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Junta Directiva

Junta Directiva

President

Antoni Abad Pous
President Unió Empresarial Metal·lúrgica

Vicepresident

Josep Armengol Giralt
President Institut Industrial de Terrassa

Secretari General

David Garrofé Puig

Comité Executiu

Ignasi Amat Garriga
Vocal
Jordi Casas Cadevall
Vocal
Ignasi Cusidó i Codina
Vocal
Daniel Puente Quer
Vocal
Jordi Dinarès i Daura
Vicepresident de l’Institut Industrial de Terrassa
Cristina Escudé Ferrusola
Presidenta de la Comissió de Comerç Interior
Santi Fontseca i Fuset
President Cercle Cecot Joves Empresaris
Carlos Garriga i Sels
President de FEM
Manuel Jiménez Muñoz
President Fòrum Cecot Rubí
Xavier Panés i Sancho
Vocal
Jordi Parera i Martinell
Vocal
Toni Palet i Pérez
President Gremi de la Construcció del Vallès

Vocals

Joan Carles San José i Torras
President del Club Cecot de Màrqueting i Vendes
Ramon Talamàs i Jofresa
President del Club Cecot Financer & Fiscal
Julio Aranda Aranda
President Associació d’Empresaris de Cerdanyola
Francisco José Hoya Muñoz
President Organització d’Autònoms de Catalunya
Josep María Carné Pla
President Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca
Xavier Casanovas Antonell
President Gremi de Carnissers i Cansaladers - Xarcuters de Terrassa i Comarca
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Joan Castelló Escudé
President Gremi Químic de la Cecot
Carles Clapés Carreras
President Gremi de Floristeria de Terrassa i Comarca
Josep Lluís Corral Pérez
President Associació d’Empreses de Neteja i de Recollida Selectiva – ASENETMaria Costa Soler
Presidenta Comerç Terrassa Centre
Abel Cots Duocastella
President Associació d’Empresaris de Cardona
Josep Daví Casas
President Gremi de Transports i Logística de Catalunya
Joan Ignasi Pascual i Pla
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 Corredures d’Assegurances (ACCA)
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.
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Vocals

Lluís Ristol i Ubach
President Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca
Joan A. Santos i 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 Barcelona :
Consell Econòmic, Social i Comerç del districte de Sant Martí
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Turisme i serveis
Laboral i Recursos humans
Economia i Fiscalitat
Formació
Indústria
Innovació
UE i Programes Europeus
Medi Ambient
Emprenedors
Infraestructures
Internacional

fem memòria 2016

pàgina 10

Representació Institucional
ÀMBIT AUTONÒMIC
Fepime Catalunya
Comitè Executiu
Junta Directiva
Confederació Empresarial de Barcelona
Comitè Executiu
Generalitat de Catalunya :
Departament de Presidència
Pacte Nacional Dret a Decidir
Consell Assessor per a la Reforma Horària
Departament de Territori i Sostenibilitat:
Comissió de seguiment del Pla de suport al Tercer Sector Ambiental
Pacte Nacional per la Transició Energètica
Pla Estratègic de l’Aviació a Catalunya 2030
Taula Estratègica Catalana del Corredor Mediterrani
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
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ÀMBIT AUTONÒMIC
Universitat Internacional de Catalunya:
Consell Assessor Universitari

ÀMBIT ESTATAL
CEOE
Assemblea general
Comissions :
Consell d’Indústria
Seguretat 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 afers socials
Economia i política financera
Diàleg social
Unió Europea
Infraestructures, serveis i urbanisme
Desenvolupament sostenible i medi ambient
Responsabilitat social empresarial
CONFEMETAL
Junta Directiva
Comissió afers laborals
Comissió de Formació i Prevenció de Riscos Laborals
Comissió d'Internacional
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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

4.707 empreses
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Sondeig en relació a la instrucció de control de la jornada diària dels treballadors
Club Cecot de Recursos Humans
PUBLICAT 22/07/16
Resultats del sondeig entre empreses associades a la patronal Cecot en relació a la instrucció
3/2016 de la Inspecció de Treball. La instrucció intensifica el control del compliment de la
normativa relacionada amb el temps de treball a les empreses.
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
Internacionalització
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 2015 i les perspectives per
al 2016.
Informe i pla d’acció per a l’impuls de la Ronda del Vallès
Institut Cerdà - Diputació de Barcelona – 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.
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
03/11/16
Signatura del conveni amb la Conselleria d’Empresa i Coneixement per al sector del
comerç.
08/11/16
FEMVallès presenta la proposta de l’Àrea Vallès al Parlament de Catalunya.
27/10/16
La Cecot demana a la DGT que els vehicles puguin circular a 120 km/h pel tram central de
la B40.
25/10/16
La Cecot acull la presentació de la tercera edició del Terrassa Aposta per l’Ocupació.
24/10/16
L’Ajuntament de Barcelona ens convida a ser membres actius de la Taula de Contractació
Pública Social.
07/10/16
Cecot-Rubí celebra el 10è aniversari homenatjant els empresaris que han fet possible el
desenvolupament econòmic de la ciutat.
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06/10/16
Reunió de deliberació dels membres del Jurat dels Reconeixements al Progrés Empresarial
2016.
05/09/16
La Cecot s’adhereix a l’Alianza per la Formació Professional Dual que impulsa la Fundació
Bertelsmann.
15/07/16
La Cecot demana l’adhesió dels ajuntaments de Catalunya a la Finestreta Única Empresarial
(FUE).
12/07/16
CCOO i UGT s’adhereixen a la declaració Pro Vallès impulsada per la plataforma FEM
Vallès.
La Cecot demana a la Defensora del Poble que reprengui les investigacions en l’ús dels
fons per FP amb anterioritat a 2015 per part del Govern.
08/07/16
El Ministeri de Justícia reforça la Sala del Contenciós-Administratiu davant la falta de
recursos denunciada per Cecot.
16/06/16
La Diputació de Barcelona i la Cecot renoven el seu compromís per consolidar i continuar
estenent la reempresa a la demarcació.
09/06/16
Representants de la Cecot es reuneixen amb el director general de carreteres per fer un
seguiment de les obres de la B-40.
08/06/16
El secretari d’Hisenda de la Generalitat explica el model de la nova Hisenda Catalana a la
Cecot.
02/06/16
Toni Palet, membre del Comitè Executiu de la Cecot, participa de la reunió amb el
conseller d’economia Oriol Junqueres per conèixer la proposta dels pressupostos generals
de la Generalitat.
27/05/16
Nou acord de col·laboració entre la patronal Cecot i Banc Sabadell.
13/05/16
Trobada d’empresaris i directius amb el Director de Relacions Laborals de la Generalitat de
Catalunya, Enric Vinaixa.
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07/05/16
Antoni Abad obre la cimera anual de l’Angel Capital Association Summit que té lloc a
Filadelfia.
04/05/16
Pasqual Moya reelegit com a president del Gremi de Tallers per als propers quatre anys.
15/04/16
La Cecot renova el seu Comitè Executiu: Miquel Font, Ignasi Cusidó i Eliseu Vila donen
pas a les incorporacions de Manuel Jiménez, Carlos Garriga, Ignasi Cusidó Codina, Ignasi
Amat, Jordi Dinarès, Xavier Panès.
31/03/16
Conveni de col·laboració amb Acció Solidària Contra l’Atur per difondre la Reempresa.
31/03/16
Convenio entre la European Business Angels Network y la Caribbean Business Angels
Network.
25/02/16
La Cecot presenta una queixa al Síndic per pràctiques irregulars del Govern en el destí dels
fons de la quota de formació professional (0,7%).
24/02/16
Antoni Abad es reuneix amb el Conseller d’Afers Exteriors Raül Romeva.
18/02/16
Antoni Abad se reúne con Ana Pastor como portavoz de la plataforma de agentes
territoriales que impulsan la finalización de Ronda del Vallès.
12/02/16
El Gremi d’Electricitat, Fontaneria i Afins del Bages i Berguedà i la patronal Cecot signen
un conveni de col·laboració per difondre la Reempresa.
01/02/16
El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont rep, en visita institucional,
el president de la patronal Cecot, Antoni Abad, al Palau de la Generalitat.
29/01/16
Trobada institucional entre la consellera de Treball, Dolors Bassa i representants de la
Junta Directiva de la patronal Cecot.
28/01/16
El Conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, es reuneix amb els membres de la Junta
Directiva de la patronal Cecot.
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11/01/16
Trobada anual de la presidència i membres de la Junta Directiva de la Cecot amb els
professionals dels mitjans de comunicació.
Cobertura Mediàtica
Notes de premsa / convocatòries de premsa realitzades.
Impactes promoguts: 146
Impactes coberts pels mitjans de comunicació derivats de notes de premsa i convocatòries
realitzades: 559
Impactes coberts pels mitjans de comunicació derivats de la petició del propi mitjà.
Notícies/ declaracions/ col·laboracions en programes: 309
Impactes coberts per mitjans de comunicació generals i/o econòmics. Notícies/
declaracions/ col.laboracions en programes: 440
(*) Considerem Mitjans Generals i Econòmics totes aquelles capçaleres en paper, digital o
audiovisual que sobrepassi la cobertura estrictament local.
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Nit de l’Empresari 2016 – La Nit de la reEvolució | Transformem idees
El passat dijous 20 d’octubre de 2016, a les set de la tarda i a L’Auditori de Barcelona, va tenir
lloc la 22a edició del sopar Nit de l’Empresari.
Com a novetat, Barcelona Classic Concert, sota la direcció artística de Joan Martínez Colàs,
va ser l’encarregada d’amenitzar l’acte a través d’un conjunt d’actuacions musicals que retien
homenatge a diferents personatges que van reEvolucionar les seves respectives disciplines
professionals.
L’acte va estar presidit pel President de la Generalitat, Carles Puigdemont, i entre les
principals autoritats confirmades, destaquen l’assistència de la presidenta del Parlament de
Catalunya, Carme Forcadell, el segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume
Collboni; els consellers de la Generalitat de Catalunya: de Salut, Toni Comín; de Territori,
Josep Rull; de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa i d’Empresa i Coneixement, Jordi
Baiget. L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i alcaldes, alcaldesses i representants municipals
de Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Rubí, Matadepera, Ullastrell, Sant Quirze del Vallès o
Olesa de Montserrat.
Com cada any les empreses i entitats guardonades van recollir de mans del president de la
Generalitat de Catalunya i del presidents de les entitats promotores dels diferents guardons,
el seu premi. Els guardons d’aquest any, han recaigut sobre:
Empresa més internacional - promogut per FEM
IMC TOYS
Terrassa
Comerç més dinàmic - patrocinat per Helvetia Seguros
CASA AMETLLER
Olèrdola
Reconeixement a la Innovació – patrocinat per HP i promogut pel Club Cecot
Innovació i tecnologia
Subcategoria petita empresa
MAT GLOBAL SOLUTIONS
Terrassa
Subcategoria mitjana/gran empresa
SKEYNDOR
Terrassa
Millor jove iniciativa empresarial - promogut pel Cercle Cecot de Joves Empresaris
BAS ALIMENTÀRIA
La Vall d’en Bas (Girona)
Valor d’emprendre – nova empresa
PARKIMETER TECHNOLOGIES
Barcelona
Valor d’emprendre – reempresa
MOZZAKIMOZZA
Barcelona
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Entitat integradora - promogut per la Fundació Institut Industrial i Comercial
FUNDACIÓ ECOM
Barcelona
2n Reconeixement CaixaBank a la PIME responsable
CAMPOS ESTELA
Rubí
Premi Prevint
GRUP PERALADA
Peralada (Girona)
Associació empresarial
BARCELONA OBERTA
Barcelona
Categoria fora de concurs.
Millors pràctiques administració pública
A l’AJUNTAMENT D’IGUALADA per l’impuls de l’Igualada Leather Clúster Barcelona amb
el Gremi de Blanquers d’Igualada
Igualada
Categoria fora de concurs.
Personalitat
DR. JOAN URIACH I MARSAL, empresari i president de la Fundació Uriach 1838
Barcelona
Categoria fora de concurs.
Empresa centenària
CASA GISPERT, fundada l’any 1851.
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El lema d’aquesta edició
RE-EVOLUCIÓ
Connectar amb el futur | Pensament no convencional | Projectar nous horitzons |
Transformar persones
En l’àmbit productiu es parla de la 4a revolució industrial, i en aquest sentit la Cecot sempre
ha reivindicat el pes de la indústria en el progrés dels territoris i de la necessitat d’impulsar
polítiques industrials. Però la reindustrialització que s’està plantejant aquests dies es basa
en nous models productius encaminats a la connectivitat de les coses i caracteritzada per la
digitalització. I això comporta inevitablement haver de provocar una re-Evolució de l’actual
marc laboral i del model de formació professional d’acord amb aquesta nova reindustrialització.
Per impulsar tots aquests canvis es requereix d’un pensament no convencional, una nova
manera de fer front a les problemàtiques que sorgeixen.
I, des de la Cecot, encara s’afegeix la necessitat de fer re-Evolucionar, mitjançant el debat,
el paper dels agents socials i econòmics en aquest nou entorn. Des de les organitzacions
empresarials com la Cecot hem de ser capaços d’ajudar les empreses, sobre tot a les
microempreses, pimes i autònoms a gestionar en aquest nou entorn i a anticipar-nos a
definir nous horitzons.
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Acords i Descomptes

El Club de Descomptes és el Servei de compra col·lectiva de la Cecot creat l’octubre de l’any 2012
per ajudar a les empreses a donar-se a conèixer, impulsar les vendes de les empreses associades i
estalviar en les seves compres.
Total d’usuaris a 31 de desembre de 2016:

5.743

			
161
62
67
9
10
1
2
10
42 circulars
43 circulars

1.012
518
5.437

284
6.846
13.233,37 €
11.849 €

727
349
4.393
749
19.364
1.205
25.711
38.963,80 €
42.590,80 €
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SOLRED
L’acord amb SOLRED ofereix a les empreses importants descomptes en combustible. 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 2016: 			
Total empreses adherides des de l’inici de l’acord

129
4.099

Noves targetes tramitades 				

414

Total targetes tramitades

11.808

Via T sol·licitats

3 4 (68 dispositius)

Total Via T sol·licitats					

617 (1.161 dispositius)

Litres agregats

12 milions

Total litres agregats

352 milions

Total circulars específiques enviades:			

7 circular

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 2016:			

361

Total codis enviats des de l’inici:				

3.369

Total circulars específiques enviades:			

5 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:

22

Total activacions des de l’inici del servei:		

851

Total circulars específiques enviades:			

3 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:

4

Total activacions des de l’inici del servei:		

45

Total circulars específiques enviades:			

3 circulars
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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 específiques enviades:			

1
185
0 circulars

LA VANGUARDIA
Total subscripcions a 31 de desembre: 		
Total subscripcions des de l’inici del servei:		
Total circulars específiques enviades:			

84
3.054
0 circulars

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:		
Total circulars específiques enviades:			

12
277
1 circulars

INFORMA
Informa D&B ofereix la informació comercial d’una empresa per establir les seves relacions
comercials i conèixer millor aquelles empreses que ja són clients, proveïdors o competència.
Total empreses interessades:
Total empreses interessades des de l’inici:		
Total circulars específiques enviades:			

1
87
0

ENDESA
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 empreses assessorades:
Total circulars específiques enviades:			

233
2

LA CENTRAL DE RUBÍ
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.
Durant el 2016 es treballa amb la conceptualització d’una nova plataforma B2B.

