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El 2018 ha estat un any més estable a nivell intern 
i amb més consciència i visió cap a l’exportació i 
la internacionalització per part de les empreses.

Tanmateix, ha estat un moment històricament 
excepcional que, amb més o menys mesura, 
ha tingut impacte en el dia a dia del sector 
empresarial i econòmic. La intervenció de les 
institucions i les finances de la Generalitat, 
l’empresonament de càrrecs electes, i de 
persones de la societat civil, demostren el fracàs 
de la política i la incomprensió d’un conflicte 
latent. En aquest sentit, des de la Cecot ens hem 
ofert sempre a col·laborar, juntament amb altres 
representants de la societat civil, per tal de trobar 
una sortida i, fins i tot, a proposar mediadors que 
puguin arribar a establir ponts pel diàleg entre 
les parts.

Com un agent més dins la societat civil, l’entitat 
manté la predisposició a continuar canalitzant les 
inquietuds, demandes, propostes o reflexions 
vers el sector empresarial en el marc del diàleg 
social i institucional que calgui.

Aquesta voluntat i el context descrit ens ha dut 
a situacions noves, ni viscudes, ni contemplades 
fins el moment que han influït en els processos 
de presa de decisions tal i com els coneixíem fins 
el moment. 

Tant és així que nosaltres mateixos hem 
viscut aquest any la situació institucional més 
anòmala que, en els prop de dos segles i 
mig d’associacionisme empresarial que ens 
precedeixen, hàgim vist mai: la suspensió 
temporal com a socis de la patronal Foment del 
Treball Nacional. Una proposta impulsada pel 
seu president el mes de febrer en el seu darrer 
any de mandat i revocada per la pròpia entitat 
per estímul del seu successor a inicis de 2019.

El 2018 ha fet que les empreses hagin de tenir en 
compte factors que fins ara no havien format part 
de l’estratègia de negoci o l’estratègia comercial. 
És en aquest context que la Cecot, com a agent 
econòmic de representació empresarial, hem 
continuat elaborant propostes i ha actuat en 
conseqüència per recolzar les empreses i els 
negocis en l’exercici de la seva activitat per 
mantenir i guanyar en competitivitat. En aquesta 
memòria trobareu descrites les accions que hem 
impulsat durant l’any 2018.

Cordialment,

Antoni Abad i Pous
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ASSOCIACIONISME EMPRESARIAL

La Cecot som una confederació empresarial 
multisectorial catalana, constituïda l’any 1978 
i integrada per una gran diversitat de gremis 
i associacions empresarials a qui representem 
davant dels interlocutors socials.
 
La fundació de la Cecot va ser el resultat 
d’unes circumstàncies socials, polítiques i 
econòmiques de l’època de la transició però 
també és l’èxit col·lectiu d’uns empresaris que 
van voler mantenir els valors que durant prop 
de dos segles havien impulsat altres persones 
en l’àmbit dels gremis d’artesans, del comerç i 
de la indústria. 

Aquests valors es fonamenten en impulsar no 
només el creixement econòmic i empresarial 
dels seus negocis, sinó que aquest creixement 
ha d’anar en paral·lel i al mateix ritme que el 
desenvolupament del territori, de l’entorn i de 
la societat. 

Aquesta consigna continua imperant en 
qualsevol de les accions que totes i cadascuna 
de les persones que han format part, 
formen part i de les que ho facin en el futur.  

Entenem l’associacionisme empresarial com 
una suma de voluntats orientades a la defensa 
i el desenvolupament del teixit empresarial, 
es trobi amb l’escenari que es trobi a cada 
moment, i amb una clara voluntat per fer 
que aquest desenvolupament econòmic vagi 
directament lligat a una millora de la cohesió 
social i a l’aportació de benestar social.
 
Els membres dels actuals òrgans de govern, 
conviden a tota persona que ho vulgui, a formar 
part i implicar-se activament en una entitat com 
la Cecot.

COM ENTENEM 
L’ASSOCIACIONISME 
EMPRESARIAL?
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A la Cecot pretenem ser una guia que marqui 
nous camins, una aposta per la innovació en 
tots aquells aspectes que fan que els seus 
socis i col·laboradors treballin en les millors 
condicions. En aquest sentit, desenvolupem la 
tasca de promocionar les activitats, iniciatives 
o idees originals que contribueixen a l’avenç 
del teixit empresarial. Els reptes que inspiren 
les actuacions de la Cecot són el marc idoni de 
col·laboració perquè l’esperit emprenedor i la 
flexibilitat de l’empresariat tinguin efecte.

MISSIÓ
Promoure i defensar èticament els interessos 
de les empreses catalanes oferint un servei 
innovador i de qualitat en resposta a les seves 
necessitats presents i futures, d’acord amb el 
desenvolupament social, natural i econòmic del 
seu entorn.

VALORS QUE PROMOVEM
A la Cecot compartim uns valors encaminats 
a proporcionar la plena satisfacció de les 
persones encarregades de la governança de les 
empreses catalanes: 

• L’orientació a l’associat/da  
• La qualitat 
• El treball en equip                                
• La innovació

El futur de les empreses, a dia d’avui, s’escriu 
en clau de creixement, flexibilitat, innovació, 
qualitat i internacionalització, i la responsabilitat 
de la Cecot és fer entendre a la societat la 
importància que les empreses assoleixin 
aquests reptes perquè millori la seva qualitat 
de vida alhora de proveir-les de tot allò que 
necessiten per aconseguir-ho.

COM DESENVOLUPEM 
AQUEST 
ASSOCIACIONISME?



Enguany la Cecot manté la vinculació de més de 
40 col·lectius empresarials que representen prop 
de 45.000 empreses catalanes.

Asociación de Servicios Bosch de Automoción de España 
Asociación Nacional de Talleres Autorizados Iveco 
Associació Catalana de Corredors i Corredories 
d’Assegurances
Associació Catalana d’Empreses de Neteja i Recollida de 
Residus
Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la 
Cultura 
Associació de Comerciants, Serveis i Restauració de Rubí 
Associació de Concessionaris del Mercat de la 
Independència
Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació 
Associació de Professionals de l’Audiovisual Català
Associació d’Empresaris de Cardona 
Associació d’Empresaris de Clubs Catalans de Fitness 
Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la 
Comunicació de Catalunya
Associació d’Indústries del Plàstic de Catalunya
Associació Professional d’Empresaris d’Electricitat, 
Fontaneria, Gas, Sanejament de Terrassa 
Centre Empresarial Col·lectiu de Treball
Col·lectiu d’Arts Gràfiques
Col·lectiu de Restauració i Càtering 
Col·lectiu d’Empreses Comercials 
Col·lectiu Empreses de Seveis 
Col·lectiu Empreses del Comerç - Retail
Col·lectiu Gestories 
Col·lectiu Professionals Autònoms 
Comerç Terrassa Centre
Confederación de la Indústria Tèxtil 
Consejo Español de Curtidores

Federació de la Fusta i el Mobles de la Província de 
Barcelona 
Federació Vic Comerç 
Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca
Gremi de Jardineria de Catalunya
Gremi de la Construcció del Vallès
Gremi de la Fusta
Gremi de Professionals de la Imatge de Catalunya
Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Terrassa 
i Comarca
Gremi de Transports i Logística de Catalunya
Gremi d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya 
Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa 
Gremi Químic de la Cecot
Gremi Tèxtil de Terrassa
Institut Industrial de Terrassa
Unió de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters de Terrassa
Unió de Floristes de Terrassa 
Unió de Pintors del Vallès 
Unió Empresarial Metal·lúrgica de Terrassa
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EMPRESES I COL.LECTIUS
EMPRESARIALS
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ÒRGANS DE GOVERN



ÒRGANS DE GOVERN

PRESIDÈNCIA

Antoni Abad i Pous
President
President Unió Empresarial 
Metal·lúrgica

Josep Armengol
Vicepresident
President Institut 
Industrial de Terrassa

COMITÈ 
EXECUTIU

Ignasi Amat
Vocal

Jordi Casas
Vocal

Ignasi Cusidó
Vocal

Jordi Dinarès
Vicepresident de 
l'Institut Industrial

Cristina Escudé
Presidenta de Cecot 
Comerç

Francisco Hoya
President Cercle 
Cecot Joves 
Empresaris

Carlos Garriga
President de FEM

Manuel Jiménez
President Fòrum 
Cecot Rubí

Xavier Panés
Vocal

Jordi Parera
Vocal

Toni Palet
President Gremi de 
la Construcció del 
Vallès

Daniel Puente
Vocal

Ramón Talamàs
President del Club 
Cecot Financer & 
Fiscal

Núria Betriu
Presidenta del Club Cecot 
Internacionalització
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SECRETARIA 
GENERAL

David Garrofé
Secretari general



VOCALIES Jordi Bosch Janer
President Gremi de Jardineria de Catalunya

Josep Maria Carné i Pla
President Gremi de Flequers i Pastissers de 
Terrassa i Comarca

Xavier Casanovas i Antonell
President Unió de Carnissers i Cansaladers-
Xarcuters de Terrassa i Comarca

Joan Castelló i Escudé
President Gremi Químic de la Cecot

Carles Clapes i Carreras
President Unió de Floristes de Terrassa

Josep Lluís Corral i Pérez
President d'ASENET

Maria Costa i Soler
Presidenta Associació Comerç Terrassa Centre

Abel Cots i Duocastella
President Associació d’Empresaris de Cardona

Josep Daví i Casas
President Gremi de Transports i Logística de 
Catalunya

Julián Gijón i Pacheco
President Gremi de Professionals de la Imatge 
de Catalunya

Pedro Gómez i Fernández
President d’ASEITEC

Francisco José Hoya i Muñoz
President de l’ACCA

Ignasi López i Vidal
President de GREINTEC

Pere Lluís Martí i Abella
President ANTAI

Joan Carles Martín i Nasarre
President APAC

Josep Monroig i Verges
Vicepresident Unió Empresarial Metal·lúrgica

Bernat Morales i Loscos
Mercadona

Angel Moreno i Extremera
Unió de Pintors del Vallès

Josep Maria Mons i Gallifa
President Associació d’Empreses de Serveis 
Funeraris de Catalunya

Pasqual Moya i 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. 

