions)

CIRCULARS: 23

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

1147
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Àrees d’Assessorament
Jurídic de Noves Tecnologies

Anna Sallés

juridictecnologies@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA

FORMACIÓ

Altres

30,00%

Proposada la realització dels següents cursos i/seminaris:

Cessió de les dades			

20,00%

Curs practic d’implantacio de la lopd. (32 hores).

Comunicacions comercials-denúncies

10,00%

Inscripció dels fitxers			

10,00%

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

Protecció de dades a internet		

30,00%

ALTRES GESTIONS
Consultes i assessorament general en matèria de
protecció de dades i de captació/publicació d’imatges
per part d’alguns gremis.
Valoració de la aplicació pyme legal de marca blanca
analitzant les avantatges e inconvenients que presenta
l’us de la aplicació tenint en compte les obligacions
que preveu la lopd.

Dies de Visita:
Dimarts de 16 a 18 h

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

45
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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		

30,56%

Constitució de societats			

13,89%

Defensa davant reclamacions		
d’asseguradores o entitats financeres

22,22%

Incompliment de les companyies		
de les condicions pactades

8,33%

Producte

11,11%

Eeclamació contra assegurances		

Dies de Visita:
Hores convingudes

Les que consten a les actes de cada reunió de
l’Associació (ACCA), doncs s’han fet gestions davant la
Direcció General de Tributs i d’altres organismes, a més
de confecció de diversos contractes, protocols i acords
de col·laboració amb asseguradores i altres entitats.

CIRCULARS 4
13,89%

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

36
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Àrees d’Assessorament
Laboral

Miquel Campmany
laboral@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA
Afiliació i altes

31,25%

Jornada i horari

1,70%

Amb canvi de residència del treballador

1,42%

Jornada ordinària

0,85%

Àmbit funcional

0,85%

Jubilació

0,28%

Àmbit temporal

0,85%

Laboral

0,28%

Ascensos

0,57%

Liquidació i pagament

0,57%

Assignació de categories

1,14%

Millora acció protectora

0,28%

Assistència sanitària

0,85%

Mutu acord

0,57%

Bases de cotització

6,82%

Òrgans de representació

0,28%

Bonificacions i reduccions

1,70%

Permisos retribuïts

1,42%

Causes imputables a l´empresari

2,56%

Prestacions seguretat social

0,57%

Causes imputables al treballador

2,56%

Règim de treball a torns

0,57%

Classificació professional

0,57%

Retencions extrasalarials

0,57%

Contractació laboral

2,27%

Retribucions salarials

0,57%

Contracte d'execucio d'obres i serveis

0,28%

Salaris

1,42%

Contratacio immobiliaria

0,28%

Sistema de classificació profes

0,28%

Convenis col·lectius

6,25%

Sistema de remuneració

0,28%

Cotització a la seguretat social

4,83%

Suspensions

0,57%

Desaparició o incapacitat de les parts

0,57%

Tipus de cotització

0,28%

Descansos

4,26%

Voluntat d´ambdues parts

2,27%

Drets i obligacions sobre bens immobles

0,28%

Voluntat de l´empresari

5,40%

Duració del contracte

0,85%

Voluntat del treballador

1,99%

Eleccions

1,42%

(en blanc)

1,14%

Extincions

0,85%

Horari de treball

0,85%

Hores extraordinàries

0,28%

Incapacitat temporal

3,13%

Informació

0,28%

Jornada i horari

1,70%

Dies de Visita:
Dimecres de 10 a 13 hores

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

352
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Àrees d’Assessorament
Laboral

Josep M. Bosch

laboral@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Afiliació i altes

0,98%

Conveni Indústria Metall, de Barcelona.

Àmbit funcional

0,14%

Conveni Comerç Metall, de Barcelona.

Bases de cotització			

0,56%

Conveni Indústria Tèxtil.

Bonificacions i reduccions		

0,28%

Classificació professional

0,56%

ALTRES GESTIONS

Contractació laboral

38,74%

Cotització a la seguretat social		

0,70%

Confecció del butlletí d’actualitat laboral. Edició
quinzenal.

Descansos

0,28%

Duració del contracte			

0,14%

Extincions

16,64%

Incapacitat temporal

2,94%

Jornada i horari

2,66%

Jornada ordinària

0,98%

Jubilació

1,26%

Liquidació i pagament			

0,14%

Mobilitat funcional

0,14%

Mobilitat geogràfica

0,56%

Modalitats de contractació laboral

0,14%

Modificacions substancials		

1,12%

Període de prova			

0,70%

Permisos retribuïts

4,48%

Prestacions seguretat social		

2,24%

Retencions extrasalarials

0,28%

Salaris

20,70%

Suspensions

2,52%

(en blanc)

0,14%

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

CIRCULARS: 26

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

2640
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Àrees d’Assessorament
Màrqueting on line

Santi Rius

marquetingonline@cecot.orgrior@cecot.org

TEMÀTICA
El comerç electrònic			
Estratègies de màrqueting per internet
Pla de màrqueting per internet		

FORMACIÓ
7,14%
28,57%
7,14%

Posicionament als cercadors		

21,43%

Varis

35,71%

Càpsula formativa: “Sessió de Comunicació”,impartida
el dia 7 de juliol, en el marc del programa Consolida’t
2014-2015.
Càpsula formativa: “Networking”, impartida durant
els dies 13 i 14 de juliol, en el marc del programa
Consolida’t 2014-2015.
Curs de INTRODUCCIÓ XARXES SOCIALS, amb una
durada de 3 hores, en les dates 31/05/2014-31/05/2014.

ALTRES GESTIONS
He participat en diverses conferències del club de
Màrqueting i Vendes com a moderador.
Article per VIA EMPRESA gestionat per la Cecot – 23
de maig del 2015 sobre “la importància del màrquting
personal”.
Assessorament en Màrqueting Digital de l’empresa CT
Eduard Soler S.A corresponent al mes de gener del
2015 Programa: Iniciació a l’exportació.
Assessorament en l’àmbit del màrqueting digital i SEO,
a l’empresa Jordi Carrera Oliva (FLICKHOCKEY), en el
marc del projecte Acceleració en Òrbita 2014-2015,
d’acompanyament a les empreses en el seu procés
d’acceleració d’empreses.
Assessorament en l’àmbit del màrqueting digital i
SEO, a l’empresa Sucralin de Sucralose, S.L., en el
marc del projecte Acceleració en Òrbita 2014-2015,
d’acompanyament a les empreses en el seu procés
d’acceleració d’empreses.

CIRCULARS: 1

Dies de Visita:
Hores concertades

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

14
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Àrees d’Assessorament
Medi Ambient

Marta Carmona

mediambient@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA

ALTRES GESTIONS

Aigües residuals

3,45%

Iso 14000/emas

3,45%

Legislació

24,14%

Residus

55,17%

Subvencions

10,34%

Varis

CIRCULARS: 10

Dies de Visita:
Hores convingudes

3,45%

Participació en la jornada “Guanyar competitivitat i reduir
costos a través de l’Ecoinnovació i l’Economia Circular”
organitzada pel Centre Local de Serveis a Empreses del
Vallès i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Occidental, conjuntament amb l’Ajuntament de
Castellar del Vallès (abril 2015).
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.