GRUP CATALÀ DE TREBALL
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.
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Total empreses interessades:
Total circulars específiques enviades::		

14
12 circulars

SABA
Acord de col·laboració per oferir a les empreses associades importants avantatges i descomptes en
estacionaments.
Total activacions:
Total circulars específiques enviades::		

124
5 circulars

ARA.CAT
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:
Total circulars específiques enviades:		

84
7 circulars

NATIONAL GEOGRAPHIC
Gràcies a l’acord de la Cecot amb RBA les empreses poden gaudir de descomptes en la subscripció
de les millors revistes.
Total activacions:
Total circulars específiques enviades:		

15
1 circulars

SERVEI DE PREVENCIÓ EN RISCOS LABORALS
Prevint és una Societat de Prevenció de Riscos Laborals que ofereix assessorament i sensibilització
en matèria de prevenció, així com un servei de màxima qualitat acompanyat d’un tracte
personalitzat basat en la qualitat humana i en els valors ètics i professionals.
Total empreses interessades:
Total circulars específiques enviades:		

4
2 circulars

MOVISTAR
La Cecot posa a l’abast de les empreses un assessor especialitzat en telefonia que analitza
gratuïtament la despesa de l’empresa i realitza una proposta d’estalvi, assessorant en la gestió.
Total empreses assessorades:			
Total circulars específiques enviades:		

10
0

MUSIC GATES
Gràcies a l’acord entre la Cecot i MusicGates les empreses poden gaudir de descomptes en la
contractació d’una selecció musical de gran qualitat amb més de 200.000 cançons i 11 canals
musicals a través del seu fil musical en streaming, amb drets musicals.
Total empreses assessorades: 		
Total circulars específiques enviades:		

3
0
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SERVEI D’ASSESSORAMENT EN PRODUCTES FINANCERS
Gràcies a l’acord entre la Cecot i les principals entitats bancàries, (Banc Sabadell, CaixaBank, Banc
Santander i Caixa d’Enginyers) les empreses poden gaudir d’assessorament personalitzat en la
contractació de productes financers.
Total empreses assessorades:
Total circulars específiques enviades:		

34
28
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Número de trucades ateses i derivades:
Número de llistes d’empreses facilitades des del departament:

26.152
226

Número de cessions - lloguer de sales:

56

Número de gestions del servei de reclamació de deutes:

45

Numero de gestions del Servei de comunicacions electròniques certificades:

20

Número de conveni i legislació sol·licitats:

498

Número de consultes totals als assessors:

4897
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Cecot - Polítiques actives ocupació executades al 2016
FORMACIÓ
Total accions formatives realitzades		
Total alumnes formats				
Total hores lectives			

815
5.728
52.222

Projecte FEM OCUPACIO PER JOVES
Projecte d’orientació, formació i inserció laboral. Atenció a 20 joves.
Programa INTEGRAL DINS EL MARC GARANTIA JUVENIL Projecte
d’orientació, formació i inserció laboral. Atenció a 60 joves
BORSA DE TREBALL
Ofertes generades		2016		620
Demandes gestionades
2016		
2.184
PROJECTES
Nom: Agència de col·locació.
Projecte d’inserció laboral. Atenció a 223 persones.
Nom: Terrassa Aposta per l’Ocupació.
Projecte d’orientació, formació i inserció laboral. Atenció a 392 persones.
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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 tenia una durada de divuit mesos i va finalitzar el juny de 2016.
L’objectiu del projecte era 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.
Per primer cop en aquest sector s’ha utilitzat una metodologia innovadora que ha combinat
l’elaboració d’un estudi acadèmic sobre les característiques d’aquests mercats online de compravenda
d’empreses, combinat amb la participació de 35 d’aquestes plataformes tant publiques com privades
de 12 països diferents, a través de diferents entrevistes i reunions de grups d’experts.
Com a resultat, EU4BT ha estat capaç de definir 6 elements claus sobre els quals s’han definit els
estàndards mínims de qualitat: 1) Transparència en el servei; 2) Confidencialitat i Seguretat; 3)
Reconeixement extern; 4) Accés addicional a serveis de suport; 5) Perfils i informació actualitzada i
verificada; 6) Auto-regulació i cooperació entre plataformes.
23 plataformes de 10 països europeus han signat el Codi de Conducta definit pel projecte EU4BT on
es plasmen els estàndards mínims de qualitat d’aquestes plataformes.
En el projecte van participar com a socis: SOWACCESS (Bèlgica), TRANSEO (Bèlgica) i la Universitat
d’Utrecht (Holanda).

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 + , el projecte té una durada de 3 anys.
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 durant el 2016 ha produït 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 s’han desenvolupat 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
El productes futurs que desenvoluparà el projecte seran:
- Una sèrie de 15 vídeos temàtics
- 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.
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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 publico-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.
Durant aquesta primera convocatòria es van presentar 15 sol·licituds, i durant l’any 2016 han estat 9
les empreses que han participat en el Programa de Cupons a la Internacionalització .
Al juliol de 2016 es va obrir una nova convocatòria del Programa Cupons a la internacionalització i
des de la Fundació Cecot Innovació s’han presentat 9 sol·licituds que estan pendents de resolució.

fem memòria 2016

pàgina 32

Fundació Cecot Persona i Treball

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
20 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. El projecte Servei de Retorn s’ha presentat a Lleida en el marc de les jornades
Joves emigrants: costos i oportunitats socials, organitzades per la Direcció General de Joventut de
la Generalitat de Catalunya.

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 35 joves emigrats a les accions d’informació del projecte, i 15 a les activitats
de formació. Han rebut informació a través Newsletters sobre aspectes com 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 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 550 seguidors en finalitzar l’any. La primera edició del Welcome Back es va realitzar el
2014, i durant 2016 s’ha desenvolupat la tercera edició.
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Responsabilitat Social Empresarial
Engage (www.engage4csr.eu)
Co-finançat per la Comissió Europea.
Projecte emmarcat dins les accions KA2 (Cooperació per a la innovació) del programa Erasmus+ i
coordinat per la Cambra de Comerç de la ciutat de Kocaeli (Turquia). Ha comptat amb la participació del
Govern d’Istambul (GOI), i socis internacionals d’Àustria (BEST), Bulgària (MYCCI), Romania(CREFOP),
Espanya(FCPiT) i Portugal (ISQ)
L’ENGAGE ha recollit bones pràctiques internacionals en RSC a través d’un estudi Benchmarking;
ha desenvolupat 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. Durant el 2016, des de FCPiT
s’han realitzat accions de formació interna per a personal de la CECOT en l’àmbit de la RSC; s’ha
organitzat la jornada ENGAGE per a stakeholders, en la qual empreses associades i col·laboradores
han explicat les seves bones pràctiques; i s’ha pres part en dues reunions internacionals del projecte,
així com en la jornada de clausura a la Universitat Empresarial d’Istanbul, amb més de 100 participants
d’institucions educatives, empresarials i socials.
El projecte ENGAGE, que es va iniciar a l’octubre de 2014, ha conclòs el setembre de 2016.
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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 tercer 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 directe a les poblacions de Terrassa i
Barcelona, fomentant i sensibilitzant la cultura emprenedora, fomentant la creació de noves empreses
que esdevinguin la creació de llocs de treball i ajudant a la consolidació de les ja existents perquè
guanyin en competitivitat i suposi una millora de l’ocupació als territoris on hem actuat.
A continuació detallem els resultats obtinguts de les accions realitzades per la Cecot:
Nombre Total de Consultes:
Nombre sessions informatives per emprenedors realitzades:
Nombre d’emprenedors informats i atesos:				
Nombre de projectes assessorats:
Nombre d’empreses creades:			
Nombre de plans d’empresa finalitzats:			

15
458
170
26
26

- S’han organitzat i realitzat 3 Càpsules formatives amb un total de 48 persones participants:
Càpsula 1: Màrqueting creatiu amb pocs recursos (8h.)
Càpsula 2: Taller de Design Thinking i Lego Serius Play (8h.)
Càpsula 3: Model Canvas: analitza el teu model de negoci de manera pràctica i senzilla (8h.)

Projectes 2016
ACCELERACIÓ EN ÒRBITA (edició 2015-2016) - 3a 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” (3a. 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 física, jurídica o PIME, amb ubicació a Terrassa, vocació
internacional, potencialitat de creixement, ser innovadora i compartir cultura i valors.
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Les actuacions realitzades han estat:
Difusió del programa i sessió informativa.
Període de presentació de candidatures.
Selecció de candidatures pel Comitè Tècnic format per un representant de cada entitat.
Realització de dos sessions de formació adreçats a les 6 empreses seleccionades i beneficiàries del
programa: Taller “Model de negoci i Estratègia empresarial: mètode Canvas”.
Definició del pla d’acció per a cadascuna de les empreses beneficiàries del programa:
L’assessorament ofert a les empreses que han estat tutoritzades i assessorades per la Cecot
s’ha centrat en els següents àmbits empresarials on s’ha detectat un potencial de creixement:
màrqueting digital i posicionament, pla de màrqueting per a la internacionalització, gestió de
vendes i assessorament comercial.
Implementació i seguiment del pla d’acció.
Avaluació de resultats i tancament del programa.

Projectes 2016
PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT A LA CONSOLIDACIÓ I PROJECCIÓ DE LES EMPRESES
QUADRANT.0”
Programa que com objectiu: 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 7 empreses, ubicades a l’espai de Co-Working de l’Orbital 40 i
els Vivers d’empreses de Foment de Terrassa.
Detecció de les necessitats de les empreses, establiment 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.
Sessions grupals de formació (Model de Negoci i Estratègia Empresarial) i sessions
individualitzades i personalitzades d’assessorament.
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PROGRAMA CONSOLIDA’T:
L’organització d’Autònoms de Catalunya – AUTCAT, associació adherida a la patronal Cecot, amb
el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya ha
realitzat la 3a. 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 36 persones autònomes que han participat, 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 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 2016.
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 36 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 (màrqueting digital, aspectes jurídics i documentals,
gestió comercial i atenció al client, gestió del temps, elaboració de pressupostos, comunicació,
creixement personal, networking), s’han realitzat 8. Tant sols una d’aquestes píndoles no s’ha pogut
realitzar per no arribar al mínim d’assistents.
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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 2016):

Consolidació
S’ha atès a 3.768 cedents, 830 dels quals al 2016.
S’ha atès a 6.486 reemprenedors, 1.970 dels quals al 2016.
S’ha intermediat en 407 reempreses d’èxit durant aquest 2016, assolint la xifra total de 1.099.
S’han generat 17.153.568,66 € en inversió induïda durant el 2016, assolint la xifra total de 52.809.741,43
€ des de l’inici del servei.
S’han seleccionat, contractat i format els nous tècnics i consultors del servei.
Formació de 112 reemprenedors d’arreu de Catalunya en el marc dels Tallers de Formació de
Reempresa de 16 hores.
Formació de 163 reemprenedors en el marc de la col·laboració amb el SOC.
Celebració de 10 Tallers de Formació de Reemprenedors arreu de Catalunya.
Celebració de 9 “Cafès de la Reempresa” arreu de Catalunya.
Formació de 70 tècnics de les Oficines de Treball de la Generalitat.
Formació de 70 directors de les Oficines de Treball de la Generalitat.
Formació de 16 nous tècnics de la Diputació de Barcelona.
Formació de 52 tècnics de la Diputació de Barcelona en atenció a empreses cedents.
Formació de 54 tècnics de la Diputació de Barcelona en valoració d’empreses.

Desplegament
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 el Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
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 Caixabank.
S’han signat 3 nous convenis de col·laboració amb organitzacions empresarials i entitats
socioeconòmiques en el marc del Cercle Empresa.

fem memòria 2016

pàgina 38

Departaments
Emprenedoria i Creixement Empresarial
Mercats transparents
Manteniment del Marketplace de la Reempresa a internet.
Adaptació del Marketplace segons requeriments del desplegament dels convenis de col·laboració.
Manteniment del portal del Mercat Sectorial del Comerç: comerc.reempresa.org
Llançament del portal de la col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya: soc.reempresa.org
Aplicació de millores i noves funcionalitats al Marketplace tals com: nous eframes, nou sistema de
filtres, etiquetes d’anuncis nous i de baixada de preu.
Elaboració de nous continguts per al Marketplace de la web.
Creació de landingpage per a la derivació de sol·lcitiuds de finançament a caixabank: www.
reempresa.org/lacaixa
Creació de landingpages per a la gestió dels Espais de Matchings: matchings.reempresa.org
Creació de landingpages per a la gestió dels Espais de Matchings de Caixabank: matchingslacaixa.
reempresa.org
Creació de la landingpage per a la gestió de la Matinal de Cornellà: matinal.reempresa.org
Llançament de la versió en anglès del Marketplace.
Aplicació de millores i noves funcionalitats al CRM tals com: informes, entitat interessos, entitat
Entitats, entitat Contactes Privats, entitat Convenis, entitat Cas d’Èxit, etiquetes per a mercats
sectorials, possibilitat d’incloure adreces de l’estranger, etc.
Renovació i creació de nous manuals d’ús del CRM.