Joan Ignasi Pascual i Pla
President Associació d’Indústries del Plàstic de 
Catalunya

Enric Rius i Macias
President Organització d’Autònoms de 
Catalunya

Pere Solanellas i Anglerill
President Gremi de la Fusta
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PARTICIPACIÓ EN INSTITUCIONS



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.

Ajuntament de Terrassa:
Comissió Local de Protecció Civil.
Comissió Terrassa preparada i resilient.
Comissió Pla estratègic de l’economia social 
i solidària.
Consell Municipal de Medi Ambient:
 Taula de Residus.
 Taula de l’Aigua.
 Taula de Prevenció i gestió de residus. 

Consell de Comerç i Turisme de Terrassa.
Consell de la Formació Professional de 
Terrassa.
Consell Universitari de Terrassa.
Corporate Games Terrassa.
Junta Arbitral del Consum.
Observatori de l’Aigua.
Plataforma Innointegra.
Pacte per a l'Ocupació:
 Comissió Política Industrial.
 Comissió Polítiques actives.
 Comitè Transversal.

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.

Ajuntament de Rubí :
Rubí Forma.
Consell de la Formació Professional de Rubí.
Taula de la competitivitat Industrial de Rubí 
(TCIR).

Consell Comarcal del Vallès Occidental:
Comissió Permanent Pacte per l'Ocupació 
del Vallès Occidental.
Pacte per la Reindustrialització del Vallès 
Occidental.
Vallès Circular.

Associació Àmbit B-30
Consell Plenari.
Comissió organitzacions empresarials.

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.
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ÀMBIT LOCAL

PARTICIPACIÓ EN INSTITUCIONS
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El Pacte Industrial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona :
Comitè Executiu.
Consell General.

Ajuntament de Barcelona:
Consell Econòmic, Social i Comerç del 
districte de Sant Martí.
Comissionat d’economia social, 
desenvolupament local i consum.

Foment del Treball Nacional (1r trimestre)
Junta Directiva.
Comissions assessores.

Fepime Catalunya 
Comitè Executiu.
Junta Directiva.

Confederació Empresarial de Barcelona
Comitè Executiu.

Generalitat de Catalunya : 

Departament de Territori i Sostenibilitat
Pla Específic de Mobilitat del Vallès.
Assemblea/Agenda Urbana de Catalunya.
Grup de Treball de Peatges.
Taula del Corredor del Mediterrani.
Grup impuls estacions del futur d’FGC.
Comissió usuaris d’FGC.
Grup de treball sobre la gestió i  
finançament  del Sistema de Vies d’altes   
Prestacions (SIVAP).

Departament d’Empresa i Coneixement
Pacte Nacional per la Transició Energètica.
Pacte Nacional per a la Universitat.
Consell Assessor de la Generalitat de 
Catalunya en matèria de comerç.
Pla Finestra Única Empresarial.

Departament d’Ensenyament
Consell Català de Formació Professional.

Departament de Treball, d’Afers Socials i 
Famílies
Consell General del Consorci de la Formació 
Contínua de Catalunya.
Consell de Relacions Laborals.
Pacte Nacional per a la Immigració.
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ÀMBIT PROVINCIAL

ÀMBIT AUTONÒMIC

CEOE
Assemblea General.

CONFEMETAL
Junta Directiva.
Comissió d’assumptes laborals.
Comissió de Formació i Prevenció de Riscos 
Laborals.
Comissió de Internacional.

ÀMBIT ESTATAL
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ESTRUCTURA I ÀMBITS DE TREBALL



La Cecot pretén ser una guia que marqui nous camins, una aposta per la innovació en tots aquells 
aspectes que fan que els seus socis i col·laboradors treballin en les millores condicions. En aquest 
sentit, tenim com a objectiu promocionar les activitats, iniciatives o idees originals que contribueixen 
a l’avenç del teixit empresarial. 

Els reptes que inspiren les actuacions de la Cecot són el marc idoni de col·laboració perquè l’esperit 
emprenedor i la flexibilitat de l’empresariat tinguin efecte. 
Per aconseguir aquests reptes des de la Cecot organitzem l’activitat en base a la següent estructuració 
d’àmbits de treball:
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que sota la marca Cecot Formació & Desenvolupament, ofereixen i 
presten serveis de Formació i de Consultoria de Recursos Humans a 
les empreses de l’entorn. 

www.cecotformacio.org
cecotpersonaitreball.wordpress.com

FUNDACIÓ CECOT FORMACIÓ i FUNDACIÓ CECOT 
PERSONA I TREBALL

des d’on s’ofereixen els serveis de Gestió de la Innovació, Recolzament 
a la Internacionalització i Impuls a l’Emprenedoria i el Creixement 
Empresarial.

www.fci.cat

FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ

el Club vol ser un espai de relació i debat entre professionals 
d’aquest àmbit, mitjançant l’organització de actes on es tracten 
temes d’interès amb reconeguts professionals, tant de l’àmbit públic 
com privat. També vol fer de lobby davant de les administracions 
públiques, defensant els interessos de les empreses associades a la 
Cecot.

CLUB CECOT FINANCER & FISCAL

el Club Cecot Internacionalització va néixer amb la voluntat 
d’impulsar l’activitat internacional de les empreses. Per aquest 
motiu es constitueix com un ens de defensa dels interessos de les 
empreses exportadores i de negociació amb l’administració de 
polítiques que estimulin i donin suport a l’exportació. El Club és un 
fòrum d’intercanvi d’experiències sobre els diferents aspectes que 
envolten l’activitat exportadora de les empreses. 

www.cecotinternacionalitzacio.org

CLUB CECOT INTERNACIONALITZACIÓ

ORGANITZACIÓ DELS ÀMBITS DE TREBALL
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el Club Cecot de Màrqueting i Vendes neix amb la voluntat de 
promoure que les empreses s’orientin al mercat, donant a conèixer 
el màrqueting com a línia estratègica amb l’objectiu de vendre més i 
desmitificar el fet que les PIMEs no poden fer màrqueting, aportant-
ne exemples reals.

CLUB CECOT DE MÀRQUETING I VENDES

el Club Cecot de Recursos Humans es va crear amb la finalitat de ser 
el marc idoni per l’intercanvi d’idees i experiències al voltant de la 
gestió de les persones i les organitzacions.

CLUB CECOT RECURSOS HUMANS

el Club Cecot d’Innovació i Tecnologia es crea per ser l’espai de 
referència de les empreses on poden participar del debat i l’intercanvi 
d’experiències i bones pràctiques que les ajuda a impulsar les 
claus de la innovació com element indispensable per augmentar la 
competitivitat.

www.clubinnovatech.cat

CLUB CECOT D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

Cecot Comerç està integrada per empresaris i empresàries dels 
diferents gremis i associacions empresarials que conformen la 
patronal catalana Cecot i representa un retail amb molta capacitat 
d'adaptació i que està assolint els reptes que garanteixen que els 
centres urbans continuïn donant vida a les ciutats. 

Actualment representa directament 4.000 empreses del sector 
comerç i prop de 120.000 treballadors. Cecot Comerç és una de les 
entitats fundadores de la Unió d’Entitats de Retail de Catalunya · 
RETAILcat.

CECOT COMERÇ

el febrer de 1.997 es constitueix el Cercle Cecot Joves Empresaris, 
dirigit a empresaris i empresàries menors de 45 anys amb l'objectiu 
de dinamitzar el teixit productiu i el desenvolupament econòmic des 
d'un punt de vista més proper a les noves generacions de directius/
ves i amb la voluntat de millorar el seu entorn social i econòmic.

CERCLE CECOT JOVES EMPRESARIS
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es crea per ser el marc més adient per analitzar la situació econòmica 
i empresarial del moment, reflexionar sobre nous models de gestió, 
donar a conèixer les línies d’actuació de les administracions públiques, 
entre d’altres, amb l’objectiu de contribuir a complementar la 
formació de persones que puguin liderar i gestionar organitzacions 
competitives en el marc d’una economia globalitzada i en l’era de la 
societat del coneixement.

       

FÒRUM CECOT
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ENTITATS COL·LABORADORES I 
PARTNERS ESTRATÈGICS
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ENTITATS COL·LABORADORES I PARTNERS 
ESTRATÈGICS

17    



ACTIVITATS 2018



De la nostra activitat com empresaris, ens 
sentim contribuïdors del sistema i del territori on 
desenvolupem l’activitat. La nostra implicació 
va més enllà que la de ser simples referències 
tributàries. 

Disposar d’un pla de finançament adequat és 
vital per al desenvolupament de les funcions de 
qualsevol empresa. Cal conjugar molts factors 
per optimitzar els recursos i reixir, i a la Cecot 
procurem traslladar a les empreses coneixements 
i serveis que millorin aquesta funció. 

El nostre paper és el d’interlocutors del món 
empresarial en el territori que vetlla per la 
finalització d’unes infraestructures cabdals per 
al desenvolupament de l’activitat empresarial 
com la finalització de la B40 (Ronda Vallès) o el 
corredor ferroviari del Mediterrani...

Diverses organitzacions empresarials hem emprès 
accions de denúncia a la Comissió Europea sobre 
els costos d’electricitat, l’impacte econòmic de 
decisions com el magatzem CASTOR o la manca 
d’un marc idoni per l’autoconsum energètic.

FISCALITAT

INFRAESTRUCTURES

FINANÇAMENT

ENERGIA I MEDI AMBIENT

En aquest àmbit les nostres accions van 
encaminades a donar resposta a la nova 
realitat del comerç de casa nostra, i contribuir 
a la seva evolució, defensa, competitivitat i 
professionalització.