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

29
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Àrees d’Assessorament
Jurídic Immobilari i Mercantil

David Rua

immobiliari@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA
Altres

22,81%

Arrendamentes urbans (regim juridic dels contractes
d’arrendament urba		
1,17%
Arrendaments

21,64%

Compra-venda

1,17%

Constitució

4,09%

Constitució de societats civils
i mercantils

0,58%

Contracte d’execució d’obres
i serveis

2,92%

Contractes mercantils
tot tipus

7,60%

Contratació immobiliaria		

0,58%

Dissolució de societats civils
i mercantils

0,58%

Drets i obligacions sobre bens
immobles

1,75%

Impagats

10,53%

Llei de garanties			

6,43%

Propietat horitzontal		

2,92%

Reclamacions

2,92%

Reclamacions d´impagats
i de compliment d’obligacions

2,34%

Responsabilitat civil		

0,58%

Tributació immobiliaria local
i autonòmica

0,58%

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

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

171
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Àrees d’Assessorament
Organització d’empreses

Victor Peiró

organitzacioempreses@cecot.orgrior@cecot.org

TEMÀTICA
Altres consultes s/organització no class
Plans de successió
Plans de successió
Qualitat

FORMACIÓ
30,00%
10,00%
50,00%
10,00%

Com calcular els costos en empreses industrials i de
serveis.
Entendre el Balanç amb visió empresarial.
Implantació de la metodologia 5 S.

TEMÀTICA
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
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

10
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Àrees d’Assessorament

Prevenció de Riscos Laborals

Xavier Lera

riscoslaborals@cecot.orgrior@cecot.org

TEMÀTICA
Sistemes de prevenció		

Dies de Visita:
De 16 h a 18 h

100%

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

15
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Àrees d’Assessorament

Propietat industrial i intel·lectual

Josep Carbonell

propietatindustrial@cecot.orgterior@cecot.org

FORMACIÓ
30,43%
26,09%

17/12/2015 Sessió formativa al COAC.
“La propietat intel·lectual i els projectes
d’emprenedoria”.

17,39%
Propietat industrial i intel.lectual 26,09%

ALTRES GESTIONS
02/05/2015 – 06/05/2015
Assistència al 137th Anual Meeting – International
Trademark Association – INTA a San Diego.

29/11/2015 – 2/12/2015
Assistència a XIX Congress of the Inter-american
Association of Intelectual Property - ASIPI, celebrat a
Cartagena de Indias.

Dies de Visita:
Dilluns de 16 a 18 h

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

43
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Àrees d’Assessorament
Recursos Humans

Àngel Buxó

rrhh@cecot.orgterior@cecot.org

ALTRES GESTIONS

TEMÀTICA
Gestió de Recursos Humans

16,67%

Representacio Cecot a nivell institucional.

Recursos Humans		

66,67%

Tribunal laboral de Catalunya.

Selecció personal		

16,67%

Club de Recursos Humans.
Autcat.

Dies de Visita:
Hores concertades

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

6
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Àrees d’Assessorament

Responsabilitat Social

Anna Delclòs

responsabilitatsocial@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA
Igualtat

66,67%

Normativa

33,33%

CIRCULARS: 1

Dies de Visita:
Hores convingudes		

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

3
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Àrees d’Assessorament

Seguretat Alimentaria

Sabas Alegre

alimentari@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA
Assessoria alimentaria

5,56%

Legislació

38,89%

APPCC Autocontrols obligatoris

11,11%

Tramitacions

22,22%

Materies auxil·liars
Formació a tots nivells

5,56%
16,67%

FORMACIÓ
S'han fet dos cursos in
company d'APPCC en
empreses d'Aigua mineral.

Dies de Visita:
Hores convingudes

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

19
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Àrees d’Assessorament
Seguretat Industrial

Francesc Daniel Ayala

seguretatindustrial@cecot.esterior@cecot.org

TEMÀTICA
Altres

83,72%

Aparells a pressió		

4,65%

Establiments nous		

2,33%

Instal·lacions tèrmiques		

2,33%

Protecció contra incendis		

2,33%

Reic

4,65%

Dies de Visita:
Dilluns de 16h a 18h

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

43
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Àrees d’Assessorament
Transport

Joaquim Gil

transports@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA
Capacitació transportistes

1,30%

Contracte de transports

5,19%

Normes específiques de transports

15,58%

autoritzacions
Paralitzacions

5,19%

Responsabilitat transportistes.

1,30%

Sancions

7,79%

Varis

27,27%

Vehicles

20,78%

(en blanc)

15,58%
100%

Dies de Visita:
Dijous de 9h a 13h		

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

77
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Àrees d’Assessorament
Urbanisme i obres

Joan Boada

obres@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA
Asses.tramitació de figures de		
plantejament urbanistíc i gestió
Contractació
Documentació

ALTRES GESTIONS
1,69%

Ajuntament de Terrassa.

10,17%

Modificació
ordenança
administració electrònica.

8,47%

Dret de la construcció			

10,17%

Gestió i disciplina urbanísitica		

10,17%

Ordenances municipals d’edificació

25,42%

Plantejament

11,86%

Taxes i ordenances fiscals		
Tramitació

3,39%
18,64%

ajuntament

de

Terrassa

Comité d’accessibilitat de l’ajuntament de Terrassa.
Reunió de presentació del Gremi de la construcció als
nous responsables polítics dels serveis d’urbanisme
de l’ajuntament de Terrassa a les passades eleccions
municipals.
Sr. Marc Armengol i Puig i Sra. Eva Candela i López
regidor de territori i sostenibilitat i directora de l’àrea
respectivament.
Temes tractats:
Revisió del p.o.u.m.-2003-cobriment de la riera de palau.
sentència núm. 1144 del tribunal superior de justícia de
Catalunya.

SOCIETAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE (SOMUHATESA)
Anàlisi dels habitatges buits.
Anàlisi del deute de la societat. Import dels pagaments mensuals i anuals.
EIXOS COMERCIALS.
LLICÈNCIES, HABITATGES SENSE ACABAR I FORA DE L’ÀMBIT DEL CODI TÈCNIC.
MESURES PREVISTES PER A LA REACTIVACIÓ DEL SECTOR.
Rebaixa de l’ICIO.
Establir bonificacions fiscals a l’Impost de Bens Immobles, IBI.
Establir bonificacions fiscals a l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Plusvàlua.
ESTACIÓ RENFE OEST (CAN BOADA).
AUTOVIA ORBITAL B-40, QUART CINTURÓ
GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL VALLÈS
Participació a les sessions del Bim european summit a Barcelona.

Dies de Visita:
Hores convingudes

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

59
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Àrees d’Assessorament
Urbanisme i obres

Joan Boada

obres@cecot.orgterior@cecot.org

ALTRES GESTIONS
GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL VALLÈS-AGÈNCIA DE QUALITAT UNIVERSITÀRIA
Participació en representació del Gremi de la construcció del Vallès en el grup de discussió del projecte ocupadors (aquUAB-la caixa).
Departament de sociologia de la UAB

CECOT RUBÍ
Tramitació per part de l’ajuntament de Rubí de tres documents de modificació puntual del p.g.o.-1986 d’aprovació inicial.
Publicació edicte al b.o.p. el dia 24/03/2015.
Anàlisi de possibles disfuncions en quant a la tramitació de la futura ordenança municipal de llicències urbanístiques i de
construcció. (pendent de tramitació)
Participació a la reunió de junta directiva pacte industrial ajuntament de Rubí.
Participació en la junta directiva del fòrum empresarial Cecot-Rubí
Reunió preparatoria al gabinet Rovira de Rubí ajuntament de Rubí amb els departaments d’urbanisme i promoció
econòmica.