Difusió i gestió Social Media
Aparició a la campanya del 012 “La Generalitat Informa”.
Reempresa ha aparegut 176 vegades als mitjans de comunicació escrits, de televisió, ràdio i online.
Reempresa.org ha rebut 140.331 visites, el que ha suposat la visualització de 562.096 pàgines.
El perfil de twitter ha superat els 3.900 seguidors.
Els vídeos i àudios del canal Youtube han rebut 5.696 visualitzacions, superant el total de 14.000
visualitzacions des de la seva posada en marxa.
La guia del Cedent acumula 22.894 visualitzacions.
La guía del Reemprenedor acumula 25.760 visualitzacions.
El grup de debat de Linkedin compta amb 297 seguidors, mentre que l’empresa és seguida per 392
contactes.
El perfil de Facebook compta amb 923 “m’agrada”.
Enviament de 11 Newsletters a 79.500 destinataris.
Enviament de 64 circulars a reemprenedors, cedents i potencials usuaris.
Emissió de 33 Notes de Premsa sobre l’evolució i esdeveniments de Reempresa.
Celebració de més de 300 xerrades i sessions informatives arreu de Catalunya.
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.
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Benchmarking
Lideratge del projecte europeu EU4BT.
Participació a l’European SME Transfer Summit organitzada per Transeo a Colònia.
Participació a l’European SME Assembly organitzada per la Comissió Europea a Bratislava.
Reunió amb la Sra. Kristin Schreiber, directora del programa COSME, de la DG Growth de la Comissió
Europea.
Reunió am la Sra. Elzbieta Bienkowska, Comissària d’Emprenedoria i PIMEs de la Comissió Europea.
Reunió amb la Sra. Aura Salla, membre del Cabinet del Vicepresident, el Sr. Jyrki Katainen, de la
Comissió Europea.

Monitoritzar
Elaboració dels informes de gestió periòdics.
Elaboració dels informes de seguiment: DIBA, DIGIR, DIPTA, Generalitat de Catalunya i Ajuntament
de Reus.
Celebració de les reunions de seguiment: Cecot, 22@, Coordinació i Delegacions.
Celebració de les reunions del comitè de seguiment i del comitè director segons establert al
conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona.
Celebració de les reunions del comitè de seguiment segons establert al conveni de col·laboració
amb la Diputació de Girona.
Celebració de les reunions del comitè de seguiment segons establert al conveni de col·laboració
amb la Diputació de Tarragona.
Celebració de les reunions del comitè de seguiment segons establert al conveni de col·laboració
amb l’Ajuntament de Reus.
Celebració de les reunions del comitè de seguiment i del comitè director segons l’establert en el
conveni de col·laboració amb Caixabank.
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 la campanya de revisió de la qualitat de la informació comercial per a l’actualització
i complementació de la informació corresponent a les reempreses d’èxit.
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Serveis d’Assessorament

Àrees d’Assessorament

Ajuts i subvencions I+D+i

Narcís Casteis

ajuts-I-D-i@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA

FORMACIÓ

Assessorament per la reducció de la
càrrega fiscal de projectes d’R+D i d’IT
via AENOR.

Cursos de formació in company:
6,25%

Assessorar sobre els possibles beneficis
fiscals i financers respecte a la I+D o la IT
de l’empresa.
18,75%
Identificar els possibles ajuts / subvencions
d’empreses Catalanes.
50,00%
Informar i assessorar d’ajudes per
l’automatització de nous processos
industrials.

12,50%

Informar i assessorar sobre ajudes i
subvencions per a nous projectes
de Recerca i Desenvolupament.		

12,50%

Dies de Visita:
Hores convingudes

Conceptes generals de Comercial i Màrqueting.
Millora de les tècniques i habilitats comercials.
Tècniques de venda telefònica.
Habilitats de comunicació.
Optimització Comercial.

CIRCULARS: 7

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

16
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Comerç Exterior

Asun Cirera

comercexterior@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA

FORMACIÓ

Ajuts i subvencions

1,40%

Aranzels

1,40%

Barreres tècniques

4,90%

Contractació internacional
Documentació d’exportació

15,38%
1,40%

Duanes

37,06%

Fiscalitat internacional

17,48%

Informació varia sobre altres paisos

2,80%

Inici a l’exportació

4,20%

Inversions a l’exterior

1,40%

Marcatge cee

0,70%

Normativa comunitaria

0,70%

Normativa d’altres paisos

0,70%

Tractament i.v.a. comerç exterior

0,70%

Varis

9,79%

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

Tractament Fiscal
Internacional.

de

les

operacions

de

Comerç

El nou Codi duaner.
Workshop: Estratègies comercials a Europa.
Workshop: De Distribuidor a filial.
Workshop: Deslocalitzan de Xina?
Presentació plataforma Port Shenzen.

ALTRES GESTIONS
Programa IPIME- 1 grup
Preparació REPTE 2020
Butlletí del Club

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

153
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Comerç Exterior Metall

Josep M. Campanera

cexteriormetall@cecot.orgterior@cecot.org

MISSIONS COMERCIALS

Programa de Nous Mercats

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.

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.

Principalment, el programa inclou la realització
d’entrevistes amb clients potencials amb preparació
d’agendes de visites personalitzades per a 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 d’ ACCIÓ per empresa
que subvenciona les despeses de desplaçament i
allotjament fins a un import màxim establert que varia
en funció del país de destí.
Durant l’any 2016 s’han realitzat les següents missions:
Vietnam / Tailàndia
Perú
Ghana / Nigèria		
Japó
Indonèsia		
Algèria / Marroc		
EEUU / Canada		
Iran
Aràbia / Emirats		
Colòmbia		
Mèxic

12-18 Juny
4-8 Juliol
18-24 Setembre
3-9 Octubre
10-14 Octubre
23-28 Octubre
7-10 Novembre
11-17 Novembre
26 Nov.– 02 Desembre
28 Nov.– 02 Desembre
12-16 Desembre

Durant el 2016 s’han realitzat 20 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
2016.

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 portat a terme els 7 grups
aprovats, que compten tots ells amb l’ajut d’ACCIÓ.
Servei de Promoció Internacional
El seu Delegat
El Programa de Delegats neix amb la finalitat d’oferir
un servei semblant al dels Grups d’Exportació en Destí
però més personalitzat i individualitzat.
Es per això que es va dissenyar aquest 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: Colòmbia, Costa d’Ivori, EEUU,
Itàlia, Marroc, Mèxic, Perú i Regne Unit.

Dies de Visita:
Dijous de 16 a 18 hores
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Programa Èxit Empreses
Per tal de donar resposta a les empreses que volen
internacionalitzar-se, però no disposen de personal
qualificat per aquesta tasca, o temps per a fer un
seguiment efectiu, s’ha posat en funcionament el
programa Èxit Empresa, en col·laboració amb la
consultora ITC de Sant Cugat.

Un equip d’experts en el mercat francès 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 francesos i empreses catalanes a París.
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
a França.
Fase 2: Anàlisi i selecció dels agents comercials a
França
Cerca i filtratge d’agents comercials francesos, a fi
d’identificar aquells que siguin mes
adequats per a les empreses catalanes, i estigui oberts
a negociar una relació.

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

Fase 3: Viatge i realització de les entrevistes
personalitzades.
Organització d’entrevistes personalitzades a França,
entre les empreses i els agents comercials identificats,
dins del marc del Cicle de Trobades d’Agents Comercials
a Europa de l’Entitat La trobada s’organitzarà en un dia
de manera que les empreses participants puguin anar i
tornar de destí en un màxim de 2 dies.
Programa Cupons d’Internacionalització
Amb l’ajut d’ACCIÓ, la nostra entitat va oferir
a les empreses el Programa de Cupons a la
Internacionalització que permet acompanyar a les
empreses en les primeres passes a l’exterior.

Per tal de donar resposta a les empreses que no
disposen d’agents comercials comissionistes en els
principals mercats de la Unió Europea, s’ha organitzat
al 2016 una segona Trobada d’Agents Comercials
Comissionistes 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 francès a fi d’iniciar o consolidar les
exportacions.

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 2015.

Dies de Visita:
Dijous de 16 a 18 hores
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L’ajut es del 80% del cost dels serveis fins a un
pressupost màxim de 5.000 euros, es a dir l’ajut màxim
per empresa es de 4.000€, i la durada del projecte es
d’un màxim de 6 mesos.

• Contractació d’un estand compartit per a que les
empreses disposin d’un espai propi per presentarse a través de panells, catàlegs i mostres dels seus
productes.

El ventall de serveis en que es pots comptar amb ajut
es el següent :

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

• Fer la diagnosi del potencial d’internacionalització de
la teva empresa i dissenyar una nova proposta de valor
més trencadora i competitiva per a l’empresa.

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

• Desenvolupar amb tu el pla de promoció internacional
de la teva empresa , que et permetrà seleccionar els
productes i serveis, els països on tens més oportunitats,
per quin canal has de vendre els teus productes o
serveis, identificar potencials clients etc…
• Dissenyar el web per fer-lo més internacional.
• Posicionar el web en mercats internacionals i xarxes
socials.
• Acompanyar i assessorar en la participació a fires
internacionals

• 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 2016 s’ha organitzat la participació
agrupada a la següent Fira:
MIDEST		

París, França

05/12 al 09/12

• Selecció d’un tècnic en comerç internacional.

ASSESSORAMENT

• Subcontractació d’un Export Manager.

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.

• Gestió de concursos i de licitacions internacionals.
• Gestió per al registre de marca i de patents en
mercats internacionals.
Es van gestionar més de seixanta sol·licituds d’ajut,
amb la col·laboració de consultors externs i el personal
de la pròpia entitat.

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 d´ICEX per a
subvencionar les despeses generades pel lloguer i la
decoració dels estands, i el transport de la mercaderia.
Els serveis oferts en les participacions a les fires són:

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.
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.

Dies de Visita:
Dijous de 16 a 18 hores
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Àrees d’Assessorament
Comerç interior

Mercè Clavel

comercinterior@cecot.orgior@cecot.org

TEMÀTICA
53,85%

Comerç interior.
Plans, informes i estudis sobre el comerç i la distribució.
Subvencions pel comerç.
Varis

Dies de Visita:
Hores concertades

7,69%
23,08%
15,38%

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

13
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Àrees d’Assessorament
Consum

Alfons Conesa

consum@cecot.orgior@cecot.org

TEMÀTICA
Adhesió a l’Arbitratge de consum.

6,45%

Altres temes de consum.

48,39%

Contractació i clàusules abusives.

6,45%

Defensa d’autònoms i microempreses
davant de conflictes amb les
subministradores de serveis bàsics.

9,68%

Dubtes en les relacions consumidor
empresa.

25,81%

Informació a consumidors i usuaris.

3,23%

ALTRES GESTIONS
Des de l'Assessoria de Consum, s’han seguit
puntualment totes les casuístiques que per la seva
trascendència podien afectar directament tècnica i
econòmicament a les empreses.
Gestions directes a companyies prestadores de
serveis bàsics i serveis de tracte continuat, com són
les elèctriques, gasistiques i de telefonia,per resoldre
els conflictes entre autònoms i microempreses amb les
dites companyies, Llei 20/2014 del 29 de desembre.

L’errada estava en el càlcul de la ingesta pels nens com
a diària ,quan era l’ingesta setmanal.
L’errada perjudicava greument a les empreses del
sector i concretament a una de les associades a CECOT.
Això ha comportat, contactes i reunions amb les
diferents administracions i una reunió amb la Direcció
General del Mercat Interior Competència Emprenadoria
i Petita i Mitjana Empresa de la Unió Europea, exposant
els motius de disconformitat amb la normativa i amb
el fet de la no rectificació.Simultàniament i amb la
mateixa línea, es va vehicular,ha traves del Parlament
Europeu,una pregunta parlamentaria demanant
explicacions i solucions per resoldre el problema
provocat per l’errada del RIVM.
El conflicte és viu,la Comissió no ha modificat la
Directiva i el sector esta movent-se, l’Associació
Espanyola de Fabricants de Joguines i la Associació
Europea de Fabricants d’Instruments d’Escriptura.

CIRCULARS: 2

En el sector del juguet, l’aplicació de la Directiva
2009/48/CE del Parlament Europeu i del Consell
sobre la seguretat de les joguines,referent als límits
de migració per joguines i components de joguines
en relació a una sèrie d’elements, entre els que figura
l’arsènic. Límits establerts extremadament baixos.
Després de la reunió del Comitè celebrada el 14 de
gener de 2015 i ja en vigor la Directiva, es va publicar una
fe d’errates de l’informe 2008 del Institut Nacional de
Salut Pública i medi ambient (RIVM) dels PaIsos Baixos,
en la que ressaltava que havien calculat malament els
límits de migració dels elements de material sólid i
material líquid per joguines.

Dies de Visita:
Dijous de 10.00 a 13.00 h

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

31
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Àrees d’Assessorament
Estrangeria

Eva Canut

estrangeria@cecot.orgior@cecot.org

TEMÀTICA
Altres consultes.

de la Subdelegació de govern com la que depen de
la Generalitat de Catalunya, al tenir la competencia en
Treball. I ambdos supòsits els sistemes d’aconseguir
cites és bastant precari, depent del sistema informàtic
que la majòria de vegades no funciona i no es pot
accedir-hi.

85,00%

Arrelament laboral.		

1,25%

Autorització de treball.		

1,25%

Canvi d’empresa .		

1,25%

Exenció de visat.		

1,25%

Tanmateix s’ha assessorat a molts socis, gestories,
assessors, recursos humans sobre el procés de
renovació dels nies del treballadors estrangers.

Permís inicial (treball i residència)
compte aliena.			
5,00%
Reagrupament familiar.		

2,50%

Tramitar només residència.

1,25%

Tramitar només treball.		

1,25%

Respecte anys anteriors, hi hagut augment en consultes
en la tramitació de la nacionalitat espanyola.
Així mateix, hi hagut moltes consultes per tramitar
autoritzacions de resdiència per familiars de comunitaris
(espanyols) i aquest comporten autoritzacions de
treball.

ALTRES GESTIONS
Al llarg de l’any 2016 hem tornat a notar un creixement
de consultes i asssesorament en temes d’estrangeria.
Donada la crisis, hi va haver una baixada absoluta de
consultes en tràmits inicials ( contractació en origen),
inicialment mantenint-se les sol·licituds d’autoritzacions
de treball i resdiència per la via de l’arralament social
es van continuar fent però cada cop menys, donada la
frenada d’entrada d’estrangers irregulars, cal dir que
aquest 2016 i sobretot als últims 6 mesos s’ha tornat
a consultar i a fer tràmits per contractar a gent que es
troba al país d’origen. A diferencia d’altres anys, les
consultes per contractar a gent estrangera era per
gent amb estudis i amb més preparació que fa anys
endarrera.