COMERÇ I CONSUM
És necessari fer evolucionar el marc laboral per 
cobrir les necessitats de la dinàmica empresarial 
com ara la flexibilització o el desenvolupament 
d’instruments per per crear una cultura del 
coneixement, de la meritocràcia i de la gestió 
del talent.

MARC LABORAL

Des de la Cecot actuem com a corretja de transmissió 
entre el sector empresarial i les administracions 
públiques. A l’hora prestem serveis que suposin una 
millora per la competitivitat dels nostres associats 
des de qualsevol dels seus àmbits funcionals.

QUÈ FEM PER LES 
EMPRESES?
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Independentment del sector o la grandària 
de cada empresa, el seu curt i mig termini ha 
de passar per replantejar i integrar a la seva 
estratègia la innovació i la internacionalització. El 
nostre objectiu és eixamplar la base d’empreses 
catalanes amb exportació regular.

INTERNACIONALITZACIÓ

Des d’aquest àmbit promovem activament 
la creació de noves empreses de futur i el 
creixement i consolidació de les mateixes perquè 
considerem l’empresa com la cèl·lula mare de 
qualsevol economia.

EMPRENEDORIA I CREIXEMENT
Volem aconseguir un contracte social per 
la innovació per desenvolupar un únic 
ecosistema que integri la recerca científica i el 
desenvolupament i la innovació industrial.

El nostre sistema requereix d’un “Pacte per 
a la formació” entre els interlocutors socials 
i el Govern per garantir la seva estabilitat i 
permanència en el temps. Nosaltres estem per 
un model educatiu més vinculat al món econòmic 
i amb molta més participació empresarial en el 
seu desenvolupament.

INNOVACIÓ

FORMACIÓ & 
DESENVOLUPAMENT 

Sobrecàrrega de normativa, excés de 
requeriments informatius o processos complexes 
de validacions a les Administracions Públiques 
afecten a l’activitat empresarial. Per això 
treballem per millorar la gestió en les relacions 
empresa-administració. 

SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA
I FUNCIÓ PÚBLICA

La Cecot ofereix tot 
el que es necessita per

 a la gestió diària de
 les empreses
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El 2018 ha estat un any més estable a nivell intern i amb més consciència i visió cap a l’exportació 
i la internacionalització per part de les empreses.

Tanmateix, ha estat un moment històricament excepcional que, amb més o menys mesura, ha 
tingut impacte en el dia a dia del sector empresarial i econòmic. La intervenció de les institucions 
i les finances de la Generalitat, l’empresonament de càrrecs electes, i de persones de la societat 
civil, demostren el fracàs de la política i la incomprensió d’un conflicte latent. En aquest sentit, 
des de la Cecot ens hem ofert sempre a col·laborar, juntament amb altres representants de la 
societat civil, per tal de trobar una sortida i, fins i tot, a proposar mediadors que puguin arribar a 
establir ponts pel diàleg entre les parts. Com un agent més dins la societat civil, l’entitat manté 
la predisposició a continuar canalitzant les inquietuds, demandes, propostes o reflexions vers 
el sector empresarial en el marc del diàleg social i institucional que calgui. Aquesta voluntat i el 
context descrit ens ha dut  a situacions noves, ni viscudes, ni contemplades fins el moment que 
han influït en els processos de presa de decisions tal i com els coneixíem fins el moment. El 2018 
ha fet que les empreses hagin de tenir en compte factors que fins ara no havien format part de 
l’estratègia de negoci o l’estratègia comercial. És en aquest context que, com a agent econòmic 
de representació empresarial, la Cecot ha elaborat propostes i ha actuat en conseqüència per 
recolzar les empreses i els negocis en l’exercici de la seva activitat per mantenir i guanyar en 
competitivitat.

En passem a detallar les més representatives.

PROPOSTES EMPRESARIALS PER 
TEMPS INCERTS
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El Síndic insta l’Estat a reclamar a Escal la 
devolució de la indemnització d’1.350.729 euros 
a partir de la sentència del TC sobre el Castor. La 
Sentència 152/2017 del Tribunal Constitucional 
sobre la plataforma Castor declara nul·les de 
ple dret, per inconstitucionals, les normes que 
emparaven el pagament de la compensació 
a l'empresa que gestionava la plataforma i el 
fet que aquesta compensació es pagués amb 
càrrec als consumidors de gas. També comporta 
que s’hagi de retornar als consumidors de gas 
diners extra que se’ls ha carregat des de l’any 
2016 en el total de la factura en concepte de la 
indemnització i el manteniment del Castor.

02/02/2018

Es constitueix la Taula del Tèxtil de la que en 
forma part l’Institut Industrial de Terrassa, gremi 
adherit a la Cecot. Un total de dotze entitats 
conformen aquest grup de treball que neix 
amb l'objectiu de promocionar i potenciar els 
estudis d'Enginyeria Tèxtil, dins un marc de 
col·laboració empresa-universitat. La Taula del 
Tèxtil vol establir un marc permanent de diàleg 
i col·laboració empresa-universitat (UPC) per 
ajudar a assolir el màxim nivell d'excel·lència 
dels estudis tèxtils.

25/01/2018

DEFENSA DELS DRETS EMPRESARIALS, 
MESURES I PROPOSTES
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El Club Financer Fiscal de Cecot aflora la 
preocupació de les empreses per trobar-se en 
un entorn normatiu molt complex d'entendre 
arrel de dos actes informatius, un a Terrassa i un 
a Rubí, que han aplegat a més de 230 persones 
interessades en les novetats fiscals del 2018.

07/02/2018

La plataforma FEM Vallès organitza la seva 
Assemblea Anual Ordinària on, a més de fer 
balanç de les accions dutes, s’ha calendaritzat les 
línies de treball per l’any en curs. Fem Vallès és 
el pol manufacturer i exportador més important 
del sud d’Europa, situat en una de les zones més 
demogràficament poblades, amb més d’1 milió 
400 mil habitants.

12/02/2018

En el marc del Fòrum Cecot, el degà del Col·legi 
d'Economistes de Catalunya, Joan B. Casas, 
reflexiona sobre perspectives econòmiques per 
2018. 

19/02/2018

Recordem per carta al Ministeri de Treball la 
obligació de reprogramar els 1500 M d’euros 
dels fons de formació del 2015 i el remanent 
de 2016 i 2017. Entre 2012 i 2015, el Govern va 
destinar més de 4.000 milions d‘euros d’aquests 
fons per cobrir altres despeses. I entre 2015 i 2017 
el remanent no executat pot arribar a superar els 
2.000 milions d’euros. 

20/02/2018

El retail català tanca en positiu la campanya més 
important de l'any i amb bones perspectives pel 
2018 | RETAILcat. Els canvis d’hàbits de compra 
faran que aviat es necessitin altres indicadors 
complementaris a la xifra de vendes per analitzar 
l’evolució del retail.

26/02/2018



Fem memòria 2018    

Vaga General 8M | A la Cecot compartim part 
de les reivindicacions però no avalem la vaga 
general com un instrument efectiu per assolir-les. 
Davant la convocatòria de vaga convocada per 
diferents sindicats, des de la Cecot explicitem 
públicament que la cronificació de l’atur femení 
i el baix resultat de les polítiques d’igualtat de 
gènere impulsades fins el moment, suposen una 
rèmora i un desaprofitament de talent que no ens 
podem permetre com a societat. Tanmateix no 
creiem que alterar o aturar l’activitat econòmica 
en moments com l’actual solventi la situació, ni 
beneficiï a ningú.

06/03/2018
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Baix seguiment de la Vaga General 8M entre les 
empreses associades a la Cecot. El seguiment 
de la vaga ha estat majoritàriament entre les 
treballadores de les administracions públiques 
i molt baix entre les dones treballadores del 
sector privat. Les dones representen, de mitja, el 
32% de la plantilla entre les empreses associades 
enquestades. Un 4% s’ha acollit a la vaga 
general, ja sigui de manera total o parcial. Entre 
el 68% de plantilla que representen els homes, el 
seguiment de la vaga ha estat nul.

08/03/2018

 
Retailcat presenta un informe que corrobora 
que a Catalunya hi ha més de 30.000 locals 
comercials buits, la majoria ubicats a carrers 
no-comercials. És necessari pensar en un canvi 
d’usos, per exemple reconvertir més de 10.000 
locals en habitatge social per joves i gent gran.

20/03/2018

Elaborem un posicionament públic sobre 
la Declaració Institucional del President del 
Parlament de Catalunya del 25 de març. Davant 
la situació que viu Catalunya després de les 
darreres decisions judicials, els empresaris i 
empresàries que conformem el Comitè Executiu 
de la patronal Cecot reiterem públicament el 
nostre rebuig a la judicialització d’un conflicte 
que des d’un inici entenem de naturalesa política 
i que, com a tal, requeria i requereix d’un diàleg, 
negociació i pacte al més estricte nivell polític. 

26/03/2018

Quaranta anys de la unió de l'Institut Industrial i 
la Unió Comercial i Industrial en una única entitat: 
la Cecot, que és fruit de l'èxit col·lectiu d'uns 
empresaris que van voler mantenir els valors que 
durant prop de dos segles havien impulsat altres 
persones en l'àmbit dels gremis, del comerç i de 
la indústria.

15/03/2018
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Front comú dels municipis i entitats empresarials 
per la finalització de les obres de la B40. Reunió 
a l’Ajuntament de Terrassa entre els alcaldes i 
alcaldesses de Viladecavalls, Olesa de Montserrat, 
Abrera i Terrassa, juntament amb representants 
de la Cecot i de la Cambra de Comerç de 
Terrassa, per escenificar de nou el front comú 
dels municipis i agents socioeconòmics afectats 
per les obres d’aquesta infraestructura, pel seu 
desenvolupament i compliment del calendari 
previst per a la seva finalització.