REUNIÓ CECOT-RUBÍ I AJUNTAMENT DE RUBÍ
Reunió a rubi+d entre Cecot-Rubí i l’ajuntament de Rubí Departaments d’urbanisme i promoció econòmica.
Reunió a l’ajuntament de Rubí en el projecte de definició dels criteris de qualitat per als pae’s i naus industrials de Rubí.
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Àrees d’Assessorament
Vendes

Mònica Mendoza

vendes@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA

FORMACIÓ

Estratègia de vendes			

80,00%

Estratègies per redibilitzar la cartera de clients 8 h.

Política de distribució/ àmbit d´actuació

20,00%

Como potenciar las ventas en la tienda 9 h
Como potenciar las ventas en la tienda 8 h

Dies de Visita:
Hores convingudes

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

5
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Àrees d’Assessorament
Financer & Fiscal

Enric Rius

fiscal@cecot.orgrior@cecot.org

TEMÀTICA

FORMACIÓ

Activitats econòmiques

1,44%

13/01/15 – Tancament fiscal i comptable a Rubí

Administradors autònoms

0,82%

Altres consultes fiscals
comptables no catalogades

1,44%

5/3/2015 – Societats Civils i Retribució Administradors
a Terrassa

Altres consultes s/apertura no		
classificades

1,44%

Altres consultes s/comptabilitat no		
classificades

5,36%

24/9/15 – Responsabilitats administradors a Terrassa

Altres consultes s/impostos no classificades 7,22%
Amortitzacions

1,03%

Apertures negoci

0,62%

Classificació

0,21%

Donacions i/o sucessions

1,65%

Finançament

0,41%

Finançament circulant

0,82%

Finançament inversions

1,24%

Gestió de la tresoreria

0,21%

Ico

0,41%

Impost renda persones físiques

1,86%

Inspeccions d’hisenda

2,68%

Plusvalues municipals

0,21%

Requeriments nous negocis

0,21%

Tancament exercici
Tractament comptable impostos
Transmissions patrimonials i actes

15/10/15 – Modificació de la Llei General Tributària a
Terrassa.

ALTRES GESTIONS
Assistència com a membres de la Comissió fiscal de
Foment de treball.
Membre de la Junta del Club Financer i Fiscal.
Reunions i estudi sobre l’aplicació de la Llei de
Transparència.
Membres del Comitè organitzador del Congrés de
l’ACCID el 28 i 29 de Maig.
Entrevista sobre la nova Llei General tributària a la TV
de El Punt Avui el 3/11/15.

22,47%

Informació

Societats

16/4/15 – Responsabilitat penal i govern corporatiu a
Rubí

22,89%
2,68%
0,41%

CIRCULARS: 23

1,44%

jurídics documentats
Valor afegit

17,94%

Varis

2,68%

Dies de Visita:
Dimarts i Dijous de 10 a 13 h

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

485
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Àrees d’Assessorament
Estrangeria

Eva Canut

estrangeria@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA
Altres consultes

98,35%

Autorització de treball			

0,83%

Permís inicial (treball i residència)		
compte aliena

0,83%

Dies de Visita:
Hores concertades

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

121
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Àrees d’Assessorament
Estalvi elèctric

Xavier
Mas
estalvielectric@cecot.orgrior
@cecot.org

ALTRES GESTIONS

TEMÀTICA
Estudi estalvi elèctric

59,35%

Exoneració impost elèctric

16,77%

Revisió instal·lacions elèctriques

12,90%

Subvencions

7,10%

(en blanc)

3,87%

Dies de Visita:
Hores concertades

Jornada de presentació de les noves línies d’ajut per a
l’estalvi i l’eficiència energètica l’11 de juny a la
Patronal Cecot.

CIRCULARS: 5

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

155
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Àrees d’Assessorament
Assessor en productes financers

BANC DE SABADELL
Jessica Lombardo
NÚMERO DE CONSULTES:

2

NÚMERO DE CIRCULARS:

1

CAIXA ENGINYERS
Jordi Zafra
NÚMERO DE CONSULTES:

1

NÚMERO DE CIRCULARS:

4

BANC SANTANDER
Salvador Lanzas
NÚMERO DE CONSULTES:

3

NÚMERO DE CIRCULARS:

1

CAIXABANK
Sònia Fernández
NÚMERO DE CONSULTES:

3

NÚMERO DE CIRCULARS:

3
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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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Programes per països:
France a la carta
Alemanya Alles Kar
Brasil a la carta
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

Club Cecot
Internacionalització

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

PRINCIPALS ACTIVITATS
Elaboració de l’informe sobre comerç exterior 2014
i perspectives 2015

S'han enviat: 56 circulars

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
I-PIME – Programa de desenvolupament Internacional
per a la petita i mitjana empresa.
PDEI – Programa de desenvolupament empresarial
per a la internacionalització
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 d’externalització del
departament d’exportació.
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
Judit Hidalgo, Josep Padró
Joseba Ruíz
Judith Montañola
Asun Cirera
Josep M. Campanera
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PRINCIPALS ACTIVITATS DESENVOLUPADES
Actes públics: 5

Club Cecot de
Recursos Humans

Total d’assistents: 90

3 de febrer

La reforma laboral a càrrec del
catedràtic Salvador del Rey.

17 de març

Eines de comunicació amb els
treballadors.

12 de maig

Taller: Gestió de l’acomiadament.

11 de juny

Tendències actuals en la retenció del
talent.

29 desembre

Conferència Coach Lain Garcia Calvo ,
organitzat per Eugènia Dinarés.

PRINCIPALS ACTIVITATS
13 de maig: visita a les instal·lacions de l’EUNCET.
2 de desembre: presentació de l’informe “Into de Gap”
perfils laborals 2020 de Randstad a la Junta del club.
S’han emès 18 circulars informatives als membres del
Club.

President:
Vocals:		

Coordinadora:
Secretària:

David Garrofé
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
Jaume Sagués, Christian Navarro
Àngel Buxó, Josep M. Bosch
Eulàlia Martínez
Patrícia Sánchez
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

Jornada Big Data
13 d’abril

Visita a Frit Ravich

9 de juliol

Jornada Innovació. Perquè anem perdent posicions en
Innovació?

		

Visita a FICOSA

ALTRES ACTIVITATS
Premi a la Innovació promogut per la Junta del Club d’Innovació i HP, lliurat a la Nit de l’Empresari.
Coordinació del Màster Gestió de la Innovació, acció conjunta del Club Cecot Innovació i
Tecnologia i Euncet Business School.
Canvi de presidència de la Junta Directiva

President:
Vocals:

Coordinadora:
Secretària: 		

Valentí Sallés/Enric Barba
Abraham Arcos
Francesc Iglesias
Carlos Cosials
Sergi Artigas
Eva Subirà
Laura Buguñà
Daniel Puente
Joan Antoni Amate
David González i Miquel Àngel Pérez
Patrícia Sánchez
Joana Salvador
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15 de desembre: reunió amb el Sr. Gabriel Rufián,
cap de llista per Esquerra Republicana de
Catalunya i el Sr. Oriol Junqueras
S’han mantingut i potenciat les bones relacions
amb el Club de Joves Centrem i l’ISP Joves
Empresaris i Directius Industrials

Cercle Cecot de Joves
Empresaris
PRINCIPALS ACTIVITATS
23 de febrer assistència a la conferència de Construint
un nou país. Eines per la construcció d’una Catalunya
independent a càrrec de la Sra. Maria Dolors Feliu,
directora general de Serveis Consultius i Coordinació
Jurídica del Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya.
7 de maig: assistència al debat amb els alcaldables
organitzat pel Club Financer i Fiscal de la Cecot .
23 de juliol: dinar amb la Sra. Núria Betriu, consellera
delegada d’ACCIO.
22 d’octubre. Dinar amb ex-membres del Cercle per
marcar un full de ruta que faciliti l’acostament entre el
Cercle Cecot i Cecot Square.