Com a assessora d’estrangeria de Cecot he participat al
grup de treball d’aspectes jurídics de la Taula Ciutadania
i immigració de la Generalitat de Catalunya convocat
per la Secretària d’igulatat, migracions i ciutadania de
la Generalitat de Catalunya en dues sesisons (març i
octubre del 2016) i amb altes entitats del tercer sector
(càritas, Creu Roja), sindicats i patronals ( foment i
pimec).

Durant tot l’anys s’ha atés a les consultes de coma
conseguir cites davant l’oficina d’estrangeria per
presentació la documentació, tant l’oficina que depen

Dies de Visita:
Hores concertades

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

80
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Àrees d’Assessorament
Financer & Fiscal

Enric Rius

fiscal@cecot.orgrior@cecot.org

TEMÀTICA

FORMACIÓ

Activitats econòmiques

0,54%

Curs Liquidació del Impost sobre Societats el 26/5.

Administradors autonoms

0,54%

Curs Liquidació IRPF el 7/4.

Altres consultes fiscals / comptables

Curs sobre les Societats Civils Privades el 15/3.

no catalogades				8,42%

Curs de tancament Fiscal i Comptable. Dues edicions
Novembre i Desembre.

Altres consultes s/apertura no classificades 1,25%
Altres consultes s/comptabilitat no
classificades				7,53%
Altres consultes s/impostos no classificades 5,02%
Apertures negoci

0,54%

ALTRES GESTIONS

Béns inmobles

0,18%

Classificació

0,18%

Participació en el Grup de Treball per la reforma de la
Llei del Mecenatge.

Donacions i/o sucessions

0,36%

Finançament

0,90%

Finançament circulant

0,72%

Finançament inversions

1,61%

Fiscal i comptable

0,54%

Ico

0,18%

Impost renda persones físiques

26,88%

Informació

1,97%

Plusvalues municipals

0,18%

Societats

CIRCULARS: 17

20,25%

Tancament exercici

2,51%

Tractament comptable impostos

0,18%

Transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats
Valor afegit
Varis

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

0,72%
16,49%
2,33%

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

560
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Àrees d’Assessorament
Fiscal

Ramon Soler

fiscal@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA

FORMACIÓ

Activitats econòmiques.

1,46%

Administradors autonoms.		

0,42%

Sessió impostos locals. Cecot Rubí. 7 de juliol.

Altres consultes fiscals / comptables no
catalogades.

8,53%

Altres consultes s/apertura no
classificades.

Seminari de Tancament fiscal i comptable. Dia 23 de
Novembre i 3 de desembre.

Sessió impostos
d’octubre.

locals

Cecot

Viladecavalls.

11

0,10%

Sessió reforma tributària Impost de societats. 26 de
maig.

7,91%

ALTRES GESTIONS

Altres consultes s/comptabilitat no
classificades.

Confecció del butlletí fiscal mensual

Altres consultes s/impostos no
classificades.

3,33%

Amortitzacions.

1,14%

Apertures negoci.

0,52%

Béns inmobles.

0,83%

Classificació.

0,21%

Donacions i/o sucessions .		

0,42%

Fiscal i comptable.			

5,31%

Impost renda persones físiques.		

29,76%

Informació.

2,08%

Inspeccions d’hisenda.

0,94%

Municipal.

0,21%

Plusvalues municipals.

0,21%

Requeriments nous negocis.		

0,10%

Societats.

17,79%

Tancament exercici.

0,10%

Tractament comptable impostos.		

0,62%

Transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats.		

0,31%

Valor afegit.
Dies de Visita:
Dimarts de 10 a 13 h		

CIRCULARS: 17

17,69%

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

981
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Àrees d’Assessorament
Jurídic de Noves Tecnologies

Anna Sallés

juridictecnologies@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA
Altres

FORMACIÓ
32,35%

Cessió de les dades			

8,82%

Codis de conducta			

2,94%

Comunicacions comercials-denuncies

2,94%

Comunicacions comercials-general

2,94%

Denuncies

2,94%

Dret d’accés, de rectificació,
cancel·lació o oposició			

2,94%

Inscripció dels fitxers			

11,76%

Mesures de seguretat			

5,88%

Obligacions generals-informació general 2,94%
Protecció de dades a internet		

Dies de Visita:
Dimarts de 16 a 18 h

23,53%

Impartida sessió de formació sobre la LOPD el 14.12.16
(durada 4hores).

CIRCULARS
El nou Reglament europeu de protecció de dades.
Circular per Greintec sobre els requisits empreses
prestadores serveis Telecomunicacions.

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

34
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Àrees d’Assessorament

Jurídic d’Assegurances

Juan Pedro Hoya

assegurances@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA
Anàlisi de productes i/o pòlisses.		
Contractes i col.laboracions.		

ALTRES GESTIONS
21,21%
6,06%

Revisió acta fundacional CIAC.

Defensa davant reclamacions
d’asseguradores o entitats financeres.

Confecció de protocol de col·laboració amb NationaleNederlanden.

21,21%

Confecció de protocol de col·laboració amb Preventiva.
Redacció d’informe complert
d’empreses de lloguer.

Incompliment de les companyies de
les condicions pactades.			

15,15%

Liquidació companyia europa.		

3,03%

Producte.

12,12%

Reclamació contra assegurances.		

21,21%

sobre

intrusisme

Resposta a dues cartes a La Vanguàrdia en nom de
l’ACCA.

CIRCULARS 4

Dies de Visita:
Hores convingudes

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

33
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Àrees d’Assessorament
Laboral

Miquel Campmany
laboral@cecot.orgior@cecot.org

TEMÀTICA
Afiliació i altes.

24,65%

Amb canvi de residència del treballador. 1,39%
Ascensos.

0,69%

Assignació de categories.		

2,43%

Assistència sanitària.

1,39%

Bases de cotització.			

6,60%

Bonificacions i reduccions.		

3,47%

Causes imputables a l´empresari.		

3,82%

Causes imputables al treballador.		

2,43%

Classificació professional.		

2,08%

Contractació laboral.

4,17%

Convenis col·lectius.

3,82%

Cotització a la seguretat social.		

4,17%

Desaparició o incapacitat de les parts.

1,39%

Descansos.

6,25%

Duració del contracte.			

1,74%

Extincions.

5,21%

Horari de treball.			

1,74%

Incapacitat temporal.

2,08%

Jornada i horari.

2,78%

Jornada ordinària.

1,74%

Jubilació.

0,69%

Liquidació i pagament.			

1,39%

Millora acció protectora.			

1,04%

Missions comercials.

0,35%

Modalitats de contractació laboral.

0,35%

Mutu acord.

0,35%

Dies de Visita:
Dimecres de 10 a 13 hores

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

314

fem memòria 2016

pàgina 54

Àrees d’Assessorament
Laboral

Josep M. Bosch

laboral@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Afiliació i altes.			

0,90%

Àmbit funcional.

0,36%

Assistència sanitària.		

0,18%

Bases de cotització.		

0,72%

Bonificacions i reduccions.

0,54%

Classificació professional .

0,72%

Contractació laboral.		

34,90%

Cotització a la seguretat social.

0,90%

Descansos.

0,18%

Extincions.

13,38%

Incapacitat temporal.		

1,27%

Jornada i horari.			

5,06%

Jornada ordinària.		

1,63%

Jubilació.

0,90%

Laboral.

2,17%

Mobilitat geogràfica.		

0,36%

Modificacions substancials.

1,63%

Període de prova.		

0,54%

Permisos retribuïts.		

5,24%

Prestacions seguretat social.

2,17%

Retribucions salarials.		

0,18%

Salaris.

22,42%

Suspensions.

3,25%

Temps de treball.		

0,18%

Tipus de cotització.		

0,18%

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

Negociació del Conveni de la Indústria
Siderometal·lúrgica – Import motxilla 2016.
Negociació del Conveni de la Indústria
Siderometal·lúrgica – Conveni 2016 - 2017.
Negociació del Conveni del comerç metall – Conveni
2016 - 2017.

CIRCULARS: 29

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

1600
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Àrees d’Assessorament
Marqueting on line

Santi Rius

marquetingonline@cecot.org
xarxessocials@cecot.org r@cecot.org

ALTRES GESTIONS

TEMÀTICA
El comerç electrònic.

8,33%

Estratègies de màrqueting per internet.

33,33%

Varis.

58,33%

He participat en assessoraments d’empreses i
emprenedors en els programes:
Cupons de internacionalització.
Programa Acceleració en Òrbita.
Iniciació a l’Exportació.
He participat en diverses conferències del club de
Màrqueting i Vendes com a moderador.
He realitzat un article pel VIA EMPRESA – enviat el
juliol del 2016.

FORMACIÓ
Píndoles Formatives dins del programa Consolida’t
2015-2016 de:
Màrqueting digital: 5 hores. 6 de juliol.
Networking: 10 hores. 8 i 15 de novembre.

Dies de Visita:
Dilluns de 16 a 18 h

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

12
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Àrees d’Assessorament
Medi Ambient

Marta Carmona

mediambient@cecot.orgior@cecot.org

TEMÀTICA

ALTRES GESTIONS

Aigües residuals.		

17,24%

Legislació.

10,34%

Residus.

68,97%

Subvencions.

3,45%

Participació en la taula de l’AMB per la preparació del
nou Pla Metropolità de Residus.
Participació en la Comissió de Medi Ambient i Espais
Naturals de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
Participació en les Convocatòries plenàries de la
Comissió de Medi Ambient de Foment del Treball.
Adhesió i Participació a la Xarxa d’entitats pel foment
de l’Economia Circular del Vallés Occidental.
Proposta de modificació dels canvis en els Criteris
de Substancialitat en les modificacions de Llicències
Ambientals amb la DGQA.
Inici d’un anàlisi d’oportunitats de l’aplicació de
l’Economia Circular als diferents sectors d’activitat
(projecte subvencionat per l’ARC dins dels Ajuts per a
projectes de foment de l’economia circular).

CIRCULARS: 6

Dies de Visita:
Hores concertades

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

29
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Àrees d’Assessorament
Jurídic mercantil i civil

Anna Santaulària

mercantil@cecot.orgior@cecot.org

TEMÀTICA
Altres.

ALTRES GESTIONS
16,02%

Arrendamentes urbans (regim juridic
dels contractes d’arrendament urba.

Asistencia consultes internes diversos gremis, tallers,
construcció, electricistes, etc.

0,55%

Arrendaments.

7,73%

Censos.

0,55%

Assistència legal a la Junta dels mitjans audiovisuals,
reunió amb aquesta, estudi d’una reclamació d’uns
advocats, assessorament i redacció de contesta al
requeriment.

Compra-venda.

1,10%

Redacció article Via Empresa.

Compravenda de companyies i unitats
productives.

1,10%

Conflictes entre socis.			

1,10%

Constitució de societats civils i mercantils 4,42%
Contracte d’execucio d’obres i serveis.

0,55%

Contractes civils de tot tipus.		

1,66%

Contractes mercantils de tot tipus.

8,84%

Contractes sobre immobles.		
Contratacio immobiliaria.		

12,15%
0,55%

Dissolució de societats civils i mercantils. 5,52%
Entitats sense afany de lucre.		

1,66%

Fusions, escissions,transformacions i
modificacions estructurals.		

1,10%

Impagats.

3,31%

Modificacions estatutàries.		

1,10%

Reclamacions d´impagats i de
compliment d’obligacions.		

27,62%

Tractament comptable impostos.		

0,55%

Varis.

1,66%

(En blanc).

1,10%

Dies de Visita:
Dijous de 10.00 a 13.00 h

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

181
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Àrees d’Assessorament
Organització d’empreses

Victor Peiró

organitzacioempreses@cecot.orgrior@cecot.org

TEMÀTICA
Auditoria

ALTRES GESTIONS
16,67%

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

Implantació d’un sistema
d’assegurament de la qualitat

16,67%

Varis

66,67%

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

FORMACIÓ
Hem col·laborat en diversos Seminaris també incompany sobre:
Implantació de la metodologia 5 S.
Entendre el Balanç amb visió empresarial.
Com calcular els costos en empreses industrials i de
serveis.

Dies de Visita:
Dimarts de 16 h a 18 h

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

7
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Àrees d’Assessorament

Prevenció de Riscos Laborals

Antonio Felices

riscoslaborals@cecot.orgior@cecot.org

TEMÀTICA
Accidents de treball.			

3,70%

Avaluació de riscos i planificació.		

7,41%

Col·lectius que requereixen
atenció especial.

3,70%

Formació.

11,11%

Organització preventiva.

7,41%

Sistemes de prevenció.			

40,74%

Varis prevenció de riscos laborals.

25,93%

CIRCULARS: 2

Dies de Visita:
Hores concertades

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

38
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Àrees d’Assessorament

Propietat industrial i intel·lectual

Josep Carbonell

propietatindustrial@cecot.orgr@cecot.org

TEMÀTICA

ALTRES GESTIONS

Principalment les consultes tenen a veure amb
protecció de marques (25- 52%); en segon lloc les
consultes que tenen a veure amb protecció de drets
de propietat intel·lectual (12-25%), en tercer lloc les
consultes relacionades en protecció d´invencions
(8-17%) i en quart lloc les consultes relacionades amb
infraccions de drets de propietat industrial (3-6%).

21/05/2016 – 25/05/2016

Dies de Visita:
Dilluns de 16 a 18 h

Assistència al 138th Anual Meeting – International
Trademark Association – INTA a Orlando.

02/12/2016 – 7/12/2016
Assistència a XX Congress of the Inter-american
Association of Intelectual Property - ASIPI, celebrat a
Buenos Aires.

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

48
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Àrees d’Assessorament
R+D+i

Abraham Arcos

innova@cecot.orgior@cecot.org

TEMÀTICA
TIC i Sistemes d’informació.		

ALTRES GESTIONS
100%

Assistència a 4 Comissions d’Innovació a Foment del
Treball.
Assistència a 6 Juntes del Club d’Innovació i
Tecnologia de Cecot.
2 Reunions amb Generalitat de Catalunya per temes
d’Indústria 4.0 i Transformació Digital.
1 Reunió amb Diputació de Barcelona per temes
d’Indústria 4.0.
5 Reunions de la Plataforma Innointegra de
l’Ajuntament de Terrassa.

CIRCULARS: 9

Dies de Visita:
Hores concertades

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

12
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Àrees d’Assessorament
Recursos Humans

Àngel Buxó

rrhh@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA
Retribucions

Dies de Visita:
Hores concertades

ALTRES GESTIONS
100%

Representacio a foment del Treball – Tribunal Laboral –
Foment Terrassa.