27/03/2018

Els PGE per al 2018 tornen a allunyar-se d’ajudar 
a reimpulsar l’economia i el teixit empresarial 
català. L’incompliment reiterat en l’execució 
dels PGE dels darrers anys fan que l’empresariat 
associat a la Cecot es mostri escèptic en el grau 
de compliment per al 2018 i ho manifestem 
públicament. Tot i considerar que la priorització 
de les infraestructures que marca el Govern dins 
dels PGE és correcta, reiterem que la intensitat 
de les inversions és insuficient i denunciem el 
greuge que suposa que l’Estat segueixi sense 
invertir amb la mesura necessària, un any més, en 
la millora d’aquestes. El dèficit d’inversió afecta 
directament al teixit productiu, a la competitivitat 
de les empreses, a la mobilitat de les persones, 
a la capacitat de reactivació econòmica del 
territori. Així com a l’accidentabilitat i al medi 
ambient.

10/04/2018

Preveiem que les desigualtats continuaran 
creixent per la progressiva desaparició de les 
classes mitjanes provocada per la tecnificació i la 
desaparició de determinats llocs treball.

Creiem que cal una gran concertació social i 
acords amb les administracions per reconduir-
ho. Els estats, sols, no podran i els mercats, per 
si sols, tampoc ho corregirán.

Presentem una eina per a l’autodiagnosi en 
el marc de l’economia circular. En base a 
l’autodiagnosi de Circularitat les empreses 
poden desenvolupar els seus propis projectes 
d’innovació sota diversos enfocs empresarials.

16/04/2018

El secretari general de la Cecot, David Garrofé, 
participa en el debat sobre la Renda Bàsica 
Universal en el marc de la 2a Trobada d’Economia 
i Reptes Socials que impulsen l’Ajuntament 
de Palafrugell i la Fundació Bancària La Caixa, 
sota coordinació del director general del Cercle 
d’Economia, a Cap Roig 2018. 

13/04/2018

El Projecte de Pressupostos Generals presentat 
pel Govern recull l’establiment d’un nou valor 
de referència del mercat immobiliari. Segons en 
un comunicat del mateix Ministeri d’Hisenda i 
Funció Pública, aquest valor és “diferent al Valor 
Cadastral, que no s’altera i és l’únic que serveix 
de base per calcular l’IBI, per la qual cosa en cap 
cas suposarà una pujada de cap impost, del que 
tenen única potestat els Ajuntaments”. Des de 
Cecot expressem públicament que el nou valor 
de referència del mercat immobiliari afectarà 
especialment la industria; considerem que no 
és un tema estrictament recaptatori sinó que 
aquest procés generarà incertesa, inestabilitat 
en els costos industrials i afectarà directament a 
la competitivitat de les empreses.

16/04/2018
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Aportem noves consideracions a Brussel·les 
per la denúncia per Ajudes d’Estat en 
l’estructura tarifària de peatges elèctrics. 
Diferents organitzacions empresarials demanem 
incorporar a la investigació per la causa, la 
denúncia que la CNMC va interposar al Govern 
espanyol davant del Tribunal Suprem per 
vulneració de competències en la fixació dels 
preus de peatge a finals de 2017.

09/05/2018

Malgrat la complexitat de la situació política, 
Catalunya comptarà en breu amb un Govern 
constituït que haurà d’impulsar polítiques de 
suport a l’empresa per aprofitar la conjuntura 
econòmica, que actualment és favorable, 
i per assentar bases sòlides de canvi de 
models de suport a la competitivitat. En 
aquest context, emfatitzem públicament 
dos elements que són bàsics per fer un salt 
qualitatiu en relació al creixement econòmic. 
 
D’una  banda, insistim en proporcionar l’estabilitat 
necessària al nou Govern per traslladar un 
missatge de confiança al sector econòmic i, en 
conseqüència, que això afavoreixi la creació i 
consolidació d’empreses. 

En aquest sentit, l’estabilitat ha de permetre 
dissenyar i planificar polítiques a mig termini amb 
el màxim consens polític possible per consolidar 
models de creixement econòmic i de cohesió 
social, imprescindibles en la conjuntura actual. 
 
D’altra banda, proposem impulsar definitivament 
polítiques de suport a la internacionalització, 
la digitalització i la innovació com a  pilars de 
competitivitat empresarial, claus pel nostre teixit 
empresarial. 

Davant la constitució del nou Govern de la 
Generalitat, manifestem com a positiu el fet 
que el President Torra hagi conformat ja el nou 
Govern de la Generalitat i donem un vot de 
confiança als nous membres de l’executiu català, 
tenint en compte la seva trajectòria professional. 

A partir d’aquí esperem que el nou Govern pugui 
començar a prendre decisions i actuar amb 
celeritat, i que l’impuls de propostes en aquells 
àmbits amb responsabilitat o incidència sobre el 
sector empresarial sigui ràpida i amb incidència 
positiva per l’activitat productiva.

30/05/2018
Celebrem que a partir d’ara es pugui conformar 
un nou Govern de la Generalitat de qui esperem 
que pugui iniciar els diàlegs, negociacions i 
acords pertinents per poder implementar les 
mesures necessàries per recuperar la plena 
normalitat de les institucions catalanes i impulsar 
mesures per recolzar el creixement econòmic.

14/05/2018

La primera xarxa de Business Angels a tot 
l'estat espanyol celebra el seu 15è aniversari – 
BANC. Aquesta xarxa, impulsada per la Cecot i 
Autoocupació, celebra que des de fa 15 anys han 
contribuït a mobilitzar 165 Business Angels en 
88 operacions d’inversió, generant una injecció 
acumulada de 11.8 Milions d’€ en l’equity de 69 
projectes. Tanmateix, també han aportat més de 
5,2 Milions d’€ en finançament addicional per 
altres 57 projectes innovadors, majoritàriament 
en préstecs participatius ENISA.

08/05/2018

Expressem que el nou Govern de la Generalitat 
ha de fer un salt qualitatiu en relació al creixement 
econòmic. 

22/05/2018
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La Junta Directiva del Club Cecot de Recursos 
Humans ha mantingut una trobada amb Mari 
Luz Bataller, directora general de la Inspecció 
de Treball de la Generalitat de Catalunya. En 
aquesta reunió s’ha presentat el pla estratègic 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
2018-2020, així com el nou Organismo Autónomo 
Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.  

El Pla Estratègic 2018-2020, que s’emmarca en 
l’Agenda integral per a la qualitat de l’ocupació 
del Govern, s’estructura en 4 eixos -organització, 
qualitat en el servei, eficàcia en l’actuació i 
assistència i mediació- i fixa 12 objectius i 100 
línies d’actuació per als propers anys.

06/06/2018

Presentació de la Xarxa per a la Reforma Horària 
promoguda per l’Ajuntament de Terrassa en el 
marc de la 5a Setmana dels Horaris. La Xarxa està 
destinada a empreses petites, mitjanes i grans de 
diferents sectors d'actuació, així com a entitats. 
neix en un moment en el que cal implicació de 
tots plegats, ciutadania, entitats, empreses i 
administracions per a l’assoliment de l’Objectiu 
2025, dintre del marc establert pel Pacte per la 
reforma horària, aprovat el 17 de juliol de 2017 
per 110 organitzacions representatives de la 
societat catalana.

14/06/2018

Denunciem a la Direcció General de la 
Competència de la Comissió Europea per 
denunciar que la transferència de 40M d'euros a 
la CNMC demostra l'existència d'ajudes d'Estat 
en els peatges elèctrics. Demanem incloure 
en l’expedient d’investigació el fet que als 
pressupostos de l’Estat per 2018, aprovats pel 
Congrés i pendents de ratificar pel Senat, s’ha 
previst una partida que consisteix en:

Una transferència a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia para compensar la 
reducción de ingresos en el sistema eléctrico 
consecuencia de la eliminación del Peaje 6.1.b., 
el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital transferirà a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, Crédito por 
importe de 40.000 miles de € de la partida 
20.18.000X.736.

Consideren que l’assignació d’aquesta partida 
per compensar la reducció d’ingressos que 
suposarà la mesura de reduir el cost del peatge 
6.1.b evidencia clarament l’ajuda d’Estat.

13/06/2018

Enviem una carta a la nova Ministra d’Ocupació, 
Magdalena Valerio, per posar sota el seu 
coneixement la demanda reiterada dels agents 
econòmics per corregir les disfuncions de 
l’actual sistema i demanar-li l’execució dels 
fons pendents des de 2015. Proposem a la nova 
Ministra d’Ocupació canviar l’actual Sistema 
de FP per l’Ocupació de la mà dels agents 
econòmics.

18/06/2018
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Després de dos anys d’estudi, presentem un 
document amb les conclusions de l’anàlisi 
al voltant de la renda bàsica universal en el 
marc del Fòrum Cecot. Introduïm al sector 
empresarial en el debat sobre els condicionants 
i les conseqüències derivades d’una possible 
implementació de la Renda Bàsica Universal al 
nostre país. Entre les conclusions destaca el fet 
que considerem les rendes bàsiques com un 
mecanisme més per donar resposta als reptes 
socials i econòmics presents. Reptes com evitar 
que l’eliminació de llocs de treball bàsics arrel 
del desenvolupament de la tecnologia o la 
robòtica que poden arribar a comportar el creix, 
derivin en atur estructural.

27/06/2018

L’organització d’Autònoms de Catalunya 
Autcat, adscrita a la Cecot, veu amb bons ulls 
la mesura proposada per la Ministra Valerio que 
permetria que les cotitzacions dels autònoms es 
modulin en funció dels seus ingressos, aquest 
fet contribuiria a la demanda històrica dels 
autònoms d’equiparar no solament les quotes si 
no també les prestacions. 
 
Per a l’Autcat la solució als greuges comparatius 
passa per eliminar el règim d’autònoms, 
equiparant-lo al règim general, amb els mateixos 
drets i obligacions. Establint un mecanisme on 
es pagui pel que es guanya, on es permeti altes 
i baixes en funció dels dies realment treballats i 
on l’autònom tingui els mateixos drets que un 
treballador per compte aliena. Tècnicament és 
possible.