12 de gener - Com crear compromís més enllà de
les retribucions.
6 de març - La responsabilitat dels administradors.
27 de març - Solucions de finançament
i deduccions fiscals per R+D+i.
10 d'abril - Esmorzem amb la UPF i el director
general de Microsoft.
21 d'abril - Visita de la secretària general
d'Indústria i Petita i Mitjana Empresa.
5 de maig - Dinem amb la DG de Polítiques
Ambientals a Can Carbonell.
29 de maig - Tast de vins i sopar de maridatge.
19 de juny - L'excel·lència en l'organització
comercial de la mà de Fede Martrat.
3 de setembre - Dinar- tertúlia amb Josep Rull.
6 d'octubre - Presentació del programa
INCORPORA.
23 d'octubre - El cinquè estat: com la tecnologia
transforma les relacions entre la societat civil i les
institucions.
16 de novembre - Catalunya: d'un escenari de
canvis a un futur socialment responsable.
25 de novembre - Esmorzar d’economia amb
Miquel Puig, organitzat pels Joves Directius
Centrem.
26 de novembre - Dinar i conferència amb Emma
Roca. Cercle Cecot i Cecot Square.

9 de novembre, Nit de l’Empresari: en el transcurs de
la Nit, el Cercle Cecot va atorgar a l’empresa
ARTPLAY, el reconeixemetnta la Millor Jove Iniciativa.
1 de desembre: reunió amb l’Alcalde de Terrassa, Sr.
Jordi Ballart.

President:
Santi Fontseca
		 Juan Antonio Rubio
Vocals:
Oriol Casamitjana
Xavier Yagüe
Jordi Creus
Marta Campos, Jordi Morecillo
Ignasi Cusidó, Meritxell Pérez
Raul Sanz, Paco Hoya, Xavi
Martin, Quim Sabatés
Tècnic:
Joseba Ruíz
Judith Montañola
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ALTRES

CERCLEMÓN

16 de juliol: sopar d’estiu a la Masia Egara.
17 de desembre: sopar de Nadal al Restaurant
Advancer de Sant Cugat.

Composició de la Junta de la comissió: Juan
Antonio Rubio (president) , Jordi Vilar, Xavier
Solsona, Lara Cruz, Meritxell Valero, Santi Sanchez,
Albert Teixidó, Pablo Gamalero, Lorena Mármol

Suport a l’esponsorització de l’equip de robòtica The
Lego Stones per viatjar a la gran final de First Lego
League d'Arkansas.
El Cercle Cecot de Joves Empresaris i a través de
BANC va oferir entrades gratuïtes, per assistir al
4YFN, i l'accés gratuït el dia 5 de març al MOBILE
WORLD CONGRESS.
S’ha participat a la lliga de futbol amb un equip
patrocinat pel Cercle.

Reunions i col·laboració amb: durant aquest any i
gràcies a la signatura del conveni amb l’Obra
Social de la Caixa s’han dut a terme les revisions
visuals i dentals als alumnets de l’IES Mont Perdut.
Les revisions visuals les ha realitzat el Centre
Universitari de la Visió i les dentals el Centre
Carreras Dental. També s’ha aconseguit el
finançament per donar resposta als alumnes que
no han superat les revisions.

Noves incorporacions
Toni Olea - Talleres Santa Eulalia SL
Manel Anglarill - Promoinversora del Vallès SL
Xavier Viñas - Innova Experts SAL
Lorena Mármol - Associació Esportiva Mitja Marató
Gerard Albert - Obres i Construccions INDEX SL
Alex Brunet - CaixaBank
Agusti Bertriu - CMP & FSC SL
Eloi Tarrés - Peinaje del Rio Llobregat SA
Ferran Nogueras - Nexiad SL
Albert Milian - GEISA
Pere Rodriguez - Grupo InduKern
Ramon Espinar - RAYPA

Juny 2015, col·laboració amb el 7è Torneig de
Hockey Solidari.
28 de maig, reunó amb el Sr. Marc Rius i el Sr.
Enric Rius per valorar la possible col·laboració al
seu projecte FerSuport.
4 d’octubre: celebració del 3r Torneig de Pàdel
Solidari. Amb la recaptació s’han lliurat 2.000
bricks de Brou Aneto al Rebost de Terrassa.

Jubilacions
Xavi Giner - GICO
Lara Cruz Penina – Grup Penina
Alex Vert –Vallès Car Holding
Xavi Solsona - Fupar
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Gremis i Associacions

22 d’octubre: reunió amb el president del Club Català
de Corredors, Sr. Lluis Colillas, per propiciar un
acostament i col·laboració entre ambdues entitats.
6 d’octubre: assistència a la 41 Setmana Mundial de
l’Agent i Corredor d’Assegurances.
10 de desembre: assistència a l’acte commemoratiu del
50è aniversari del Consejo

ACTIVITATS
26 de maig: Presentació de l’acord amb Arquia
Banca i Ca Life al Col·legi d’Arquitectes.

Associació Catalana de
Corredors i Correduries
d’Assegurances
PRINCIPALS ACTIVITATS
21 de gener: visita a les noves instal·lacions de la
companyia ARAG.
4 de febrer: assistència a la sessió de treball
convocada per Política Financera de la Generalitat de
Catalunya.
17 de febrer: assistència a la “Semana del Seguro”
organitzada per INESE.
12 de març: signatura de l’acord amb ARQUIA BANCA
20 de maig : reunió amb Segur Control per valorar una
possible col·laboració.
28 de maig: reunió amb Cronos Asistencia per valorar
un acord de col·laboració.
5 de juny reunió amb Mutua de Propietarios.
12 de juny: assistència a la reunió convocada per la
DGSFP per presentar l’informe sobre l’associonisme. 17
de juliol reunió amb el Sr. Sebastià Broto de la
companyia asseguradora de Mútua de Terrassa.
5 d’octubre: el president i l’assessor assisteixen a la
reunió informativa de la Directiva de Distribución de
Seguros convocada pel Consejo General de Colegios.
7 d’octubre: reunió amb la companyia MUSSAP per
valorar la seva incorporació a la plataforma SANOS.
President:		
Vicepresident:		
Tresorer:		
Secretaria:		
Vocals:			

Assessor:		
Representant Cecot:
Secretària:		

29 de setembre : Despenalización de las faltas y
nuevo baremo de lesiones (Belen Pose)
Soluciones ARAG - AUTO BASIC PLUS (Juan
Dueñas).

ALTRES
- S’ha renovat l’acord anual amb Plus Ultra, amb les
condicions especials del 15% per als socis de
l’ACCA i s’han signat nous acords amb els
companyies Preventiva Seguros, Markel i Arquia
Banca – Ca Life.
-Participació al Suplement sobre assegurances del
Diari de Terrassa publicat el 27 de juny.
- 29 de juny: presentació de la Plataforma Sanos al
Col·legi de Corredors de Girona.
- 10 de juliol: renovació de la junta directiva i
presidència de l’ACCA.
- 17 de setembre: desplaçament a Vigo de membres
de la Junta Directiva de l’Acca per participar a
l’Assemblea de la Fundació Sanos, com a patrons
de la Fundació.
- Enviament d’una enquesta als socis per elaborar
l'informe sobre la qualitat del servei de les
companyies asseguradores en relació amb els
associats de l'ACCA.
- Seguiment del servei d’atenció al client, facilitant
els informes anuals 2014 als 28 socis que tenen
contractat el servei amb EMIN a través de l’ACCA.