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

1
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Àrees d’Assessorament

Responsabilitat social
corporativa i llengua catalana

Pere Ejarque

responsabilitatsocial@cecot.orgor@cecot.org

TEMÀTICA
Igualtat.

57,2%

Normativa.

28,6%

Altres.

14,3%

CIRCULARS: 1

Dies de Visita:
Hores concertades

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

7
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Àrees d’Assessorament

Seguretat Alimentaria

Sabas Alegre

alimentari@cecot.orgterior@cecot.org

ALTRES GESTIONS

			
50%

S’han realitzat dues visites a casa del client i una
reunió a les instal·lacions de Cecot.

20%
10%
10%
10%

Dies de Visita:
Hores convingudes

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

10
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Àrees d’Assessorament

Seguretat industrial

Marc de la Torre

seguretatindustrial@cecot.orgior@cecot.or
g

TEMÀTICA
Altres.
Aparells elevadors.		
Instal·lacons industrials.		
Trasllat.

Dies de Visita:
Dimarts de 10.00 a 13.00 h

ALTRES GESTIONS
66,67%
8,33%

Entrevista telefònica diari de Terrassa sobre normativa
tallers mecànics.

16,67%
8,33%

CIRCULARS: 1

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

36
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Àrees d’Assessorament

TIC (Tecnologies de la Informació
i la Comunicació)

Pedro Gómez i Jordi Raubert
tic@cecot.orgior@cecot.org

TEMÀTICA
Ajuts i subvencions TIC.		

32,00%

Tic i sistemes d’informació.

12,00%

Varis.

52,00%

Web i intrenet.			

4,00%

19 de maig 2016 – Sistemes Ciberfisics. Internet de les
coses – Amb I2CAT.
16 de juny 2016 – Big Data. Ciberseguretat – Amb la
Direcció General de Telecomunicacions.
Ajuntament de Sabadell
Participació en el Fòrum de Tecnologies e Innovació:
Digitalització i Sistemes per a la Fabricació Intel·ligent.
Celebrat el 09 de Novembre de 2016 al Centre
d’Empreses Industrials de Can Roqueta Sabadell.
Col·legi d’Enginyers de Barcelona – Comissió
d’Industria

ALTRES GESTIONS
FEM
28 de Juny 2016 – Organització Jornada INDUSTRIA 4.0
“La fàbrica intel.ligent 4.0” a Cecot.
Ajuntament de Rubí
20 d’octubre 2016 – Organització Jornada INDUSTRIA
4.0 – La digitalització empresarial: de la Indústria
tradicional a la 4.0 – RUBINDÚSTRIA amb Enginyers
BCN.
La digitalització empresarial: de la indústria tradicional
a la 4.0.
Col·legi d’Enginyers Tècnics de Barcelona
2016 Any de la Industria 4.0 – Enginyers BCN.
Col·laboració amb Enginyers BCN en la organització de
les jornades celebrades al llarg de tot l’any 2016, tant en
la validació de continguts, com en la cerca de ponents
i organització de les jornades. Entre altres:
10 de març 2016 - Fòrum tècnic sobre Indústria 4.0.
Inauguració oficial de l’Any de la Indústria 4.0.
25 de gener 2016 – Taula de Debat: Oportunitats de la
Industria 4.0 a Catalunya.

10 de juny 2016 – Assistència al Fòrum Indústria 4.o
organitzat per la Comissió Indústria 4.0.
27/10/2016 – Assistència a la “Trobada anual de la
Comissió Industria 4.o al IoT Solutions World Congress
TSFI
2016 – Participació en les Jornades de Treball de la Taula
Sectorial de Formació Industrial TFSI - Fundació BCN
Formació Professional, en les comissions: “Comissió
de Sistemes Industrials per a la Indústria 4.0” i en la
“Comissió d’Orientació”.
Els treballs de les Comissions van concloure en
la elaboració de l’estudi “Els sectors econòmics
emergents i la formació professional a la Regió
Metropolitana de Barcelona: sector Indústria 4.0, que
va ser presentat el passat dia 27 de gener de 2017 a
l’espai “Josep Bota” de Fabra i Coats.
Altres
20 al 22 de Juny 2016 - Assistència al IN(3D)USTRY.

CIRCULARS: 10

14 d’abril 2016 – Smart Factory. Claus per a la gestió en
la Indústria 4.0. Amb Tecnocampus Mataró.

Dies de Visita:
Hores concertades

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

80
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Àrees d’Assessorament
Transports

Joaquim Gil

transports@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA

FORMACIÓ

Capacitació transportistes

3,23%

Certificat d’aptitud professional (cap)

1,61%

Conseller de seguretat

4,84%

Contracte de transports

6,45%

Indemnitzacions

4,84%

ALTRES GESTIONS

autoritzacions

16,13%

Assistència a la Generalitat de Catalunya per la Llei
Macron de França.

Paralitzacions

1,61%

Sancions

4,84%

Transports

4,84%

Varis

27,42%

Vehicles

24,19%

Normes específiques de transports,

Dies de Visita:
Dijous de 9h a 13h		

Curs de capacitació professional de transports de
mercaderies nacional e internacional del 12/3/16 al
28/5/16.
Dissabtes de 9 a 14 hores al Centre Cultural de Terrassa.

Assistència a la Mesa del Transports de la Generalitat de
Catalunya als mesos de maig i desembre de 2016.
Acta d´entrega de certificats de capacitació a la Cecot el
juny 2016.

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

64
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Àrees d’Assessorament
Urbanisme i obres

Joan Boada

obres@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA

ALTRES GESTIONS

Asses. tramitació de figures de plantejament

Reunió del Gremi Construcció del Vallès (Sr. Toni Palet)GREINTEC (Sr. Ignasi López) - ENDESA (Sra. Isabel Buesa,
Sra. Glòria Fuertes, Sr. Eduardo Domingo). ENDESASol·licitud d’un punt d’atenció personalitzat per a
professionals del sector de la cosntrucció i intal.ladorsa
Terrassa banda dels dos Punts de Servei oberts a Terrassa
per al públic en general.

urbanistíc i gestió

1,69%

Contractació

5,08%

Documentació

5,08%

Dret de la construcció

22,03%

Gestió i disciplina urbanísitica

20,34%

Ordenances municipals d’edificació

27,12%

Plantejament

10,17%

Taxes i ordenances fiscals

1,69%

Tramitació

6,78%

Reunió del Gremi Construcció del Vallès (Sr. Toni Palet)GREINTEC (Sr. Ignasi López) - Serveis d’urbanisme de
Terrassa (Sr. Marc Armengol i Puig). ENDESA - Sol.licitud
d’un punt d’atenció personalitzat per a professionals del
sector de la construcció i intal.ladors a Terrassa. A banda
dels dos Punts de Servei oberts a Terrassa per al públic en
general. Complicitat i suport de l’Ajuntament de Terrassa
serveis d’urbanisme.

Cecot-Gremi de la Construcció del Vallès. Jornada sobre
seguretat tècnica de les empreses organitzades per la
cecot i pel Gremi de la Construcció del Vallès.
Gruvosa-Viladecavalls. Gestió al registre de la propietat núm. 5 de Terrassa. Localització i anàlisi de la possibilitat de
la obtenció de les notes simples de les finques on actualment s’hi desenvolupa l’activitat.
Gruvosa-Viladecavalls. Gestió al registre de la propietat núm. 5 de Terrassa. Obtenció de les notes simples de les
finques on actualment s’hi desenvolupa l’activitat.
Gremi de la Construcció del Vallès. Calendari d’aplicació de les inspeccions tècniques dels edificis.
Analisi sobre l’aprovació ple ajuntament de Rubí sobre la modificació puntual de diversos articles del PGO.-anàlisi
de la resolució de les al·legacions per part de l’ajuntament de Rubí.
Reunió a l’ajuntament de Rubí-masia de Can Serra en col·laboració amb Cecot-Rubí, en el projecte de definició
dels criteris de qualitat per als PAE’s i naus industrials de Rubí. Consultoria La Vola.
Pla especial de regulació de les activitats extractives i la seva restauració al terme municipal de Rubí.
Junta de Cecot-Rubí. Primera presentació a l’ajuntament de Rubí del text refòs del POUM i terminis d’aprovació.
Junta de Cecot-Rubí. Segona presentació a l’ajuntament de rubí del text refòs del POUM i terminis d’aprovació.
Actes de celebració del 10è aniversari de Cecot-Rubí.
Junta de Cecot-Rubí. Reunió a la masia de can serra sobre els criteris i indicadors per als pae’s de rubí. Revisió i
validació.
Reunió junta directiva de Cecot-Rubí a l’empresa B-braun medical, S.A.

Dies de Visita:
Hores convingudes

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

59
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Àrees d’Assessorament
Vendes

Montserrat Soler

vendes@cecot.orgterior@cecot.org

TEMÀTICA

FORMACIÓ

Estratègia de vendes.			

93,55%

Cursos de formació in company:

Pla de marqueting.			

3,23%

Conceptes generals de Comercial i Màrqueting.

Política de distribució/ àmbit d´actuació. 3,23%

Millora de les tècniques i habilitats comercials.
Tècniques de venda telefònica.
Habilitats de comunicació.
Optimització comercial.

Dies de Visita:
Hores convingudes

NOMBRE TOTAL DE CONSULTES

31
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Clubs i Comissions

Èxit empreses: programa d’externalització del
departament d’exportació.
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’ACCIO10.
Grups d’exportació.
Assessorament i tramitació d’ajuts.

Club Cecot
Internacionalització

ALTRES
S’han enviat 70 circulars als socis.

ACTES PÚBLICS

PRINCIPALS ACTIVITATS

25 de febrer. La inversió xinesa com a oportunitat de
creixement.

ELABORACIÓ DE L’INFORME SOBRE COMERÇ
EXTERIOR 2015 I PERSPECTIVES 2016

16 de juny. Workshop: estratègies comercials per
aboradar els mercats europeus.

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.

28 de juny. El nou codi duaner.

PROGRAMES DE PROMOCIÓ COMERCIAL
I-PIME – Programa de desenvolupament Internacional
per a la petita i mitjana empresa

6 d’octubre. Workshop: deslocalitzant de Xina, ca a
mercats més pròxims o de costos més baixos?
16 de novembre. Workshop: de distribuïdor a filial. Pas
imprescindible per consolidar un mercat.
28 de novembre. Focus on China.

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.

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
Judith Hidalgo, Josep Padró
Joseba Ruíz
Mireia Ortuño
Asun Cirera
Josep M. Campanera
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RELACIONS INSTITUCIONALS
S’ha elaborat un recull sobre les dificultats per al
seguiment estricte del control de presència del
treballadors per part de la Inspecció de Treball, el qual
s’ha traslladat a l’Administració competent.

PRINCIPALS ACTIVITATS DESENVOLUPADES
Actes públics: 5

Club Cecot de
Recursos Humans

Total d’assistents: 53

18 de febrer

Los retos de la gestión en un mundo
VUCA.

9 de març

Esmorzar de lideratge: Carly Fiorina.

4 de maig

Esmorzar de lideratge: Horst.

21 de setembre Noves tecnologies i control

RELACIONS INSTITUCIONALS

empresarial.

12 de maig: esmorzar amb Enric Vinaixa, director de
Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya, amb
el qual es va mantenir un intercanvi d’impressions en
l’àmbit de les relacions laborals.

5 d’octubre

Esmorzar de lideratge: Liz Wiseman.

S’han emès 20 circulars als membres del Club amb
informacions rellevants sobre el consell de Relacions
Laborals, el mercat laboral i altres aspectes de la
negociació col·lectiva.

President:
Vocals:		

Coordinadora:
Secretària:

David Garrofé
Xavier Cots
Pere Rodríguez
Carmen Marco, Lluis Mercadé
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
Mireia Ortuño
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PRINCIPALS ACTIVITATS DESENVOLUPADES
Actes públics: 3

Assistents totals: 89

18 de febrer

“Quan el peix petit es menja el peix gran”
Sra. Cristina Escudé, de l’empresa Barruguet.
Sra. Maria Trias, de l’empresa Galetes Trias.

21 d’abril		

“Damm, la història d’una cervesa amb estrella”
Sr. Enric Crous, director general del Grupo Damm

2 de juny		

“Apassiona el teu equip de vendes”
Sr. Pep Marí, Llicenciat en Psicologia i Màster en Psicologia de l’Esport; assessor
d’equips esportius i directius; co-director del Programa ACB Next Valores;
divulgador de l’aportació de la psicologia al rendiment de les persones;
departament de Psicologia de l’Esport del CAR de Sant Cugat.

President:		
Vocals:

Coordinadora:		
Secretària:		

Joan Carles San José
Mònica Mendoza
Santi Rius
Emili Asin
Santi Fontseca
Juan Antonio Rubio
Raul Sanz
Patrícia Sánchez/Núria Amela
Sílvia Requena / Alba Vergara
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4 de novembre El repte del preu als despatxos

professionals. Una visió pràctica
360º
Sr. Antonio Izquierdo, és soci director
de Izquierdo Motter Consulting
especialitzada en desenvolupament i
creixement de despatxos professionals

Club Cecot financer i
fiscal
13 de gener

Novetats Fiscals 2016
Sr. Enric Rius, assessor fiscal de la Cecot

2 de febrer

La transformació de l’obra social de les
caixes d’estalvi
Sr. Ignasi Cusidó, president de la 			
Fundació de l’Antiga Caixa Terrassa
Sr. Jaume Ribera, president de la 			
Fundació Antigues Caixes Catalanes.