03/07/2018

RETAILcat denuncia els “dies sense iva” per 
publicitat enganyosa i irresponsabilitat fiscal. 
RETAILcat demana a la Delegació Regional 
d’Hisenda de Catalunya i a la Direcció General 
de Consum de la Generalitat de Catalunya que 
prenguin mesures d’inspecció quan es produeixin 
aquest tipus de campanyes enganyoses. 
RETAILcat representa 35.000 establiments 
comercials repartits per tot el territori català (més 
del 30%), que dóna feina a 230.000 persones, 
el 50% de treballadors del retail de Catalunya, 
representant conjuntament més del 7% del PIB 
català. 

RETAILcat representa a: Cecot, Comertia, 
Fundació Barcelona Comerç i Fundació Comerç 
Ciutadà.

09/07/2018

FEM Vallès reclama una autoritat del Transport 
del Vallès per cobrir la demanda específica de 
mobilitat de l’1,4M d’habitants a la regió. La 
plataforma FEM Vallès fa seu l’estudi elaborat per 
Via Vallès per proposar una xarxa intermunicipal 
de Bus ràpid d’articulació comarcal que conformi 
una malla conjunta entre ferrocarril i bus de 
serveis públics a escala Vallès.  La proposta 
de línies del Bus ràpid Vallès comporta nous 
nodes d’intercanvi entre línies longitudinals i 
transversals al centre de la plana del Vallès com 
ara a Lliçà de Vall, la Riera de Caldes o Polinyà.
Amb un milió seixanta-dos mil desplaçaments, 
el Vallès suposa el 53% del total de la mobilitat 
entre les grans àrees de la regió de Barcelona, 
dels quals un 29% són desplaçaments radials 
amb la capital, un 22% del total són pròpiament 
interns del Vallès i un 2% de relació directa amb 
el Maresme i el Baix Llobregat.

06/07/2018
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La Cecot, juntament amb altres organitzacions 
empresarials del Vallès, detectem en l’últim any 
un notable increment de queixes i denúncies 
per part de les empreses ubicades al que 
es correspondria amb l’àrea Metropolitana 
Nord (Vallès i Maresme) en relació al temps 
de tramitació de les llicències de legalització 
d’activitats. 

Un tràmit que es desenvolupava habitualment 
en dos mesos, en l’actualitat està requerint 
d’entre sis i vuit mesos abans de la resolució 
administrativa. Alertem a Bombers que dilatar 
set mesos la gestió de llicències d’activitat 
desincentiva la inversió econòmica i frena 
l’activitat empresarial al Vallès i juntament 
amb l’Ajuntament de Terrassa reclamem la 
contractació de personal tècnic dins el cos de 
Bombers de l’àrea de Bellaterra, ja que en el 
darrer any la unitat de tramitacions ha patit una 
reducció del 70% d’efectius.

17/07/2018

La xarxa d’entitats, tècnics i organitzacions 
que conformen Reempresa celebren al Palau 
de Pedralbes la fita de 1.770 reempreses 
d’èxit en sis anys de projecte. Durant aquest 
temps, Reempresa ha intermediat processos 
de transmissió empresarial donant continuïtat 
a 1.770 empreses a Catalunya, generant una 
inversió induïda de més de 80 milions d’euros i, 
el que encara és més important, salvaguardant 
més de 5.100 llocs de treball.

24/07/2018

Presentem l’Informe de mesures i propostes 
pensades per ajudar a evitar la caiguda de la 
població activa en els propers anys i assegurar la 
viabilitat del sistema econòmic, social i laboral. 
L’informe fonamenta les propostes a partir de 
tres elements: la qualificació de la població 
autòctona, la natalitat i la immigració, tenint 
en compte que l’impacte de les mesures sobre 
aquests eixos és a mig-llarg termini. 

Davant de les conseqüències que preveu 
l’informe, reclamem a les administracions 
treballar plegats amb agents socials amb celeritat 
per afrontar la caiguda de població activa.

30/07/2018

Davant de les conseqüències del col·lapse que 
està patint Barcelona arrel de les mobilitzacions 
del sector del taxi, posem de manifest la 
nostra preocupació per l’alt l’impacte negatiu 
que estan tenint a nivell col·lectiu i social. No 
només afecta a Barcelona sinó que està afectant 
l’economia catalana en general, en especial 
en l’àmbit del turisme i en la imatge i prestigi 
a l’exterior. Tanmateix, a la Cecot compartim 
el posicionament contra l'intrusisme i per això 
demanem atenció i propostes urgents que 
facilitin una solució a la mobilització del sector 
del taxi.

El canvi de model econòmic en el sector de la 
mobilitat, com ja s’ha produït en sectors com el 
del comerç o la construcció, està afectant sectors 
regulats com el del taxi i cal pactar transicions 
que minimitzin els efectes negatius. 

30/07/2018
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La Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya 
Central s’adhereix a la Cecot. Les 91 empreses 
del sector metall de les comarques de la 
Catalunya Central que integren la PMCC, 
gaudiran dels serveis empresarials que presta la 
Cecot, complementant així el portfoli sectorial i 
especialitzat que l’associació ja ofereix.

06/09/2018

Diferents organitzacions informem per escrit 
al nou President del Govern d’España, Pedro 
Sánchez, de la denúncia per Ajudes d’Estat que 
van interposar de forma conjunta, a instàncies 
europees, en relació a l'actuació del Govern 
d'Espanya en l'estructura tarifària de peatges 
d'accés a les xarxes elèctriques des del 2014. Li 
remetem també les comunicacions  realitzades 
amb la Direcció General de la Competència de la 
CE amb l’objectiu de posar al corrent d’aquesta 
gestió al nou executiu de Sánchez, així com 
reiterar la necessitat de resoldre un problema de 
greuge comparatiu entre empreses que, sense 
fonamentació tècnica, està afectat directament la 
competitivitat d’una part d’aquestes empreses. 
Li demanen a Pedro Sánchez el restabliment de 
la CNMC com autoritat competent per fixar les 
tarifes de distribució de l'electricitat.  

07/09/2018

Bombers, s’ha reforçat el servei i durant el mes 
d’agost s’ha pogut reduir un mes el termini de 
resposta. 

Expressem la nostra confiança que a partir de la 
presentació del Pla de Govern s’iniciï un període 
de diàlegs, negociacions i acords pertinents per 
poder implementar les mesures necessàries per 
recuperar la plena normalitat de les institucions 
catalanes i impulsar mesures per recolzar el 
creixement econòmic.

01/10/2018

La xarxa de business angels més antiga 
d'Espanya, la BANC, celebra 15 anys amb un 
Fòrum d'Inversió a Barcelona. La Business Angels 
Network de Catalunya (BANC), impulsada per la 
Cecot i la fundació Autoocupació celebra que 
des de fa 15 anys han contribuït a mobilitzar 165 
Business Angels en 88 operacions d’inversió, 
generant una injecció acumulada de 11.8 Milions 
d’€ en l’equity de 69 projectes. Tanmateix, la 
xarxa també ha aportat més de 5,2 Milions d’€ en 
finançament addicional per altres 57 projectes 
innovadors, majoritàriament en préstecs 
participatius.

10/10/2018

Bombers respon a la demanda que diferents 
empresarials del Vallès i l’Ajuntament de Terrassa 
vam fer el mes de juliol per reduir el temps de 
gestió de llicències d’activitat que, en comptes 
de. El passat la Cecot i l’Ajuntament de Terrassa 
van traslladar al cos de Bombers de l’àrea de 
Bellaterra, el malestar de les empreses per 
la dilatació de 2 a 7 els mesos en la gestió de 
llicències d’activitat.  
Fruit de les gestions realitzades entre entitats 
empresarials, Ajuntament de Terrassa i el cos de 

24/09/2018
Juntament amb altres organitzacions 
empresarials dirigim per escrit als diputats i 
diputades catalans amb dret a vot al Congrés 
dels Diputats per què exigeixin esmenar el text 
del RDL per la transició energètica abans de 
ser sotmès a votació ja que manté el greuge 
comparatiu de les empreses catalanes en alta 
tensió. Hem demanat a la Ministra, Teresa Rivera, 
que es corregeixi l’aplicació del canvi de tarifa 
elèctrica durant el tràmit parlamentari abans que 
s’efectuï la votació. 

11/10/2018
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Recordem que el canvi de tarifes d’alta tensió 
que converteix la 6.1b (consumidors connectats 
entre 30 i 36kV) en Tarifa 6.2 suposa un sobre 
cost de 300M d’euros anuals a aquestes 3.277 
empreses catalanes que estan connectades a 
25KV. El canvi que demanem és senzill, es tracta 
d’incloure a la tarifa 6.2 les empreses amb nivell 
de tensió de peatge a partir de 25kV.

L’Organització d’Autònoms de Catalunya, 
Autcat, adscrita a la patronal catalana Cecot, 
valora positivament l’acord per la reforma del 
sistema de cotització dels treballadors autònoms 
vinculant-lo als ingressos reals, tal i com es recull 
a l’acord sobre els Pressupostos Generals de 
l’Estat que han signat aquest matí el president 
del Govern, Pedro Sánchez i el líder de Unidos 
Podemos, Pablo Iglesias.
Tot i això, considera que no pot tractar-se com 
una mesura aïllada ja que, com s’ha reclamat 
en diferents ocasions, cal acabar amb aquest 
marc dual i impulsar una integració del règim 
dels autònoms al règim general que permeti 
establir un mecanisme on es pagui en funció 
dels ingressos, coherent amb el sistema de 
la Seguretat Social i on l’autònom tingui els 
mateixos drets que un treballador per compte 
aliena. No hi ha cap raó de fons, ni tècnica, que 
justifiqui que el règim d’autònoms hagi d’estar 
separat del règim general.