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 dissol 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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PATROSIL ACEVIP
ACTIVITATS
Creació i posada en marxa del distintiu de qualitat de
les empreses associades.
Creació del logotip de l’Assocació.
Creació i elaboració del nou web de l’Associació.
Curs bàsic de llum de tres dies de duració impartit pel
Sr. Beloqui a l’Auditori de Barcelona. Curs patrocinat
per l’empresa Martin.
Cursos especialitzats per l’empresa Charmex,
companyia especialitzada en el sector audiovisual.
Presentació del Software de gestió horària de
l’empresa ROBOTICS.
Presentació de l’aplicació Andròmina Rent, eina de
gestió per a les empreses de lloguer de material per a
l’espectacle, a carrec de l’empresa Andròmina.
Organització del Sopar de Nadal de l’associació.

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
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
Patrícia Sánchez
Joana Salvador
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Reunió amb el director general del Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT), en
Xavier Gatius, per cercar sinergia de col·laboració
entre les dues entitats.
Reunions amb el director general de
Telecomunicacions i amb el director d’Idigital, Sr.
Daniel Marco a les oficines de la DGT (finestreta única).
Incorporació de l’Aseitec al Consell Assessor
d’Informàtica del Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica
en Informàtica (COETIC).

Associació d’Empreses
d’Informàtica i Tecnologies
de la Comunicació de
Catalunya
RELACIONS INSTITUCIONALS
Assistència de la Junta Directiva a la Nit de l’Empresari
2015.
Acord de col·laboració amb l’ATI.

Trobada amb la Gerent de CONETIC, la Gloria Díaz,
per cercar lligams de col·laboració i valorar la
possibilitat de tornar a formar-ne part.
Reunió amb LEITAT per cercar lligams de col·laboració.
Acord de col·laboració entre l’ASEITEC i ENGINYERS
BCN per desenvolupar durant el 2016 un programa
d’actes centrats en la indústria 4.0
Assistència d’una representació de l’ASEITEC a la
presentació en España del primer robot col·laboratiu
d’ABB, YuMi®.

ACTIVITATS

Reunió amb Tomás Castro, vicepresident de Conetic per
cercar lligams de col·laboració.
Representació de l’Aseitec en el Consell d’Ametic a
Catalunya i de les diferents àrees d’actuació de

Col·laboració amb l’Associació Catalana
d’Enginyers de Telecomunicacions en la
difusió de la 20a edició de la Nit de
telecomunicacions.

l’Associació.
Col·laboració amb Barcelona Digital.
Col·laboracions amb CTECNO.
Reunió amb la directora territorial de Treball i Seguretat
Social a Catalunya, la Rosa Santos, per tractar
l’intrusisme en el sector TIC.

President: 			
Vicepresident:
Tresorer:
Secretaria:
Vocals:				

Representant Cecot:		
Secretària:

Participació de l’Aseitec juntament amb la
CONETIC en la licitació del Ministeri d’Indústria
de les Jornades de Ciberseguritat a Catalunya.
Revisió i actualització de la guia dels serveis al
soci.

Pedro Gómez
Lluis Sala
Ricard Caro
Nieves Cantón
Francesc Camps, Lluis Mas,
Jordi Lloret, Mercè Jorba,
Josep Baucells, Jordi Raubert
Joseba Ruiz
Sílvia Requena
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Organització al març d’un Sopar Tertúlia a la seu del
Tecnocampus de Mataró, amb l’assistència del director
general de Telecomunicacions i Societat de la
Informació, Jordi Puigneró per a debatre sobre
l’estratègia Smart City de la Generalitat de Catalunya.
Van assistir-hi 50 persones.
Renovació del contracte amb Soluzion Digital.
Nous serveis per al soci: GRENKE, renting i Leasing
tecnològic i ISL Online.
Nova imatge corporativa de l’Aseitec.
Organització de la primera jornada sobre Indústria 4.0
del Col·legi d’Enginyers.

ALTRES
Desvinculació de la Junta del Sr. Francesc Camps.
Nova campanya comercial per a la captació de socis.
Remodelació de la pàgina web per incloure els nous
serveis de l’Aseitec i els tres serveis més destacats que
ofereixen les empreses als seus clients.
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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
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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
Participació en el Denim Shop-Art de Terrassa. Els dies
30 de setembre i 1 i 2 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.

Gremi de Carnissers i
Cansaladers-Xarcuters
de Terrassa i comarca
ACTIVITATS
Col·laboració amb el Gremi de Flequers i Pastissers de
Terrassa amb la inserció d’un anunci al Diari de
Terrassa promocionant la botifarra d’ou i la coca de
llardons.
Impuls del Gremi a través de Terrassa Gastronòmica i
participació en el 34 Festival de Jazz de Terrassa.
Dins el marc del 34 Festival de Jazz de Terrassa, difusió
de la campanya de la Botifarra de Músic i la Memphis
Slim. Amb la col·laboració d’un Restaurant emblemàtic
de la Ciutat i un associat del Gremi s’ha creat un nou
producte que s’incorpora a la gastronomia del Festival
de Jazz: la Botifarra de Xocolata i Jack Daniels
(Memphis Slim).
Col·laboració amb el Gremi
Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca.
Participació a la Fira Modernista de Terrassa.

President:		
Secretari:		
Representant Cecot:
Secretària Gremi:

Xavier Casanovas
Joana Carré
Joseba Ruiz
Sílvia Requena
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S’ha col·laborat amb la Marató de Donació del Banc de
Sang amb l’aportació dels panets per als entrepans dels
donants. També s’ha lliurat als clients de les fleques
agremiades una bossa de paper distintiva de la Marató.
Continuïtat de l’acord amb Càritas per l’aprofitament del
pa sobrant per a persones amb escassetat de recursos.
S’ha promogut un reportatge sobre la venda de pa al Diari
de Terrassa.

ALTRES ACTIVITATS

Gremi de Flequers i
Pastissers de Terrassa i
Comarca

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.

RELACIONS INSTITUCIONALS
Incorporació dels representants dels Flequers i Pastissers
de la Terra a la Junta Directiva com a vocals.
Seguiment dels resultats de les visites de control als punts
de venta de pa efectuades per l’Ajuntament de Terrassa.

S’ha informat als associats sobre el nou etiquetatge
alimentari que alerta sobre els possibles al·lergògens i
aliments que puguin provocar intoleràncies.

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.
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.
Promoció de l’Stic d Festa durant el Torneig de la Copa
del Rei i de la Reina d’Hoquei, celebrada a Terrassa.
Promoció de l’Stic de Festa durant la Festa Major
de Terrassa.

President		
Vicepresidents		
Tresorer
Secretari			
Vocals

Representant Cecot
Secretària		

Josep M. Carné
Antoni Aribau i Manel Turull
Francesca Novell
Josep Sánchez Torres
Mario Monzó
Montserrat Garriga
Carles Carné
Francesc Aribau
Manel Turull Martos
Joaquim Sánchez
Patrícia Sánchez
Núria Amela
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ACTIVITATS
Divuitena edició de la col·lecció del Gerro de Sant Jordi: el
motiu d’aquest any ha estat la reproducció de la façana del
Magatzem Torres, edifici projectat al 1914 per l’arquitecte
Melcior Viñals i Muñoz, situat al carrer Sant Pere i conegut
popularment amb el nom de Cal Sastre d’Olesa. S’han
distribuït 79 gerros entre les floristeries agremiades.
Tramitació de les llicències per disposar de parades
al carrer per a la venda de roses per Sant Jordi. S’han
tramitat 14 sol·licituds.