10 de març

El Futur de les Pensions
Sr. Carles Campuzano, portaveu del Grup
Parlamentari Català de Democràcia i
Llibertat en els àmbits de treball, 			
pensions

6 de juny

Compte enrere per a la hisenda pròpia
Sr. Josep Lluís Salvadó i Tenasa, secretari 		
d’Hisenda del Govern de Catalunya

25 d’octubre

Preparant els pressupostos de 			
l’empresa per l’any 2017 amb
Oriol Amat
Sr. Oriol Amat, Catedràtic d’Economia
Financera i Comptabilitat de la
Universitat Pompeu Fabra

President
Vocals		

Ramon Talamàs
Enric Rius
Salvador Lanzas
Sergi Farró
Sebastià Codina
Didier Abizanda
Mario Blasco
Ernest Saló
David Sánchez
Patrícia Sánchez / Núria Amela
Núria Amela / Maite Pérez

Coordinadora
Secretària

29 de novembre Com ha d’afrontar la banca els
resptes actuals?
Sr. Josep Maria Panicello, director 		
d’Estratègies i Control de gestió del
Banc Santander.
Sr. Javier Vilaseca director de Santander
Banca Privada a la zona del Vallès.
Sr. Josep Ramón Sanromà president de
l’Institut Català de Finances.
Sr. Enric Rius, assessor financer i fiscal de
la Cecot
22 de desembre Visita a la seu del Banc d’Espanya a
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Club Cecot
d’innovació i tecnologia
PRINCIPALS ACTIVITATS
28 de gener 		
14 d’abril 		
9 de maig 		
10 de juny		
22 de setembre		
4 d’octubre		
12 de desembre

Visita HP
Big Data
Adobe Kickbox
Visita Circutor
Visita Mecalux
Jornada AENOR
Innovació al sector sanitari

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

President:
Vocals:

Coordinadora:
Secretària: 		

Enric Barba
Valentí Sallés
Abraham Arcos
Sergi Artigas
Eva Subirà
Laura Buguñà
Joan Comellas
Guillem Clofent
Xavi Martín
Virginia Palacios, Antoni Paz,
Lluís Gil, Albert Planell, Guillem Clofent
Patrícia Sánchez / Núria Amela
Joana Salvador
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30 de març. Networking al Teatre Principal de Terrassa.
8 d’abril. Dinar-tertúlia amb l’Agustí Serra.
22 d’abril. Vine i trenca amb la rutina.
20 de maig. Esmorzars diferents, esmorzars d’inversióPresentació de Parkimenter.
27 de maig. Dinar-tertúlia amb el Conseller l’Hble Sr.
Baiget i la Sra. Betriu.
30 de maig. Dinar-tertúlia amb el M. Hble. Sr. Mas i el
Sr. Vilajoana.
20 de juny. Esmorzar amb l’Hble. Sr. Jorge Fernández
Diaz.

Cercle Cecot de Joves
Empresaris

16 de setembre. Estàs preparat? Desafia’t.
27 d’octubre. Taller d’oratòria.
11 de novembre. Endolla’t al vehicle elèctric, al Parc
Audiovisual (activitat conjuntament amb el Club
d’Innnovació).

PRINCIPALS ACTIVITATS

18 de novembre. Odder B-Up, al Hotel Sant Cugat.

20 de gener: assitència a la celebració dels actes en
honor de Sant Sebastià, patró de la indústria tèxtil de
la Ciutat de Sabadell. Invitació del Gremi de Fabricants
de Sabadell.

16 de desembre. Inici del projecte SCALE-UP amb
continuïtat al 2017.

16 de febrer: assistència a l’acte empresarial i econòmic
JNC Badalona
21 de juliol: reunió amb l’Hble. Sr. Josep Rull.
20 d’octubre, Nit de l’Empresari: en el transcurs de la
Nit, el Cercle Cecot va atorgar a l’empresa NATRUS, el
reconeixement la Millor Jove Iniciativa.
S’han mantingut i potenciat les bones relacions amb
el Club de Joves Centrem i l’ISP Joves Empresaris i
Directius Industrials.
22 de gener. Com ser un bon inversor capitalistaSusana Rodriguez de Bufet Garrigues.
3 de març. Partit RCD Espanyol- Real Betis al RCD
Stadium.
President:		
President Cerclemón:
Vocals:

Tècnic:
Secretària		

ALTRES
7 de juliol: sopar d’estiu al restaurant la Balsa.
2 de desembre: sopar de Nadal al Restaurant Lujo
Ibérico de Sabadell.

JUBILACIONS
Raúl Sanz
Jordi Vilar
Xavier Yagüe
Jordi Utiel
Manel Lao
Jordi Morcillo
Josep Lluis Rodriguez

Santi Fontseca
Juan Antonio Rubio
Oriol Casamitjana
Xavier Yagüe
Jordi Creus
Jordi Morcillo
Ignasi Cusidó
Meritxell Pérez-Copons
Raul Sanz
Paco Hoya
Xavi Martín
Joseba Ruiz
Mireia Ortuño
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CERCLEMÓN
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, Emi Carreras, Juanjo Valdivieso.
Reunions i col·laboració: durant aquest any i gràcies a la signatura del conveni amb l’Obra Social de la Caixa s’han
dut a terme les actuacions visuals i dentals als alumnes 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.
Juny 2016: Col·laboració en la difusió Moviement Olímpic Solidari.
27 de juny: col.laboració en la conferència Engage RSE.
10 de setembre: salta per la Histiocitosis a la Plaça Vella de Terrassa.
15 de setembre: entrega de 22 ordinadors al IES Mont Perdut, gràcies a la aportació de Caixabank de 6.000€.
20 de novembre: celebració del 4r Torneig de Pàdel Solidari. Els diners recaptats aniran a parts iguals a Entrepans
solidaris IES Mont Perdut i l’Associació MUA.
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Taller pràctic d’Adwords, amb la Sra. Montserrat
Peñarroya.
Taller pràctic de SEO, amb la Sra. Montserrat Peñarroya.
Taller pràctic sobre com atraure visites a un lloc web,
amb la Sra. Montserrat Peñarroya.
Taller pràctic de venta online, amb la Sra. Montserrat
Peñarroya.

ALTRES
Informació puntual de tota la normativa que afecta al
sector.

Comissió de Comerç
Interior

Assessorament sobre els ajuts per al sector.
Incorporació de la Sra. Mercè Clavel com a nova
assessora en Comerç de la Cecot.

RELACIONS INSTITUCIONALS

Enviament del NOTICOM, butlletí mensual de notícies
sobre comerç i consum.

Assistència i participació de la constitució de la Taula
Comarcal de Comerç.

Informació sobre l’operatiu Grèvol dels Mossos
d’Esquadra.

Assistència i participació al Consell de Comerç i
Turisme de Terrassa.

Informació sobre els Premis Nacionals a la Iniciativa
Comercial.

Participació en la Taula Local de Comerç.

Informació sobre la línia de finançament Emprèn,
promoguda per la Generalitat.

Reunió amb la Sra. Muntsa Vilalta, directora general de
Comerç de la Generalitat de Catalunya, el 18 de maig
de 2016, per concretar el pla d’actuació de la Comissió
per al 2016.

ACTIVITATS
Signatura del conveni amb la Conselleria d’Empresa
i Coneixement per al desenvolupament del Pla
d’Actuacions 2016.
Organització de la 14ª Jornada Professional de Comerç:
l’horitzó del comerç. Reptes actuals i futurs. L’acte va
tenir lloc el 14 de novembre.

President:		
Vocals:

Coordinadora:		
Secretària		

Informació sobre l’operatiu Gregal dels Mossos
d’Esquadra.
Informació sobre els incentius per impulsar la
dinamització del comerç promoguts per CCAM.
Informació sobre els Premis Nacionals d’Artesania,
promoguts per CCAM.
Informació sobre les línies d’ajuts en forma de garantia,
promoguts per la Generalitat.
Informació sobre els dies festius d’obertura comercial
autoritzada.

Cristina Escudé
Fanny Novell
Carles Clapés
Julian Gijón
Xavier Casanovas
Lara Cruz
Josep Cernuda
Bernat Morales
Xavier Casanovas
Núria Amela
Patrícia Sánchez
Sílvia Requena / Alba Vergara
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Gremis i Associacions

ANTAI

RELACIONS INSTITUCIONALS
Celebració de l'Assemblea General a la seu d'ANTAI.
Eleccions a la Junta Directiva, amb la reelecció del
president, el Sr. Pere Lluís Martí, així com els diferents
càrrecs de junta. El Sr. Sebastián Izquierdo i el Sr. José
Ramón Soldevila, posen els seus càrrecs a disposició.
S'incorpora com vocal, el Sr. Miguel Méndez.
Negociació amb Robert Bosch com patrocinador de
l'Assemblea General 2017 i de la visita de sus
instalaciones en Madrid.

ALTRES ACTIVITATS
Celebració de la 1ª edició del curs de garanties IVECO a
Terrassa.

Presidente:		
Tesorero:
Secretario:		
Vocales:

Representante Cecot:
Secretaria:		

Pere Lluís Martí
Francesc Xavier Balaguer
Alfredo Garcia
Julian Sanz
Emilio José Balaguer
Miguel Méndez
Patricia Sánchez / Núria Amela
Núria Amela / Maite Pérez
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Visita de l’assessor Enric Rius per parlar sobre la llei de
transparència i el control horari dels treballadors.
Organització del dinar de Nadal de l’associació.

Associació de
Professionals de
l’Audiovisual Català
(APAC)
PRINCIPALS ACTIVITATS
Curs de gestió de senyal de vídeo impartit per
l’empresa Charmex.
Organització de la calçotada del 16 de març.
Organització del distintiu de qualitat de les empreses
associades.
Lliurament dels certificats de la Q de Qualitat; durant el
2016, es va lliurar el certificat a ADIS JCM SL, Iluminación
Albadalejo SL, ARA SO Sonorització i Il·luminació SL,
Arcoiris Lighting Systems SA, Audiovisuales Exit SL,
BTM Sound SL, Hispart SA, Pere Vila Audiovisuals SL,
Rentmultimedia SL, So i Llum Joan Carles SL i Solfesa
SA.
Posada en marxa d’un cens d’empreses del sector
audiovisual.
Organització del dinar d’estiu de l’associació.

President:		
Vicepresidenta:		
Tresorer:		
Secretari:		
Vocals:

Representant Cecot:
Secretària:		

Joan Carles Martín
Teresa Montserrat
Àlex Riu
Elias García
Raquel Serrat
Ismael Huguet
Víctor Ariño, Pere Albiñana
Alejo García-Cos, Ferran Díaz, Dani Pérez
Oriol Parra
Joseba Ruiz
Alba Vergara
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Reunió amb responsable de MIAC per fer cursos de
formació, sobretot de cotxes híbrids i elèctrics.
Enviament carta per presentar el nou web i demanar
publicacions als associats per posar-les.
Enviament carta als associats per oferir assessorament
directe del curs PassThru.
Compra de bolígrafs amb el logo d’ASBAE.
Organització de La Trobada anual a Sant Hilari Sacalm a
l’Hotel Vilar Rural el fi de setmana del 5 i 6 de novembre.
Al mateix Hotel es van celebrar dues conferències i
l’Assemblea General Ordinària.

Asociación de servicios
Bosch Automoción de
España (ASBAE)

Xerrada del Sr. Constantino Casado sobre “Destí dels
tallers dintre de tres anys”.
Xerrada del Sr. Tortosa sobre “Associacionisme, cap a
on hem de caminar”
Col·laboració en la MARATÓ de TV3.

PRINCIPALS ACTIVITATS
Reunions de Junta Directiva mensuals presencials i
esporàdiques per Skype.
Enviament a tots els alumnes que van fer el curs
Passthru d’un qüestionari.
Conferència del Sr. Constantino Casado a l’Hotel AC
Hoteles de Sant Cugat del Vallès sota el títol “El món
es mou.... i nosaltres?"
Construcció d’una nova News Letter.
Signatura de varis convenis de col·laboració amb
diferents proveïdors:
Pneumàtics Andres (pneumàtics).
Central del Recambio (CRO) (recanvis).
Protec (productes químics).
Grupo M (recanvis).
Banc de Santander (finançament fins a 1.500€ als
particulars a través del taller que li fa la reparació).

President:		
Vicepresident:		
Tresorer:		
Secretari:		
Vocals:

Representant Cecot:
Secretària:		

Antoni Gras
Manel Boza
Narcís Panella
Juan Carlos Darriba
Sebastià Galceran
Jordi Casas
Jordi Gimeno
Eduard Porres
Josep Maria Allué
Joseba Ruiz
Joana Salvador
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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.
Enviament de circulars sectorials informatives.

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

Josep Lluís Corral
Guillem Montagut
Elisardo Rubio
Nuria Balaguer		
Ignasi Cura
Patrícia Sánchez/Núria Amela
Joana Salvador
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estat al capdavant de les associacions empresarials de
Rubí:
- Josep Viladiu Alzanira
- Joan Arch i Matas
- Bruno Ferrari		
- Pere Vallhonrat i Guiu		
- Jordi Parera i Matinell
Incorporació del Sr. Miquel Ortuño Anadon president
de Comerç Rubí i del Sr. Cyril Hogard de l’empresa
Continental, com a vocals de la Junta Directiva
de Cecot Rubí. S’ha participat en les reunions de
definició de propostes del Pla Director de Polígons,
en la comissió tècnica de seguiment del PAES, en la
definició del projecte de criteris de qualitat per als PAE
i naus de Rubí resultant el cens de les naus i parcel·les
no edificades disponibles en els PAE del municipi
de Rubí i en el grup de treball de l’anella verda.

Fòrum Empresarial
Cecot Rubí
RELACIONS INSTITUCIONALS
Reunions periòdiques amb Alcaldia i la regidoria de
Promoció Econòmica bàsicament pels temes següents:
Seguiment del POUM.

Dinar amb l’Alcaldessa i els regidors del
desembolupement econòmic i d’ urbanisme al mes
de Juliol. Assistència d’una representació del Fòrum
Empresarial Cecot Rubí a la Nit de l’Empresari de la
Cecot. Trobades amb els partits polítics per tractar el
POUM.

Continuïtat del paquet de mesures extraordinàries per
al foment de l’ocupació.

ACTIVITATS

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 2016 - 2017 una
partida de 1,1 MEUR per a l’execució d’aquestes obres.

Redisseny de la Central de Compres amb l’objectiu de
reimposar-la
S’ha elaborat un dossier monogràfic de l’excel·lència
empresarial del teixit industrial de Rubí.
S’ha informat als associats de la responsabilitat penal
de la persona jurídica.
S’ha informat sobre les bonificacions estatals i
potestatives dels tributs i taxes al municipi de Rubí.
S’ha informat de com implementar la Corporate
Compliance amb èxit.
Celebració del 10è aniversari de Cecot Rubí al Museu
Castell de Rubí.
S’ha informat de les pràctiques professionals no laborals
en l’àmbit de la gestió i administració d’empreses.