11/10/2018

Tanmateix el redactat proposa un nou canvi de 
tarifes d’alta tensió que, sense cap mena de 
criteri tècnic, deixa en desavantatge competitiva 
4.450 empreses a Espanya, 3.277 d’elles ubicades 
a Catalunya i la resta, principalment entre Aragó 
i Extremadura. 
Durat la sessió de debat i votació, la Ministra 
Rivera va reconèixer el greuge existent en el 
cas del canvi tarifari i ha expressat la voluntat 
del Govern actual de retornar les competències 
per la fixació de tarifes de distribució elèctrica 
a la CNMC, com a autoritat competent per fer-
ho. Les organitzacions empresarials catalanes 
que treballem des de fa dos anys per evitar la 
repercussió del greuge del canvi tarifari hem 
rebut amb certa satisfacció la voluntat del 
Govern expressada per la Ministra Rivera tot i que 
esperàvem que el text del RD 15/2018 hagués 
incorporat la modificació per escrit abans de la 
seva aprovació al Congrés. A partir d’ara,  farem 
un seguiment directe del tràmit parlamentari 
d’aquesta llei per tal que es pugui corregir el 
canvi tarifari en alta tensió que sol·licitem. 

Manifestem satisfacció parcial per l’aprovació 
del Reial Decret Llei 15/2018 de mesures urgents 
per la transició energètica i la protecció dels 
consumidors al Congrés dels Diputats. Des del 
nostre punt de vista el text del RD en el seu 
conjunt és positiu, obre noves vies de generació 
elèctrica renovable, inclou mesures per afavorir 
l’autoconsum i també liberalitza la recàrrega de 
vehicles elèctrics. 

22/10/2018

Sol·licitem per escrit al Tribunal de Comptes 
que actuï d’ofici mitjançant la seva Secció de 
Fiscalització, davant els incompliments reiterats 
del Govern en matèria de formació laboral 
contínua, reconeguts pel Defensor del Poble, pel 
Tribunal Constitucional i pel mateix Tribunal de 
Comptes. Més de quatre milions de treballadors 
han quedant sense formació en els darrers 
cinc anys pel desviament sistemàtic de fons de 
formació, per valor de 5.000M d’euros, que el 
Govern ha realitzat per altres finalitats. Un deute 
generat a compte d’empreses i treballadors 
que son els qui doten aquests fons de caràcter 
finalista. La denúncia sobre l’ús indegut té com a 
origen la demanda que vam iniciar per la via del 
Síndic de Greuges de Catalunya l’any 2016.

30/10/2018
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El Govern central anuncia una proposta per 
incrementar les bases mínimes i màximes de 
cotització social amb la previsió de recaptar 
1.100 milions addicionals el 2019 per finançar 
les pensions. Una proposta que s’inclourà a 
debat dins del Pacte de Toledo i a la taula 
de diàleg social. Emetem un posicionament 
segons el qual considerem que no és la millor 
estratègia per la creació d’ocupació, per la 
inversió o per poder competir amb mercats 
internacionals. Incrementar les cotitzacions en 
aquests moments suposa encarir els costos 
laborals de les empreses afectant directament la 
seva competitivitat. L’increment de cotitzacions 
suposa la solució fàcil ja que no deixa de ser 
una manera de redistribuir la renda en comptes 
d’actuar sobre les causes que provoquen el 
dèficit de la Seguretat Social i intentar resoldre 
un problema estructural. Creiem fermament 
que tant empreses com treballadors pagaran 
més però no rebran ni més, ni un servei millor, 
en conseqüència es perd la correlació entre 
cotització/prestació convertint la proposta en un 
impost que grava el treball.

31/10/2018

El Tribunal Suprem ens dona la raó i obliga a 
tornar 18M d’euros als consumidors de gas 
corresponents a cànons del manteniment de 
les instal·lacions gasistes de CASTOR de 2014 
i 2015. L’any 2015 vam iniciar accions legals a 
diferents instàncies estatals i europees amb la 
finalitat d’evitar que els consumidors de gas, 
particulars i en especial les empreses, hagin 
d’absorbir el cost econòmica del que a Cecot 
considerem una mala gestió per part del Govern. 
Mantenim imputades les Ordres Ministerials per 
als exercicis 2016, 2017 i 2018 del Reial Decret-
llei 13/2014 i espera que les sentències també 
seran favorables als consumidors de gas a qui 
el Govern hauria de reintegrar una quantitat 
aproximada de 200M d’euros.

15/11/2018

RETAILcat afirma que la consolidació del Black 
Friday obliga a una revisió del model de comerç. 
A Catalunya, on no hi ha un dia festiu (Giving 
Thuersday) que enmarca aquesta campanya, 
com passa als USA les promocions en alguns 
casos s’allarguen més dies. Segons les entitats 
integrades a RETAILcat, un 70% d’empreses han 
començat les promocions entre el 22 i el 23 de 
novembre i s’allargaran fins diumenge o dilluns 
següent. El 30% en canvi, ha fet promocions 
durant tota la setmana.
Cal valorar com a sector on ens porta tot això. 
El Black Friday pot arribar a ser una arma de 
doble tall ja que amb aquestes campanyes d’alta 
concentració els comerços s’ho juguen tot a una 
carta. En el fons no es produeix un creixement 
real en vendes, perquè son vendes que es deixen 
de fer en dies anteriors i posteriors, i en canvi els 
marges es veuen molt afectats.

23/11/2018

RETAILcat i CEDAC-Consell d’Empreses 
Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya, 
signen un acord de col·laboració per fomentar 
els interessos del sector del retail fent lobby, 
fomentar el talent i compartir bones pràctiques.

03/12/2018

Acte de presentació del Manifest per una 
Àrea Vallès promogut per l’Ajuntament de 
Sabadell i la Plataforma Fem Vallès. El Manifest 
pren com a punt  de partida el Vallès com 
una realitat territorial, econòmica i social mot 
diversa, formada  per sistemes urbans amb 
característiques pròpies que conviuen amb 
entorns rurals i forestals de gran valor, amb 
una enorme qualitat paisatgística i d’un gran 
potencial productiu i on convergeixen diversos 
espais de coneixement i convivència. 

04/12/2018
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L’acte pretén donar un impuls compartit per 
una Àrea Vallès entre ajuntaments, institucions 
públiques i entitats socials i ser un punt d’inflexió 
a nivell públic de tot el treball  i diagnosi que 
durant anys des d’entitats com Fem Vallès, que 
agrupa 19 institucions i entitats, ha estat posant 
damunt la taula a diferents administracions 
per situar conjuntament el debat polític a les 
agendes públiques.

La segona sentència del Tribunal Suprem ens 
torna a ser favorable en el cas CASTOR i eleva 
a 118M € les retribucions a retornar. A diferencia 
de la primera sentència, el Suprem anul·la 
retribucions per més de 100 milions d’euros que 
s’hauran de retornar, entre elles, la primera quota 
anual (80.6M €) de retorn del crèdit de 1.350M 
€ que l’anterior Governo central va autoritzar a 
pagar a l’exconcessionària Escal UGS. 
Les sentències del Tribunal Suprem demanden 
al Govern que adopti les mesures necessàries 
per reintegrar les quantitats abonades pels
consumidors en concepte de peatges i 
manteniment de CASTOR, una instal·lació 
gasista que mai s’ha posat en funcionament.

10/12/2018

El Govern ha fet arribar als sindicats un esborrany 
amb la proposta del sistema de control de 
registre i d’horaris laborals per plantejar-lo 
en el marc del diàleg social. A la Cecot hem 
demanat a Govern i sindicats tenir en compte les 
casuístiques i dinàmica de les pimes a l’hora de 
definir la mesura sobre el control de presència. 
Entenent els motius que han originat la mesura, 
proposem que l’abast no sigui extensiu a tot 
el teixit empresarial per igual i que, en tot cas, 
també es plantegi un registre de les hores 
d’absentisme i microabsentisme en el còmput 
d’hores de treball anual. 

11/12/2018

Des del Club de Recursos Humans s’explicita 
que aquesta obligació, lluny d’evolucionar 
cap a unes relacions laborals més pròpies 
del segle XXI, l’emmarca en un sistema 
productiu del segle passat. La proposta no és 
compatible amb models de treball actuals que 
prioritzen l’apoderament de les persones, la 
coresponsabilitat, la flexibilitat, la conciliació o el 
teletreball per sobre d’un control de presència 
en el lloc de treball.

Les entitats del sector del comerç emeten 
un comunicat conjunt davant les possibles 
accions o situacions que es poden motivar 
institucionalment i socialment la vaga general 
del 21 de desembre:
En una jornada que està marcada pels 
esdeveniments previstos i possibles moviments 
de protesta o reivindicatius, les entitats del 
Comerç, respectant totes les visions i opinions, 
demanen que es mantingui normalitat social i 
institucional, per garantir el desenvolupament 
econòmic i una activitat positiva en plena 
campanya de Nadal.
Sol·licita a les Administracions i entitats, incentivar 
la il·lusió en la campanya de Nadal del Comerç 
català, fomentar a la societat viure el Comerç i 
reafirmar la confiança en aquest sector, clau de 
l’economia catalana. En una reunió celebrada 
l’11 de desembre, les entitats acorden destacar i 
demanar aquesta normalització i tranquil·litat en 
una jornada que no ha de ser conflictiva, i en la 
que cal recordar que la campanya de Nadal és 
la més important de l’any per al Comerç Català.

12/12/2018
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Des de la Cecot realitzem un sondeig telefònic 
per prendre el pols de la jornada i conèixer la 
possible incidència en l’activitat empresarial de 
la vaga general de dues hores, de 12.30 a 14.30 
hores, convocada pel Sindicat Intersindical-CSC. 
La jornada es desenvolupa amb total normalitat 
i sense incidència en els centres de treball. Les 
principals dificultats de mobilitat es donen a 
Barcelona tot i que el volum de desplaçaments ha 
baixat en un cinquanta per cent. Ho relacionem 
a la replanificació de les feines amb anterioritat, 
la reorganització del treball entre empreses i 
treballadors/es i el disseny de rutes per evitar 
l’accés a Barcelona.  Tot i la vaga general 
convocada, les empreses de la Cecot preveuen 
una incidència mínima en la seva activitat.