Gremi de Floristeria de
Terrassa i Comarca

El Gremi ha participat a la Guia d’Activitats de la Xarxa
d’Entitats TerrassaEduca, que aglutina totes les entitats,
centres, associacions, etc.. que promouen activitats
pedagògiques per l’alumnat de la nostra ciutat. S’han
comptabilitzat un total de 6 sol·licituds de visites.

PRINCIPALS ACTIVITATS
Assistència com a representants del sector de floristeria
a la Comissió de Comerç de la Cecot.
16 de febrer reunió amb la Sra. Francesca Nart de Via
Pública per informar-los de la problemàtica de les
floristeries en relació a les parades de venda de roses per
Sant Jordi.
26 de juny es va mantenir una reunió amb la Sra. Elena
Dinarés del PAME per valorar la incorporació del Gremi a
la Guia d’Activitats Educatives de Terrassa.
7 de setembre: assistència a la presentació de la Guia
d’Activitats. En l’acte el Gremi va obsequiar amb un petit
detall floral als assistents.

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

Carles Clapés
Jordi Bustos
Montserrat Solé
Verónica López
Patrícia Sánchez
Judith Montañola
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ACTIVITATS
Festivitat de Sant Josep:
Concurs d’Aprenents. El Concurs es va realitzar el
dimecres 11 de març a partir de les 9.00h.
Premi Obra Sant Josep. Aquest any el Premi Obra
Emblemàtica Sant Josep va ser per l’ Arxiu Comarcal del
Vallès Occidental i Arxiu Històric de Terrassa.
Missa de Sant Josep. Es va celebrar el mateix dia de Sant
Josep, 19 de març a les 12.00h a la Catedral del Sant
Esperit de Terrassa.
Sopar de Sant Josep, es celebra al Restaurant Imperial de
Terrassa el dia 20 de març.

Gremi de la Fusta

Representació del gremi a la Nit de l’Empresari.
Participació activa a la 2a Setmana de la Fusta organitzada
per la Federació de la Fusta de Catalunya.
Organització del 2r Concurs de Disseny Industrial Jordi
Amat dintre de la Setmana de la Fusta.

RELACIONS INSITUCIONALS

Venda de Loteria de Nadal.

Representació del Gremi a la Federació Provincial de
Barcelona 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.

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
Patrícia Sánchez
Joana Salvador
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Reunions amb l’Ajuntament de Rubí per temes tècnics
i del POUM.
Col·laborar amb el Gremi de Barcelona. Incorporació
del Sr. Palet al Comitè Executiu.
Assistència a les reunions del “Comitè d’accessibilitat”
convocada per l’Ajuntament de Terrassa.
Iniciar reunions per parlar d’una plataforma digital que
el Gremi vol posar en marxa i compartir-la amb els
altres Gremis de la Construcció de la Província.
Creació del Consell de Representants de Gremis de la
Construcció de la Província de Barcelona.

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.
Reunió amb tècnics de l’Ajuntament de Terrassa per parlar
de:
Revisió POUM
Col·laboració amb la Societat Municipal de l’Habitatge.

Eleccions a presidència del Gremi.
Assistència a la Nit de l’Empresari.
Donació de 3.000 € a l’Associació Gent Solidària de
Terrassa, guanyador del quart concurs solidari.
Reunions 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.
Assessorament específic d ’urbanisme i o bres,
informació i tràmits per l’obtenció del Certificat
Energètic, consultes sobre els serveis d’urbanisme de
diferents Ajuntaments tramitacions urbanístiques.
Organització d’una Jornada Immobiliària a Terrassa en
col·laboració amb l’APCE.
Enviament de 32 circular sectorials i licitacions d’obres.

Llicències d’obres.

AJUNTAMENT DE TERRASSA

Revisió cadastres.

Modificació ordenança Ajuntament de Terrassa –
Administració Electrònica.

Llicències dels eixos comercials.
Reactivació Vallès Habitatges.

Comitè d’accessibilitat de l’Ajuntament de Terrassa.

Lloguer social.

Reunió de presentació del Gremi de la Construcció als
nous responsables polítics dels Serveis d’Urbanisme
de l’Ajuntament a les passades eleccions municipals.

Plusvàlues.
Cobriment riera del Palau.
Rebaixa impost ICIO. Pagar durant el transcurs de l’obra.

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, Xavi Solsona i Xavi Yagüe.
Joseba Ruiz
Joana Salvador
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PRINCIPALS ACTIVITATS
Reunió amb el Sr. Marc Armengol i Puig i Sra. Eva
Candela i López, regidor de Territori i Sostenibilitat i
directora de l’Àrea 1 respectivament.
Revisió del POUM 2003.
Societat Municipal de l’Habitatge.
Eixos comercials.
Llicències, habitatges sense acabar i fora de l’àmbit del
codi tècnic.
Mesures preventives per a la reactivació del sector.
Estació RENFE OEST.
Autovia Orbital B-40, quart cinturó.
Participació a les sessions del BIM European sumit a
Barcelona.
Participació en representació del Gremi de la Construcció
del Vallès en el Grup de discussió del projecte ocupador
(AQU-UAB-LA CAIXA) Departament de sociologia de la
UAB.
Reunió a Rubí+D entre Cecot-Rubí i l’Ajuntament de Rubí,
departaments d’Urbanisme i Promoció Econòmica.
Reunió a l’ajuntament de Rubí en el projecte de definició
dels criteris de qualitat per als PAE’S i nous industrials de
Rubí. Consultoria La Vola.

ALTRES
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.
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Gremi de Pintors del
Vallès
RELACIONS INSTITUCIONALS

ALTRES ACTIVITATS

Reunions de Junta Directiva i Assemblea General
Ordinària.

Organització de la Festivitat de Sant Lluc 2015:
Campionat de bitlles de Sant Lluc. El dia 23 d’octubre es
celebra el campionat de bitlles al Parc Vallès.
Celebració del tradicional Sopar de Germanor. També el
mateix dia 23 es va celebrar el Sopar de Germanor a la
Masia Can Amat.
Peritatges.
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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Informació a l’associat mitjançant circulars de les novetats
legislatives que afecten al sector.
Informació als agremiats sobre les mesures preventives
que cal dur a terme arran d’un accident mortal per un mal
ús d’un elevador.
Informació sobre la baixada de preus dels residus
abonables.
Informació sobre els riscos en l’ús de software pirata arran
de l’entrada en vigor del nou Codi Penal.

Gremi de Tallers de
Reparació d’Automòbils
Assistència a les juntes directives, assemblees i actes
institucionals organitzats per la Federació Catalana de
Tallers de Reparació d’Automòbils.
Participació activa en la campanya de denúncia de tallers
il·legals promoguda per la Federació Catalana de Tallers
de Reparació d’Automòbils.
Assistència a la Nit de l’Empresari, acte multitudinari
organitzat per la Cecot, d’una representació de la junta
directiva del Gremi.

ALTRES ACTIVITATS
Campanya de captació de socis al Vallés Occidental, al
Bages i al Berguedà.
Campanya conjunta amb la Fecatra de lluita contra
l’intrusisme i els tallers il·legals.
Campanya de dignificació del sector amb l’eslògan “Amb
la seguretat vial no s’hi juga” que ha tingut per objectiu
informar sobre els riscos de reparar en un taller il·legal.
Informació als agremiats dels locals, eines i maquinària en
venta i dels negocis en traspàs.