Reunions de treball amb l’àrea d’urbanisme referent a;
Anella Verda, programa d’actuacions PAE’S, Movilitat,
Fuer, Q1, Q3, naus desocupades i criteris de qualitat
dels polígons.
Celebració del 10è aniversari de Cecot Rubí al Museu
Castell de Rubí amb l’assistènica d’un centenar
d’empresaris de la ciutat així com l’alcaldessa i els
regidors del consistori. En el decurs de la celebració
es va lliurar uns reconeixements als empersaris que han

President:		
Manuel Jiménez
Vicepresidents:		
Jordi Parea / Lluís Ridao
Vocals:			
Pere Vallhonrat, Ignacio Martin
			
Manuel Garcia, Albert Gajú, Jordi Arch,
			
Guillem Palomar, Cyril Hograd, Dionís Rovira
			
Félix Anglada, Xavier Viladiu
			
Manuel Selfa, Gener López
			
Rafael Andujar, Rossend Marqués
			
M. Jesús Sabatés, Ugo La Valle
			
Joan Rocafort, Anna Torredeflot
			Miquel Ortuño Anadon
Representant Cecot:
Joseba Ruiz
Secretària:		
Núria Amela / Maite Pérez
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ACTIVITATS
Coorganització amb l’Oficina de Serveis a l’Empresa
de Rubí d’un cicle d’actes d’interès empresarial i amb
la participació d’un total de 139 empresaris de la ciutat.

28 d’abril
Responsabilitat Penal, a càrrec del
		
Sr. Ferran Escura, soci director de
		Bufete Escura.
15 de maig
		
		
		

La gestió del marge per incrementar
la rendibilitat comercial, a càrrec 		
del
Francisco López, de Rando
Margin Management Concept.

9 de juny
Com implementar la Corporate 		
		
Compliance, a àrrec del Sr. Antonio
		
Jódar,
Compliance
Officer
de
		B. Braun.
7 de juliol
		
		

Les bonificacions estatals i 		
potestatives dels tributs i taxes al
municipi de Rubí, a càrrec del Sr. 		
Ramon Soler, assessor fiscal de Cecot.

27 d’octubre
Estratègia de creixement i renovació
		
de l’empresa, a càrrec del Sr. Xavier
		Bultó.
12 de novembre Tancament Fiscal, a carrèc del
		
Sr. Enric Rius assessor de la Cecot.
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Reunions amb ENDESA per demanar una oficina
comercial a Terrassa i un interlocutor directe pel Gremi.
Reunió GCV (Toni Palet) – GREINTEC (Ignasi
López) ENDESA (Isabel Buesa, Glòria Fuertes i
Eduardo Domingo) per sol·licitar un punt d’atenció
personalitzada per a professionals del sector de la
construcció i instal·ladors a Terrassa, a banda dels
dos punts de servei oberts a Terrassa per al públic en
general.

Gremi de la Construcció
del Vallès
PRINCIPALS ACTIVITATS
Enviament de 170 circulars.
Resposta a 145 consultes d’assessorament.
Assistència a les reunions de Junta Directiva de la
Cecot i Comitè Executiu.
Assistència a les reunions de Junta Directiva i Comitè
Executiu del Gremi de constructors d’Obres de
Barcelona i Província.
Assistència a les reunions del Consell de Representants
de Gremis de la Construcció de la Província de
Barcelona.
Assistència a les reunions per parlar de la plataforma
digital.
Calendari d’aplicació de les inspeccions tècniques dels
edificis.
Celebració de la Jornada sobre Seguretat Tècnica de
les empreses.

Reunió GCV (Toni Palet) – GREINTEC (Ignasi López)
– Serveis d’Urbanisme de Terrassa (Marc Armengol),
per sol·licitar el punt d’atenció personalitzada per
a professionals. Complicitat i suport de Serveis
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Terrassa.
Assistència a reunions del Consell d’Administració de
Gruvosa.
Gestió al Registre de la Propietat núm. 5 de Terrassa.
Localització i anàlisi de la possibilitat de la obtenció
de les notes simples de les finques on actualment es
desenvolupa l’activitat. Obtenció de les Notes Simples
de les finques.
Col·laboració amb Centre Excursionista.
Col·laboració amb la Fira Modernista.
Assistència a la Fira Expo Habitatge.
Assistència a la Nit de l’Empresari.
Donació de 3.000 € a ONCOLLIGA, guanyador del
cinquè concurs solidari.
Lliurament de la Insígnia 2015 del Gremi a la Sra.
Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès i
presidenta de la Diputació de Barcelona.
Lliurament de la Insígnia 2016 al Sr. Eusebi Cima, pel
seu suport al Gremi a l’hora de fusionar-se a la Cecot.
Posada en marxa un nou servei gratuït per als associats;
portar a segellar el llibre de subcontractació a
Barcelona.

Gremi de la Construcció del Vallès. Calendari d’aplicació
de les inspeccions técniques dels edificis.
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,
Manel Selfa, Josep Baldó, Carles Termes,
Ramon Bosch, Xavi Solsona, Xavi Yagüe, Joan
Ruiz Coloma, Noel Cabello, Josep Lluis
Rodriguez i Miquel Soto.
Joseba Ruiz
Joana Salvador
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PRINCIPALS ACTIVITATS
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.
Reunió amb l’IES Castellbisbal per col·laborar amb la
formació DUAL.
Acord amb Banc de Sabadell per donar els avals de
runes no superiors a 400€.
Assessorament específic d ’urbanisme i o bres,
informació i tràmits per l’obtenció del Certificat
Energètic, consultes sobre els serveis d’urbanisme de
diferents Ajuntament, tramitacions urbanístiques.
Enviament de 170 circular sectorials i licitacions d’obres.
AJUNTAMENT DE TERRASSA
Documentació que demana l’Ajuntament per obrir un
despatx Administradors de Finques.
Llicències d’usos als polígons industrials.
Seguretat en edificis i locals.

ALTRES
Tramitacions de la comunicació d’obertura.
Venda de Llibres de Subcontractació.
Assessoraments genèrics.
Consultes defensa dels interessos empresarials.
Visats de nomenament de contractistes.
Certificats de socis.
Adhesius d’associats.
Informació de preus.
Sol·licituds de llistats.
Venda de contractes fixos d’obra.
Donació d’adhesius del Gremi amb el logo d’IMAN
per posar-los a les obres de construcció.
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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 escassedat de recursos.

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.

RELACIONS INSTITUCIONALS

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.

Seguiment dels resultats de les visites de control als punts
de venta de pa efectuades per l’Ajuntament de Terrassa.

Promoció dels Rocs de Munt al programa Aquí Tierra de
TVE.

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 la Festa Major de
Terrassa.
S’ha participat activament en Terrassa Gastronòmica.

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
Nuria Amela
Maite Perez
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Gremi de Professionals
de la Imatge
RELACIONS INSTITUCIONALS
El president del Gremi, ha assistit com a representant
del sector de perruqueria i estètica, a les reunions de la
Comissió de Comerç Interior de la Cecot.
Trobades amb l’IES Terrassa per establir un conveni de
col·laboració que permeti acollir alumnes de Formació
Professional en el sistema Dual als establiments agremiats.

ACTES
Jornada sobre Visagisme i Iconologia

ALTRES ACTIVITATS
Enviament de circulars sectorials.
Distribució del distintiu d’agremiat per a l’any 2016.

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 / Núria Amela
Joana Salvador
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ACTIVITATS
Festivitat de Sant Josep:
Concurs d’Aprenents. El Concurs es va realitzar el
dimecres 9 de març a partir de les 9.00h. Els guanyadors
van ser:
1r. Premi - Laia Guillamet de l’Escola d’Art i Disseny
Terrassa.
2n. premi - Álex Ciudad León de l’Institut Escola
Industrial de Sabadell.
3r. premi - Guillem Abellán Fontanilles de l’Institut Escola
del Treball de Barcelona.

Premi Obra Sant Josep. Aquest any el Premi Obra
Emblemàtica Sant Josep va ser pel Restaurant el
Cultural i la Cafeteria del Centre Cultural de Terrassa

Gremi de la Fusta

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.

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

Sopar de Sant Josep, es celebra al Restaurant Première
en les instal·lacions del Park Audiovisual de Catalunya
de Terrassa el dia 11 de març.
Concurs de Disseny en Fusta Jordi Amat, la comissió
del Concurs de la Junta Directiva formada per Santi
Llucià, Joaquim Soler, Josep Mª Mur, Albert Mas, Pol
Hernández, Antonio Solís i David Granado es reuneixen
per parlar d’organitzar la següent edició del Concurs
i proposen traslladar-ne la celebració en el marc dels
actes commemoratius de Sant Josep.
Representació del gremi a la Nit de l’Empresari.
Venda de Loteria de Nadal.
Servei de Peritatges del gremi per empreses associades
i particulars.

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

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, Antonio Solís,
David Granado
Patrícia Sánchez / Núria Amela
Joana Salvador

fem memòria 2016

ASSOCIATS 73
www.cecot.org
gremifusters@cecot.org

pàgina 89

Gremi de Pintors
del Vallès
RELACIONS INSTITUCIONALS
Reunions de Junta Directiva.

ALTRES ACTIVITATS
Organització de la Festivitat de Sant Lluc 2016:
Campionat de bitlles de Sant Lluc. El dia 28 d’octubre es
celebra el campionat de bitlles al Park Vallès.
Celebració del tradicional Sopar de Germanor. També el
mateix dia 28 es va celebrar el Sopar de Germanor al
Restaurant Premiére al Parc Audiovisual de Catalunya.
Altres
Jornada informativa de nous productes presentat per
Pintures Egara.
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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Gremi Químic de
Cecot
RELACIONS INSTITUCIONALS
Representació del Gremi a la Junta Directiva de la
Federació Empresarial Catalana del Sector Químic
(FedeQuim) i assistència a les reunions del Consell
Directiu.
Representació del Gremi a la Junta Directiva de la
Patronal Cecot.

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.
Difusió de les Fires del sector.

President:		
Vicepresidenta:		
Tresorer:		
Secretari:		
Vocals:

Representant Cecot:
Secretària:		

Joan Castelló
M. Jesús Sabatés
Rossend Marqués
Manuel Jiménez
Meritxell Valero
Josep Sans
Jordi Malgosa
Pere Rodriguez
Francisco Escribano
Joseba Ruiz
Mireia Ortuño
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Informació a l’associat mitjançant circulars de les novetats
legislatives que afecten el sector.
Informació als agremiats sobre la prevenció de riscos
laborals.
Informació a l’associat sobre el curs de gasos fluorats.
Informació als agremiats sobre el registre de Productors
de Residus Industrials de Catalunya.
Informació a l’associat sobre la gratuïtat en la recollida
de l’oli.
Informació a l’associat sobre el nou servei pericial.
L’assessorament en cas de sinistre.

Gremi de Tallers de
Reparació d’Automòbils
RELACIONS INSTITUCIONALS
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 Vallès Occidental, al
Bages i al Berguedà.
Campanya conjunta amb la Fecatra de lluita contra
l’intrusisme i els tallers il·legals
Posada en marca del servi de peritatge alternatiu per als
tallers de planxa.
Informació als agremiats dels locals, eines i maquinària en
venda i dels negocis en traspàs.

Informació als agremiats sobre l’acord amb Covecar per al
lloguer de vehicles.
Informació a l’associat sobre el RASIC. Els Tallers han
de tenir inscrites correctament totes les activitats que
desenvolupa.
Informació als agremiats sobre com gestionar les
discrepàncies amb les companyies.
Informació a l’associat sobre la nova APP de Signus per la
recollida de pneumàtics fora d’us.
Informació als agremiats sobre el curs de 115 hores per
l’obtenció del Títol de Responsable del Taller.
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 els
tallers.
S’han tramitat 324 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 i descomptes
per al Saló Motortec.

President		
Vicepresident		
Tresorer
Secretari
Vocals

Assessors		
Representant Cecot
Secretària		

Pasqual Moya
Joan Berenguer
Sebastià Ventayol
Àlex Vert
Pere Esteve
Manel Restoy
Miguel Méndez
Emili López
Sonia Díaz
Joseba Ruiz
Nuri Amela
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ALTRES ACTIVITATS
Distribució entre els agremiats d’entrades a preus especials
al Saló de l’Automòbil de Barcelona i descomptes del 50%
en el saló MOTOh!
Informació sobre la campanya de control d’establiments
industrials duta a terme pel Servei d’Automòbils de la
Generalitat de Catalunya.
Informació sobre la retirada de vehicles abandonats al
taller.
Acord comercial amb la Sònia Díaz per assessorar i
finalitzar els agremiats.

FORMACIÓ
Jornada formativa gratuïta sobre reformes en vehicles.
El Futur del sector de la postvenda, canvis en els models
de negoci.
Com gestionar les discrepàncies amb les companyies?
Curs de 115 hores TRA.
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ACTIVITATS
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.
Posada en marxa del servei de reclamació d’ingressos
indeguts de la cotització de conductors.
Entrevista del Sr. Daví per la revista de transports “El
Vigía”.

Gremi de Transports i
Logistica de Catalunya

Esdeveniment pel lliurament dels certificats del curs
de capacitació professional per al transport interior i
internacional de mercaderies i viatgers.
Inici de l’actualització del web del Gremi.

FORMACIÓ

RELACIONS INSITUCIONALS
El Sr. Jesús Fluriach assisteix a la presentació final del
projecte del pla de treball del Clúster de Transport.
Reunió del Sr. Daví amb l’Alcalde de Terrassa, Jordi
Ballart, per tractar els temes de l’aparcament de
camions a Terrassa, les zones de càrrega i descàrrega,
la senyalització als polígons i les bicicletes.
Reunió del Sr. Daví amb Prointesa per tractar el tema
de l’aparcament de camions a Rubí.
Reunió amb el Sr. Pere Padrosa, director general de
Transports i Mobilitat del Departament de Territori i
Sostenibilitat.

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.
Curs de capacitació professional per al transport interior
i internacional de mercaderies i viatgers, impartit pel Sr.
Joaquim Gil.

Carta dirigida al Sr. Pere Padrosa en referència a la llei
Macron establerta a França.
Assistència de part de la Junta Directiva a la Nit de
l’Empresari 2016.
Assistència del Sr. Daví com a representant del Gremi a
la Cambra de Comerç de Terrassa.
Assistència del Sr. Daví a la trobada del corredor
mediterrani de València.
President:
Vicepresident:		
Tresorer: 		
Secretari:		
Vocals:

Assessor Gremi: 		
Representant Cecot:
Secretària:		

Josep Daví		
Jesús Fluriach
Antonio Martínez		
Jaume Segura
Sergio Expósito
Francisco Castillo
José Luís Marín
Joaquim Gil
Patrícia Sánchez / Núria Amela
Sílvia Requena i Alba Vergara
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Informació sobre els ajuts en forma de garantia
per a persones emprenedores, promoguda per la
Generalitat.
Informació sobre l’aplicació de les bonificaciones de la
Seguretat Social als autònoms societaris.
Informació sobre la línia de finançament Emprèn,
promoguda per la Generalitat.