21/12/2018

El Butlletí Oficial de l’Estat publicat el divendres 
22 de desembre inclou l’Ordre TEC/1367/2018, 
de 20 de desembre, per la que s’estableixen 
els peatges i canons associats a l’accés de 
tercers a les instal·lacions gasistes i la retribució 
de les activitats regulades per l’any 2019. El 
text de l’Ordre, tal i com demandàvem, ja no 
inclou càrrecs per manteniment de la planta 
gasista CASTOR i tampoc inclou els càrrecs per 
amortització de la planta als consumidors de gas 
com sí feien les anteriors.

28/12/2018



RELACIONS INSTITUCIONALS



Trobada anual amb els professionals dels mitjans 
de comunicació i la presidència de la Cecot 
per fer balanç de l’any anterior i compartir les 
perspectives econòmiques per a l’any en curs.

11/01/2018
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Paco Hoya assumeix la presidència del Cercle 
Cecot de Joves Empresaris, substitueix a Santi 
Fontseca.

29/01/2018

La Cecot i la UPC, front comú per fer créixer les 
vocacions tècniques entre els joves. El rector 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
Francesc Torres, acompanyat pel vicerector de 
Transferència de Coneixement i d’Innovació, 
Jordi Berenguer, i pel director de l’ETSEIAAT i 
delegat al Campus de Terrassa, Xavier Roca, 
visiten la seu de la patronal catalana Cecot, de 
la mà del seu president, Antoni Abad, i del seu 
vicepresident, Josep Armengol.

31/01/2018

La Junta Directiva de Foment aprova la proposta 
presentada pel seu president, Joaquim Gay de 
Montellà, i suspèn temporalment la condició 
de sòcia de la Cecot. La Cecot considera que la 
decisió proposada per Gay de Montellà vulnera 
els estatuts de Foment del Treball, l’entitat veu 
voluntat d’interferir en el procés electoral que 
Foment del Treball ha de celebrar abans de 
finalitzar 2018, i planteja emprendre les accions 
legals oportunes.

05/02/2018

El Comitè Executiu de la Cecot rep Alfredo 
Vega, alcalde de Terrassa, en visita institucional. 
La trobada, de caràcter institucional, ha tingut 
com objectiu principal donar continuïtat a les 
relacions ja existents entre l’entitat econòmica i 
el consistori i tractar aspectes com l’ocupació, de 
fet la Cecot col·labora en el programa impulsat 
per l’ajuntament Terrassa aposta x l’Ocupació 
que ha aconseguit bon índexs d’ocupabilitat 
i d’inserció en les edicions realitzades fins el 
moment; la formació; la indústria, els polígons 
i el sòl industrial; les infraestructures, on s’ha 
fet una atenció especial al seguiment en les 
obres de la B40; els tipus impositius; aspectes 
mediambientals i tot allò que pugui millorar 
Terrassa per atreure inversió o activitat econòmica, 
com ara, la necessitat d’aprofitar la repercussió 
internacional de la ciutat per desenvolupar 
accions cooperatives que beneficiïn empreses i 
ciutadans.

12/03/2018



El president de la patronal Cecot, Antoni Abad, 
i el president de l’organització Capital de la 
Cultura Catalana, Xavier Tudela, signen un 
acord de col·laboració en el qual expressen la 
voluntat que l’àmbit de l’economia i empresa 
s’incorpori en les activitats de la Capital de la 
Cultura Catalana, atesa la seva importància en el 
desenvolupament de la societat.

13/03/2018

Els Col·legis d’Advocats de Sabadell i de Terrassa 
formalitzen la seva adhesió a la plataforma 
FEM Vallès i la Declaració Pro-Vallès. El degà 
del Col·legi d’Advocats de Sabadell, Manolo 
Hernández, el degà del Col·legi d’Advocats de 
Terrassa, Ignasi Puig, i el president de FEM Vallès 
i de Cecot, Antoni Abad, signen un conveni a la 
seu de FEM Vallès. A l’acte també participen del 
secretari general de la Cecot, David Garrofé, i 
del president de Via Vallès, Josep Alberich.

04/06/2018

El secretari general de la Cecot, David Garrofé, 
i el director general de l’Atlètic Terrassa Hockey 
Club, Oriol Cortada, han signat un acord de 
col·laboració amb l’objectiu de fer arribar la 
formació al món empresarial d’una manera 
vivencial i utilitzant l’esport com a eina de valor.

11/06/2018

El president i el secretari general de la Cecot, 
Antoni Abad i David Garrofé, es reuneixen 
amb el vicepresident i conseller d’Economia i 
Hisenda, Pere Aragonès, a les dependències 
del Palau de la Generalitat amb l’objectiu de 
mantenir un intercanvi d’impressions sobre 
diferents aspectes relatius al món de l’empresa 
i analitzar la repercussió i l’impacte d’aquests 
aspectes sobre el desenvolupament del 
teixit econòmic i empresarial del nostre país. 

27/06/2018
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El president i el secretari general de la Cecot, 
Antoni Abad i David Garrofé, es reuneixen amb 
el conseller d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, Josep Bargalló, donant continuïtat 
a la ronda de trobades amb el nou Govern. 
Traslladem al conseller Bargalló la necessitat de 
potenciar la formació al llarg de la vida d’una 
persona com una eina imprescindible de motor 
econòmic, que ha de garantir l’ocupabilitat de 
les persones i la competitivitat de les empreses i 
més participació d'empreses i treballadors en la 
nova Llei de formació i qualificació.

La nova Llei de FPQ recull part de les propostes 
de la Cecot per assolir una integració real i 
útil entre la formació empresarial i el món de 
l’empresa. El següent pas és treballar de manera 
consensuada entre administració i agents 
econòmics per definir la governança.

28/06/2018

Proposem al president de la Generalitat de 
Catalunya, Quim Torra, convertir Catalunya en 
un Smart Country amb lideratge de Barcelona 
però amb un model integrador, de visió àmplia 
i ampli consens. Torra ha rebut al president i al 
vicepresident de la Cecot, Antoni Abad i Josep 
Armengol, al Palau de la Generalitat. 

02/07/2018

A petició del sector empresarial que representa, 
Abad ha traslladat al president Torra, la necessitat 
de cercar acords i consensos per comptar amb la 
màxima estabilitat possible i que les decisions que 
es prenguin des del Govern dotin de seguretat 
jurídica l’activitat empresarial. Tot i la bona marxa 
de l’economia catalana, la Cecot creu que s’ha 
de recuperar el ritme de dinamisme anterior i fer 
un sobre esforç en relació a la projecció de la 
imatge de Catalunya a nivell internacional que 
l’ajudi a atreure inversions.

El president i el secretari general de la Cecot, 
Antoni Abad i David Garrofé, es reuneixen 
amb el conseller de Treball, Afers Socials i 
Família de la Generalitat de Catalunya, Chakir 
El Homrani, donant continuïtat a la ronda de 
trobades amb el nou Govern. La reunió ha tingut 
com objectiu l’intercanvi d’impressions sobre 
diferents aspectes relatius al món de l’empresa, 
la formació, el mercat de treball i l’impacte que 
el desenvolupament de l’activitat econòmica té 
sobre la cohesió social del nostre país.

11/07/2018
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El president i el secretari general de la Cecot, 
Antoni Abad i David Garrofé, es reuneixen amb 
la nova consellera d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacon. 
La reunió ha tingut com objectiu l’intercanvi 
d’impressions sobre diferents aspectes relatius al 
món de l’empresa, la gestió del talent i, en gran 
mesura, sobre  l’impacte que la implementació 
i l’aplicació de les tecnologies està tenint sobre 
el desenvolupament de l’activitat empresarial i 
econòmica del nostre país.  
El president de la Cecot i la consellera d’Empresa 
han coincidit en la conveniència de definir i 
consolidar models de cooperació publicoprivat 
que ajudin a desenvolupar polítiques i serveis 
globals i complementaris, seguint la tendència 
actual a nivell mundial.

20/07/2018

El president i el secretari general de la Cecot, 
Antoni Abad i David Garrofé, es reuneixen 
amb la consellera de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, Laura Borràs, i amb la secretària 
general  del Departament de Cultura, Maria Dolors 
Portús. L’intercanvi d’impressions s’ha centrat 
en  l’establiment d’un eix de cooperació entre 
els departaments d’Empresa, Treball i Benestar 
Social, i el de Cultura per tal de promoure una 
revisió en profunditat del model de mecenatge 
del país que estimuli les donacions a projectes 
culturals, socials i d’investigació. La Cecot 
forma part del Consell Assessor de la Fundació 
Catalunya Cultura qui està vetllant per impulsar 
una nova Llei del mecenatge, i hem insistit a 
Borràs en que la conselleria de Cultura s’impliqui 
en el moviment per reclamar el canvi de fiscalitat 
en el mecenatge i la filantropia. Convé generar 
un procés de revisió de la fiscalitat per estimular 
les donacions a cultura, innovació i tercer sector i 
facilitar que la ciutadania tingui més capacitat de 
decisió sobre on destinar les seves donacions.

26/07/2018

El president i el secretari general de la Cecot, 
Antoni Abad i David Garrofé, es reuneixen amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, i el cap 
de Gabinet del conseller, Xavier Reinaldos.