Assessors		

Representant Cecot
Secretària		

Informació sobre
compressors.

les

revisions

periòdiques

dels

Promoció d’un suplement de publireportatges del sector
al Diari de Terrassa.

RELACIONS INSTITUCIONALS

President		
Vicepresident		
Tresorer
Secretari
Vocals

Informació sobre l'ampliació de la protecció de l’autònom i
microempreses arran de l’entrada en vigor del nou Codi
de Consum.

Informació sobre diferents operadors de pneumàtics i la
seva vinculació a Signus.
Elaboració i distribució dels cartells de preu-hora de
cadascun dels tallers agremiats.
Seguiment i assessorament durant les inspeccions que
realitza el Departament d’Indústria de la Generalitat de
Catalunya.
Assessorament a l’associat de la legislació que afecta als
tallers.
S’han tramitat 332 ITV’s a les estacions de Viladecavalls i
Sant Cugat.
Informació sobre els plans PIVE, PIMA i les subvencions
per l’adquisició de vehicle elèctric.
Distribució entre els agremiats d’entrades a preus
especials al Saló de l’Automòbil de Barcelona.
Informació sobre la campanya de control d’establiments
industrials duta a terme per el Servei d’Automòbils de la
Generalitat de Catalunya.

Pasqual Moya
Joan Berenguer
Sebastià Ventayol
Àlex Vert
Pere Esteve
Manel Restoy
Miguel Méndez
Emili López
Francesc Díaz
Joan Compañó
Joseba Ruiz
Nuri Amela
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ALTRES ACTIVITATS
Distribució entre els agremiats d’entrades i descomptes
per al Saló Motortec.
Informació sobre la retirada de vehicles abandonats al
taller.

FORMACIÓ
Jornada formativa gratuïta sobre reformes en vehicles.
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Desvinculació del Sr. Jordi Marín de la Junta Directiva
de Transports per jubilació.

ACTIVITATS
Col·laboració amb diferents professionals perquè
facilitin informació i notícies per al web de transports.
Comunicats mensuals d’interès sectorial publicats al
Diari de Terrassa.
Enviament d’informació als agremiats sobre les
novetats legislatives i d’altres temes d’interès sectorial.

Gremi de Transports i
Logística de Catalunya

Assistència del Sr. Jesús Fluriach a la iniciativa per
l’Estudi de competitivitat i reptes estratègics de les
empreses del sector de transports de mercaderies per

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 part de la Junta Directiva a la Nit de
l’Empresari 2015.
Signatura del Manifest per millorar la competitivitat
dels serveis multimodals al Corredor Mediterrani.
Visita de l’ICIL a les instal·lacions del Gremi de
Transports. Assisteixen la Sra. Mª Teresa Pérez
Domingo i Xavier Domínguez, gerent i director de
l’ICIL.
President:
Vicepresident:		
Tresorer: 		
Secretari:		
Vocals:

Assessor Gremi: 		
Representant Cecot:
Secretària:		

Posada en marxa del servei de recuperació del cèntim
sanitari.

carretera a Catalunya organitzat des de la Direcció
General de Transports i Mobilitat del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Organització del 20è aniversari del Gremi. Assisteix al
sopar el Sr. Pere Padrosa, director general de
Transports de la Generalitat de Catalunya.
Assistència del Sr. Daví i el Sr. Fluriach en representació
del Gremi a la 6a edició WConnecta Madrid 2015.

FORMACIÓ
Organització de cursos de CAP de reciclatge i d’ADR a
través de l’Autoescola Vallparadís (empresa
col·laboradora amb el Gremi de Transports i Logística
de Catalunya).
Col·laboracions en formació i descomptes especials en
els cursos de l’ICIL.

Josep Daví
Jesús Fluriach
Antonio Martínez
Jaume Segura
Sergio Expósito
Francisco Castillo
José Luís Marín
Joaquim Gil
Patrícia Sánchez
Sílvia Requena
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ACTIVITATS
Seguiment i actualització de la 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 2015 s’han elaborat i enviat als
socis 59 circulars sectorials.
Difusió de les Fires del sector.

FORMACIÓ
Durant l’any 2015 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.

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

ALTRES ACTIVITATS

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.

Lliurament diners recollits de les espelmes solidàries a
ONCOLLIGA.
Distribució del distintiu d’agremiat per a l’any 2015.

ACTES
Show de Lòreal
Jornada d’abril et nature

President
Vicepresident		
Tresorer			
Secretària		
Vocals

Representant Cecot
Secretària		

Julian Gijon
Núria Navarro
M. Rosa Garcia
Marisa Fernandez
Isabel Santander
Dolors Molina
Montse Molina
Mercè Gómez
Raquel Masqué
Vanessa Pérez
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 Artigas
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:
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:

Patró grup A: Institut Industrial de Terrassa,
entre altres entitats.
Patró grup C : Centre Tecnològic Leitat i
Cecot, entre altres entitats

RELACIONS INSTITUCIONALS
L’Institut Industrial rep la Placa President Macià, que
atorga el Govern de la Generalitat per reconèixer
mèrits laborals, sigui dels treballadors individuals,
sigui de les empreses, en reconeixement els qui, al
llarg d'una vida o una dilatada etapa de treball, han
contribuït amb el seu esforç i exemple a mantenir i
impulsar d'una manera rellevant l'activitat econòmica
del nostre país.
Participació com a entitat fundadora de l’Agrupació
d’Empreses Innovadores Tèxtils, creada el 15 de maig
de 2008.

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

Coordinadora tècnica:
Representant Cecot:
Secretària:

Marti Colomer
Josep Armengol
Jordi Dinarès Sergi
Artigas Ricard Cima
Alber t Millán
Francesc Roca
Marc Soler
Ramón Torredemer
Jordi Ubach
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David Garrofé
Neus Gali
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Gremi de Fabricants de Sabadell:

FORMACIÓ

Assistència als actes de la Festivitat de Sant Sebastià
organitzats pel Gremi.

Promoure la unificació de les titulacions d’enginyeria
industrial.

Nou president del Gremi : Sr. Blai Costa

Programació de cursos específics pel sector.

Col·laboració i patrocini a l’esdeveniment Nit dels
Nous Professionals 2015.

Col·laboració amb el Consell Local de la Formació
Professional.

Assistència a la Nit de l’Empresari 2015.

Subscripció a revistes i publicacions del sector.

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.

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 en els actes de la Fira Modernista de
Terrassa.
Texfor :
Reunió de Junta Directiva a la seu de l’Institut
Industrial el 23 d’abril de 2015.
Assistència a les reunions de Junta directiva
celebrades i a la Assamblea General.
Patrocini de la Jornada Texmeeting, organitzada per
Texfor i celebrada el 30 de Juny a Barcelona.

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 pràctica en la mateixa
proporció. Hi col·labora l’Escola d’Enginyeria Tèxtil de
la UPC.
Col·laboració en la cerca d’empreses per acollir
estudiants d’FP.

AEI TÈXTILS

ACTIVITATS

Assemblea General el 18 de juny de 2015.

Organització i missions internacionals a Fires i
congressos.

Conveni per a oferir una quota reduïda als socis
d’Institut Industrial a partir de 2016.
Cambra de Comerç de Terrassa : assistència a l’acte
“Premis Cambra 2015”.
UPC
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.
Signatura del conveni per el foment dels estudis de
Grau en Enginyeria Tèxtil per el curs 2014-2015 a través
de la Fundació Institut Industrial i Cial.
CDMT
Visita organitzada per als associats al Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa el 5 de
Novembre.
Assistència a la inauguració de l´exposició Vestir .
l´automòbil, inaugurada el 14 de Juny.
Cloenda de la jornada tècnica sobre tèxtil per el
automòbil el 24 d´Octubre .