Organització
d’Autonòms de
Catalunya
RELACIONS INSTITUCIONALS
Relacions amb les administracions per impulsar una
millora en la situació del col·lectiu autònom.
Acord de patrocini amb la Caixa d’Enginyers.
Traspàs de la presidència de l’AUTCAT al Sr. Enric Rius.
El Sr. Àngel Buxó passa a ocupar el càrrec de secretari.
Posicionament d’Autcat envers la possible reforma del
treball autònom.

ACTIVITATS
Accions informatives de les noves normatives
publicades que afecten al treballador autònom.
Concessió de la subvenció a l’AUTCAT per desenvolupar
les accions del programa Consolida’t per l’any 2016. Se
n’han beneficiat 36 usuaris.
Informació sobre les subvencions del Programa de
Garantia Juvenil.

President		
Vicepresident		
Secretari		
Vocals

Representant Cecot
Secretària		

Paco Hoya / Enric Rius
Pep Bosch
Enric Rius / Àngel Buxó
Àngel Buxó
Albert Colomer
Joaquim Gil
Berna Contreras
Josep Maria Merchan
Patrícia Sánchez / Núria Amela
Silvia Requena / Alba Vergara
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FORMACIÓ
Programació de cursos específics per al sector.
Programes formatius per a les empreses del sector.
Participació en el Consell de la Formació Professional
Local.
Participació activa i patrocinador de la Nit del Nous
Professionals. Participació en la Jornada d’Orientació
de Cicles Formatius.

ACTIVITATS

Unió Empresarial
Metal·lúrgica (UEM)

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.

RELACIONS INSTITUCIONALS

Col·laboració amb el Club Cecot Innovació i Tecnologia .

Confemetal : membre de la Junta Directiva.

Assistència a l’acte de lliurament de Premis Cambra 2016.

Unió Patronal Metal·lúrgica – UPM - :

Assistència a l’acte Nit de l’Empresari 2016.

Membre del Comitè Executiu i de la Junta de Govern
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 :

Actualització d’informació i activitats del gremi en l’àrea
web www.uemetall.cat.
Participació a la Nit de l’Empresari 2016.Entre UEM i
Centrem es patrocina el Premi Internacional.
Servei d’ofertes i demandes del sector metal·lúrgic.

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

El Metal en cifras : servei d’informació sectorial i econòmica
de caràcter mensual.

Federació Empresarial del Metall (FEM)

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.

President : Carles Garriga i Sels
Vicepresident : Antoni Abad i Pous
Secretari general : David Garrofé
Director general : Gabriel Torras

Pla Metall de promoció internacional del sector metal·lúrgic
(missions, fires internacionals, jornades informatives).

Vocals de la UEM a la FEM : Ignasi Amat, Daniel Salarich,
Jaume Colom-Noguera, Martí Lloveras, Pasqual Moya i
Ramon Comellas

President:		
Vicepresident:		
Secretària:		
Vocals:

Representant Cecot:
Secretària:		

Antoni Abad
Josep Monroig
Gemma Sanz
Ignasi Amat
Jaume Colom-Noguera
Ramon Comellas
Josep Guàrdia, Juan José López
Martí Lloveras, Pasqual Moya
Jesús Sánchez, Daniel Salarich
David Garrofé
Neus Galí
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29 de setembre 2016, reunió de seguiment del projecte
de Can Mir, entre l’Ajuntament i l’Associació. El projecte
es troba a Urbanisme. Es preveu que el projecte finalitzi
en 2 ó 3 anys

ALTRES ACTIVITATS
2 de novembre, recordatori per part de l’Associació a
l’Ajuntament de Viladecavalls de les millores pendents als
polígons.

ACTES

Associació d’Empreses
de Viladecavalls

11 d’octubre- presentació de l’informe Tributs Municipals
a l’EMM Pau Casals.

RELACIONS INSTITUCIONALS
6 de juny, signatura del conveni marc entre l’Ajuntament
de Viladecavalls, l’Associació d’empreses de Viladecavalls
i la Cecot.
8 de juliol, es convida a la reunió de junta a l’Alcaldessa
de Viladecavalls, la Sra. Cesca Berenguer i la regidora
de promoció econòmica, Sra. Dolors Salmerón, per
intercanviar punts de vista sobre els polígons.
18 d’octubre, reunió entre l’Associació i la regidora de
promoció econòmica.

Projecte Can Mir
Febrer 2016, trobada entre l’Ajuntament i els representants
de l’Associació per tractar el projecte de Can Mir.
29 de juny 2016, reunió entre l’Ajuntament i l’Associació
per fer seguiment del projecte de Can Mir, el projecte
serà vinculant per tots els propietaris i serà finançat amb
quotes urbanístiques.

President:		
Vicepresidenta:		
Secretari:		
Vocals:

Representant cecot:
Secretària:		

Ramon Comellas
Susana Soriano
Joaquim López
Josep Gónzalez
Joan López
Roser Rosinés
Antoni Ibañez
Andreu Vargas
Joseba Ruiz
Mireia Ortuño
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TEXFOR – Confederación Textil Española:
Membres de Junta : Sr. Josep Armengol.
LEITAT:
Vicepresident: Josep Armengol Vocal : Francesc
Roca
Mina Pública d’Aigües de Terrassa:
Conseller Sr. Josep Armengol
Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils (AEI
TÈXTILS):

Institut Industrial de
Terrassa (Gremi Tèxtil)

President : Sr. Sergi Artigas, en representació de
l’Acondicionamiento Terrasense. Secretari: Sr. Jordi
Dinarès, en representació de Gremi Tèxtil de
Terrassa
Ceoe : l’Institut Industrial com a vicepresident de
Fitexlan participa en les Comissions de la Ceoe.
Associació de Tècnics de la Indústria Tèxtil – ATIT- :

RELACIONS INSTITUCIONALS
Representació de l’Institut en les següents entitats:

Presidenta : Sra. Ariadna Detrell
Vocal: Sr. Sergi Artigas

Cecot:

Fundació Antiga Caixa Terrassa

Membres de la Junta Directiva :
Sr. Josep Armengol, Vicepresident de Cecot Sr.
Jordi Dinarès, vocal

Patró grup A: Institut Industrial de Terrassa, entre
altres entitats.

Intexter :

PRINCIPALS ACTIVITATS

Membre del Patronat :
Sr. Jordi Dinarès.
Fundació Institut Industrial i Comercial:

Trobada amb la Sra. Eulàlia Morral, amb motiu del seu
comiat com a directora del Centre de Documentació i
Museu Tèxtil de Terrassa.

President: Sr. Josep Armengol
Patrons: Sr. Joan Pujals i Sr. Jordi Dinarès

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

FITEXLAN:

Sol·licitud a l’Ajuntament de Terrassa per participar
en la comissió d’entitats ciutadanes als efectes de
seguiment i debat de les qüestions que afecten al
futur de la gestió de l’aigua a la ciutat de Terrassa.

Vicepresident : Sr. Josep Armengol, en
representació de l’Institut Industrial Membres
Assemblea: Sra. Ariadna Detrell

President:		
Vicepresident:		
Secretari:		
Vocals:			

Coordinadora tècnica:
Representant Cecot:
Secretària		

Josep Armengol
Jordi Dinarès
Sergi Artigas
Josep Maria Aurell
Ricard Cima, Joan Ginestà
Albert Millán, Francesc Roca
Delfí Sabadell, Marc Soler
Ramón Torredemer, Jordi Ubach
Ariadna Detrell
David Garrofé
Neus Galí
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PRINCIPALS ACTIVITATS
Assistència a l’acte de presentació de de la nova
Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial
i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), fruit de la fusió
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial
i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) i de l’Escola
d’Enginyeria de Terrassa (EET).
Col·laboració per la participació d’empreses tèxtils en
la jornada sobre orientació de cicles formatius de grau
mitja.
Col·laboració i patrocini a l’esdeveniment Nit dels
Nous Professionals 2016.
Assistència a la Nit de l’Empresari 2016.
Cessió de la planta baixa de l’edifici del Raval de
Montserrat a Teixidors, SCCL –dedicada a una obra
social- per la venda dels seus articles durant tot l’any.
Col·laboració en els actes de la Fira Modernista de
Terrassa.
Elecció de nou president de Texfor Sr. Paco Llonch.
Reunió de Junta Directiva a la seu de l’Institut
Industrial el 25 d’abril de 2016.

Constitució de la Taula del Textil (compost per Institut
Industrial, Intexter, UPC i diferents associacions
vinculades al sector tèxtil) per col·laborar en
resoldre la manca de professorat d’àmbit tèxtil
en la Universitat. S’han fet reunions el juny amb la
participació de l’Ajuntament de Terrassa i reunió al
juliol amb vice-rectors de la Universitat Politècnica de
Catalunya per tractar la situació del professorat en
l’àmbit tèxtil.
Reunions amb l’INS Terrassa per presentar dels
estudis de CF Grau Mig i Superior en el sector tèxtil
que imparteix l’institut, així com promoure que les
empreses acceptin alumnes en pràctiques.
Signatura de l’acord per la cessió del fons documental
de l’Institut Industrial a l’Arxiu Tobella.
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 2016-2017 a
través de la Fundació Institut Industrial i Comercial.

Assistència a les reunions de Junta directiva
celebrades i a la Assemblea General

Acord amb Leitat Centre Tecnològic per oferir
descomptes en serveis d’assaig per als socis de
l’Institut – Gremi Tèxtil.

Patrocini de la Jornada Texmeeting, organitzada per
Texfor i celebrada el 26 de Juny a Barcelona

Acord amb l’AEI Tèxtils per a que els socis d’Institut
Industrial gaudeixin d’una quota reduïda.

Consejo Intertextil Español : nou president Sr. Manuel
Díaz.
Cambra de Comerç de Terrassa : assistència a l’acte
“Premis Cambra 2016”
Reunions amb l’INS Terrassa per presentar dels estudis
de CF Grau Mig i Superior en el sector tèxtil que
imparteix l’institut, així com promoure que les
empreses acceptin alumnes en pràctiques.
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estat al capdavant de les associacions empresarials de
Rubí:
- Josep Viladiu Alzanira
- Joan Arch i Matas
- Bruno Ferrari
- Pere Vallhonrat i Guiu
- Jordi Parera i Matinell
Incorporació del Sr. Miquel Ortuño Anadon president
de Comerç Rubí i del Sr. Cyril Hogard de l’empresa
Continental, com a vocals de la Junta Directiva
de Cecot Rubí. S’ha participat en les reunions de
definició de propostes del Pla Director de Polígons,
en la comissió tècnica de seguiment del PAES, en la
definició del projecte de criteris de qualitat per als PAE
i naus de Rubí resultant el cens de les naus i parcel·les
no edificades disponibles en els PAE del municipi
de Rubí i en el grup de treball de l’anella verda.

Fòrum Empresarial
Cecot Rubí
RELACIONS INSTITUCIONALS
Reunions periòdiques amb Alcaldia i la regidoria de
Promoció Econòmica bàsicament pels temes següents:
Seguiment del POUM.

Dinar amb l’Alcaldessa i els regidors del
desembolupement econòmic i d’ urbanisme al mes
de Juliol. Assistència d’una representació del Fòrum
Empresarial Cecot Rubí a la Nit de l’Empresari de la
Cecot. Trobades amb els partits polítics per tractar el
POUM.

Continuïtat del paquet de mesures extraordinàries per
al foment de l’ocupació.

ACTIVITATS

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 2016 - 2017 una
partida de 1,1 MEUR per a l’execució d’aquestes obres.

Redisseny de la Central de Compres amb l’objectiu de
reimposar-la
S’ha elaborat un dossier monogràfic de l’excel·lència
empresarial del teixit industrial de Rubí.
S’ha informat als associats de la responsabilitat penal
de la persona jurídica.
S’ha informat sobre les bonificacions estatals i
potestatives dels tributs i taxes al municipi de Rubí.
S’ha informat de com implementar la Corporate
Compliance amb èxit.
Celebració del 10è aniversari de Cecot Rubí al Museu
Castell de Rubí.
S’ha informat de les pràctiques professionals no laborals
en l’àmbit de la gestió i administració d’empreses.

Reunions de treball amb l’àrea d’urbanisme referent a;
Anella Verda, programa d’actuacions PAE’S, Movilitat,
Fuer, Q1, Q3, naus desocupades i criteris de qualitat
dels polígons.
Celebració del 10è aniversari de Cecot Rubí al Museu
Castell de Rubí amb l’assistènica d’un centenar
d’empresaris de la ciutat així com l’alcaldessa i els
regidors del consistori. En el decurs de la celebració
es va lliurar uns reconeixements als empersaris que han
President:		
Vicepresidents:		
Vocals:			

Representant Cecot:
Secretària:		

Manuel Jiménez
Jordi Parea / Lluís Ridao
Pere Vallhonrat, Ignacio Martin
Manuel Garcia, Albert Gajú, Jordi Arch,
Guillem Palomar, Cyril Hograd, Dionís Rovira
Félix Anglada, Xavier Viladiu
Manuel Selfa, Gener López
Rafael Andujar, Rossend Marqués
M. Jesús Sabatés, Ugo La Valle
Joan Rocafort, Anna Torredeflot
Miquel Ortuño Anadon
Joseba Ruiz
Núria Amela / Maite Pérez
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ACTIVITATS
Coorganització amb l’Oficina de Serveis a l’Empresa
de Rubí d’un cicle d’actes d’interès empresarial i amb
la participació d’un total de 139 empresaris de la ciutat.

28 d’abril

Responsabilitat Penal, a càrrec del
Sr. Ferran Escura, soci director de
Bufete Escura.

15 de maig

La gestió del marge per incrementar
la rendibilitat comercial, a càrrec 		
del
Francisco López, de Rando
Margin Management Concept.

9 de juny

Com implementar la Corporate 		
Compliance, a àrrec del Sr. Antonio
Jódar,
Compliance
Officer
de
B. Braun.

7 de juliol

Les bonificacions estatals i 		
potestatives dels tributs i taxes al
municipi de Rubí, a càrrec del Sr. 		
Ramon Soler, assessor fiscal de Cecot.

27 d’octubre

Estratègia de creixement i renovació
de l’empresa, a càrrec del Sr. Xavier
Bultó.

12 de novembre Tancament Fiscal, a carrèc del
Sr. Enric Rius assessor de la Cecot.
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