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.
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.
Participació i col·laboració de l’Institut Industrial de
Terrassa en el projecte Cerclemón.
Col·laboració en la difusió de l’Anuari de Terrassa del
any 2014 editat per Arxiu Tobella, amb pròleg de
l'Institut Industrial.
Coordinació del projecte europeu de R+D Betitex,
cofinançat per la Comissió Europea: www.betitex.eu
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ACTIVITATS
Accions informatives de les noves normatives
publicades que afecten al treballador autònom.
Sessions informatives als socis: els canvis en la
tributació de les Societats Civils i en la tributació per
mòduls.
Concessió de la subvenció a l’AUTCAT per
desenvolupar les accions del programa Consolida’t per
l’any 2015.

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.
Assistència del Sr. Paco Hoya, president de l’AUTCAT,
a l’acte d’Estratègies de consolidació del Treball
Autònom amb la participació del conseller d’Empresa i
Ocupació, Felip Puig.
Reunió del Sr. Paco Hoya amb el Sr. Xavier López,
director general d’Economia social i cooperativa i
Treball Autònom i la Sra. Montse Poch, Cap del Servei
de Treball Autònom de la direcció General d’Economia
Social i Cooperativa i Treball Autònom.
Resolució a favor de l’AUTCAT com a entitat
d’autonoms reconeguda per la Generalitat de
Catalunya.
Acord de patrocini amb la Caixa d’Enginyers.

President		
Vicepresident		
Secretari		
Vocals

Representant Cecot
Secretària		

Paco Hoya Pep Bosch
Pep Bosch
Enric Rius
Àngel Buxó
Joaquim Gil
Josep Aymerich
Albert Colomer
Sr. Berna Contreras
Sr. Josep Maria Merchan
Sr. Toni Olea
Patrícia Sánchez
Silvia Requena
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President : Carles Garriga i Sels
Vicepresident : Antoni Abad i Pous
Secretari general : David Garrofé
Director general : Gabriel Torras
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.
Membre de les comissions paritàries dels convenis
provincials del metall.
Col·laboració amb el Club Cecot Innovació i Tecnologia.

Unió Empresarial
Metal·lúrgica (UEM)

FORMACIÓ
Programació de cursos específics per al sector.
Programes formatius per a les empreses del sector.

RELACIONS INSTITUCIONALS

Participació en el Consell de la Formació Professional
Local.

Confemetal : membre de la Junta Directiva. Elecció de
nou president : Antonio Garamendi

Participació activa i patrocinador de la Nit del Nous
Professionals.

Unió Patronal Metal·lúrgica – UPM - :

Participació en la Jornada d’Orientació de Cicles
Formatius.

Elecció de nou president : Ramon Asensio
Membre del Comitè Executiu i de la Junta de Govern
Trasllat a la seu de Foment del Treball Nacional
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.
Cecot: membres de la Junta Directiva :
Sr. Antoni Abad, President de Cecot i UEM
Sr. Josep Monroig, vocal
Federació Empresarial del Metall (FEM) : creació d’aquesta
Federació entre la Unió Empresarial Metal·lúrgica i el
Centre Metal·lúrgic de Sabadell, de gestió conjunta del
metall al Vallès.

President:		
Vicepresident:		
Secretària:		
Vocals:

Representant Cecot:
Secretària:		

ACTIVITATS
Actualització d’informació i activitats del gremi en l’àrea
web www.uemetall.cat
Participació a la Nit de l’Empresari 2015.Entre UEM i
Centrem es patrocina el Premi Internacional.
La Federació Empresarial del Metall rep el premi a la
Millor associació dels Reconeixements Cecot.

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.

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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ACTIVITATS
Col·laboració amb el CIEM – Centre d’Iniciatives
Empresarials del Metall.
Assessorament en TICs.
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.
Pla Metall de promoció internacional del sector metal·lúrgic
(missions, fires internacionals, jornades informatives).
Assistència a la II Jornada sobre economia Industrial,
inaugurada per la Directora General d’Indústria de la
Comissió Europea, Sra. Joanna Drake.
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ALTRES ACTIVITATS
Puesta en marcha del acuerdo con DAPDA que permite
obtener una web para los talleres autorizados a un precio
y condiciones especiales para los asociados.
Puesta en marcha del servicio de asesoramiento técnico
jurídico dirigido exclusivamente a nuestros asociados, de
la mano del Sr. Luís Soriano, abogado especializado en el
sector de la automoción.
Puesta en marcha del web www.asociaciondetalleresiveco.
es, con el objetivo que los talleres asociados tengan a su
alcance todos los servicios de ANTAI.
Puesta en marcha del Sistema de Gestión Integrado según
las normas ISO 9001+14001, en modalidad MULTISITE.

ANTAI

Información a los talleres asociados sobre los cambios en
la formación bonificada.
Difusión del sistema de avales entre los talleres de ANTAI
y teléfono 24 horas, que beneficia a los asociados.

RELACIONS INSTITUCIONALS
Celebración de la Asamblea General en la sede de
Confemetal (Madrid).

Elaboración de la encuesta ANTAI sobre el pago de
rápeles por parte de IVECO.

Incorporación del Sr. Miguel Méndez como vocal de la
Junta Directiva y puesta disposición de su cargo como
vocal del Sr. Josep Ramon Soldevila.
Invitación a ANCIE y a IVECO a la Noche del Empresario
2015 de la Cecot.
Negociación con IVECO para que se acredite como
Entidad Formadora ante el SEPE.
Negociación con IVECO para inclusión de las fechas de
pago en la relación de cargos anuales.
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8 de juliol, es convida a la reunió de junta al regidor de
promoció econòmica, Sr. Jesús Porres i els tècnics, Sr.
Joan Miquel Garcia i Sra. Sara Benito, per fer-los
partícips del full de ruta i canvi d’Estatuts de
l’Associació.
29 de setembre: la Junta Directiva de l’Associació es
reuneix amb l'Alcaldessa de Viladecavalls, Sra. Cesca
Berenguer.

Associació d'empreses
de Viladecavalls
PRINCIPALS ACTIVITATS
L’Associació es constitueix el 24 de març de 2015, amb
la denominació Associació d’Empreses i Propietaris
dels Polígons Industrials de Viladecavalls. L’UPIC va
presentar l’expedient al Registre d’Associacions de la
direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

28 d’octubre es va mantenir la reunió amb el regidor
d’Ocupació i Promoció Econòmica, Sr. Porras i els
tècnics municipals, la Sra. Benito i el Sr. García, en el
transcurs de la qual se’ls va informar de les necessitats
detectades en els polígons.

ALTRES
Activació d’una campanya comercial per a la captació
de nous socis a través de la gestora comercial, Sra.
Pepi Ferrando.
Durant l’assamblea es va elaborar un document on es
recullen totes les mancances que tenen els polígons.

Al juny de 2015, AEiPPIV s’adhereix a la Patronal Cecot,
entitat amb qui coincideixen els respectius interessos i
que disposa d’un marc idoni per desenvolupar la seva
missió i objectius disposant de l’estructura i els recursos
de la Cecot.
El 7 d’octubre de 2015 es celebra l’Assemblea General
Extraordinària, en la qual s’aprova la modificació dels
Estatuts amb el canvi de nom a “Associació d’Empreses
de Viladecavalls - Viladecavalls Empresarial”, ampliant
l’àmbit funcional a totes aquelles empreses legalment
establertes que realitzin la seva activitat en el municipi
de Viladecavalls.
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