31/08/2018

Abad trasllada al conseller Calvet la necessitat de 
desplegar el Pla de Mobilitat del Vallès proposat 
per la plataforma FEM Vallès. Cal tenir en compte 
que el Vallès, en el seu conjunt, és la regió amb 
major pes industrial i manufacturer del país, i 
que Terrassa i Sabadell ocupen actualment el 3r i 
5è lloc en la llista de ciutats catalanes amb major 
densitat de població. Cal un Pla de Mobilitat que 
millori les connexions a l’àrea metropolitana, la 
mobilitat dels habitants i que recolzi l’activitat 
productiva. Durant la trobada Abad i Calvet 
han coincidit en la idoneïtat de definir i traçar ja 
polítiques d’habitatge social en base a la previsió 
demogràfica i a les dades sobre població activa 
per anticipar situacions d’injustícia social.
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Signem un conveni de col·laboració amb la 
Fundació Mobile World Capital Barcelona 
(MWCapital) que impulsarà la innovació i la 
transformació digital del teixit empresarial català. 
D'aquesta manera, confiem en MWCapital 
com a aliat estratègic per la seva experiència 
en la transformació i adaptació tecnològica de 
diferents sectors.

18/09/2018

Antoni Abad exposa en el marc de la reunió 
ordinària del Comitè Executiu de l’entitat la 
seva decisió de no formalitzar una candidatura 
a les eleccions presidencials que tindran lloc 
a Foment del Treball el 5 de novembre. Abad 
sotmet a debat del màxim òrgan executiu de la 
Cecot la seva proposta i els membres del Comitè 
l’avalen. Abad reitera el seu compromís amb 
l’entitat i els socis que la conformen, des d’on 
continuarà impulsant accions que repercuteixin 
en la competitivitat de les empreses i en el 
progrés de les persones. 

A Foment del Treball s’obre una nova etapa i la 
Cecot estarà amatent al nou lideratge, als equips 
i als programes que s’impulsin per una defensa 
de les empreses de manera efectiva i per ajudar-
les a millorar la seva competitivitat.

21/09/2018

El President de la Generalitat de Catalunya, 
Quim Torra, presideix l’entrega de guardons dels 
Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial al 
Teatre Nacional de Catalunya en el marc de la 
24a Nit de l’Empresari que organitzem des de la 
Cecot.

23/10/2018

El president de Barcelona Comerç, Salva 
Vendrell, i el secretari general de la Cecot, David 
Garrofé, signen un conveni de col·laboració amb 
l’objectiu de sumar esforços en la representació 
institucional i de complementar l’oferta de serveis 
que la Fundació ja ofereix a les empreses dels 
vint-i-tres Eixos comercials que la conformen.

26/11/2018
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Empresa més internacional - patrocinat pel Port 
de Barcelona 
MACSA (Sant Fruitós del Bages)

Comerç més dinàmic 
patrocinat per Helvetia Seguros amb el suport 
de CCAM
DORMITY (Terrassa)

Reconeixement a la Innovació 
promogut pel Club Cecot Innovació i tecnologia
CEBIOTEX (Terrassa)

Millor jove iniciativa empresarial
promogut pel Cercle Cecot de Joves Empresaris
COMSER (Terrassa)

4r Reconeixement CaixaBank 
a la PIME responsable
AIROS GLUTEN FREE  (El Papiol)

3r Premi Prevint
FUNDACIÓ AMPANS (Barcelona)
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ELS GUARDONS D'AQUEST ANY, HAN RECAIGUT SOBRE:

Associació empresarial
ASSOCIACIÓ CATALANA DE RECURSOS 
ASSITENCIALS (Barcelona)
Categoria fora de concurs.

Personalitat
MIQUEL MARTÍ ESCURSELL  
president de MOVENTIA
Categoria fora de concurs.

Empresa centenària
MOBLES LLOVERAS,  
fundada l’any 1917. 

CASAMITJANA,  
fundada el 1918.
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El lema d’aquesta edició:
SMART_SOCIETY
Transformació_digital i apoderament_social

La Nit de l’Empresari esdevé el punt de trobada 
anual entre els nostres associats, on retem 
homenatge a l’esforç diari del “fer empresa” 
i on distingir les bones pràctiques en àmbits 
professionals i empresarials, premiar-les, fer-les 
públiques i compartir-les amb altres empreses 
i professionals. Aquesta és, sens dubte, una 
funció bàsica en una organització empresarial 
com la nostra. 
L’any passat us vam proposar acompanyar-
nos a “Explorar NOUS límits” en aspectes tan 
importants com les relacions laborals, la recerca 
i la innovació, la formació en el lloc de treball, 
les polítiques energètiques i tots aquells àmbits 
del món de l’empresa que calia ajustar a un nou 
context. Aquest any volem provocar una reflexió 
global al voltant del creixement empresarial, 
les implicacions de la transformació digital en 
l’activitat de les empreses i el seu impacte a 
mitjà-llarg termini en la societat en què vivim.
A la Cecot representem empreses amb equips de 
persones compromeses amb l’entorn i la societat 
en la qual desenvolupeu la vostra activitat, 
empreses que no podeu aturar el progrés, que 
heu d’innovar i integrar la tecnologia en els 
processos productius per continuar competint 
en el mercat, i alhora, empreses conscients que 
aquest creixement ha d’anar acompanyat d’una 
millora del benestar de la nostra societat.

Fem memòria 2018    41    



ENFORTIMENT DEL TEIXIT
EMPRESARIAL
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FINANCER
Contractació administrativa
Financer
Fiscal
Jurídic d’assegurances
Mercanti i civil

INDÚSTRIA
Eficiència energètica
Estalvi elèctric
Medi ambient
Organització d’emp
Reclamacions elèct
Sanitat i seg alim.
Seguretat industrial
Solucions energ.
Transport
Urbanisme i obres

INNOVACIÓ

Jurídic de noves tecnologies                                
Propietat industrial
Assessorament R+D+I
Assessorament TIC
Telefonia i ADSL
Ajuts i subvencions I+D+i
 

Comerç exterior
Comerç exterior metall

MÀRQUETING

Comerç
Consum
Compres i aprovision
Vendes
Màrqueting per a internet i 
xarxes socials

RRHH
Estrangeria
Formació
Laboral
Prevenció de riscos
Recursos humans
Responsabilitat social
 

A través de la Cecot oferim tot el necessari per a la gestió diària de l’empresa. Les empreses 
associades disposen gratuïtament d’un equip d’assessors especialitzats en tots els camps 
d’activitat. 

INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT

INTERNACIONAL
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38%

7%

8%

5%6%

36%

Durant el 2018 l’equip d’assessors a atès un total de 3.708 consultes.



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 Coneixement, 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 online, gestió empresarial en general, i tot l’assessorament especialitzat que la persona 
emprenedora pugui necessitar.

Per cinquè 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:
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SUPORT A LA CREACIÓ I AL 
CREIXEMENT EMPRESARIAL

NOMBRE
TOTAL DE 
CONSULTES

SESSIONS 
INFORMATIVES

19
per emprenedors

465
emprenedors informats
i assessorats (creació + 
consolidació)

156 projectes
assessorats

37 empreses 
creades

20 plans d’empresa 
finalitzats

CÀPSULES 
INFORMATIVES

3 amb un total
 de 41 
persones 
participants

Ruta comercial 4x4 per a 
emprenedors 10hCÀPSULA 1

Emprenedor 4.0. Visió general CÀPSULA 2

Descobreix els secrets de la venda 
per Internet 

CÀPSULA 3
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ACCELERACIÓ EN ÒRBITA (edició 2018) – 5a. edició

Projecte promogut per l’Ajuntament de Terrassa i executat per la Cecot i la Cambra de Comerç, 
que 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” (5a. edició) que 
té per objectiu donar suport, eines i acompanyament a les PIMES, amb més capacitat de créixer 
que té la ciutat de Terrassa i municipis del seu voltant (Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i 
Viladecavalls), per tal d’accelerar el ritme del seu procés de creixement.

Beneficiaris del projecte: persona física, jurídica o PIME, amb ubicació a Terrassa, Matadepera, 
Rellinars, Ullastrell, Vacarisses o Viladecavalls, vocació internacional, potencialitat de creixement, 
innovadora i compartir cultura i valors.

Les actuacions realitzades han estat:
Difusió del programa: via online, premsa, presencialment i per telèfon. 
Inici de la convocatòria per a la presentació d’empreses candidates. 
Reunió de la comissió tècnica per a la valoració de les candidatures presentades i selecció de 8 
empreses que han esdevingut les beneficiàries de participar en el programa. 
Realització de la reunió de presentació dels projectes i empreses seleccionades. 
Realització dels tallers de formació:

 
Taller 1: Detecció del Model de Negoci i les palanques de creixement empresarial (5h).
Taller 2: “Elevator Pitch” (5 h).

Reunions de la persona tutora de cada entitat col·laboradora (Cambra i Fundació Cecot Innovació). 
En el cas de la Cecot, han sigut 4 les empreses tutoritzades i assessorades en la definició i execució 
del seu pla d’acció. 

Assignació i derivació de les empreses seleccionades als assessors experts i encarregats d’ajudar 
a la implementació i seguiment del pla d’acció, mitjançant reunions individualitzades, definit per a 
cadascuna de les empreses en els següents àmbits d’actuació: 

o Innovació (de models de negoci, porta foli de productes/serveis, de procés, Tics, 
organitzativa,...).
o Màrqueting/Comercial (estratègies, mercats, segments de clients, nous canals, penetració, 
intensitat de consum, xarxa de vendes, tancament de vendes....).
o Expansió Geogràfica / Internacionalització.
o Gestió de persones i cultura emprenedora.
o Finançament. 
o Models de gestió interna: Processos, Operacions i Control de Gestió.
o Aliances, Fusions i Adquisicions, Acords de Col·laboració. 

Avaluació dels resultats obtinguts i tancament del programa.
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PROGRAMA CONSOLIDA’T

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 5a. 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 les 36 persones autònomes que han participat, 
un itinerari formatiu acompanyat d’un assessorament personalitzat per millorar la viabilitat del 
negoci. De les 36 persones que han participat, 18 han estat ateses a Terrassa i 18 a Barcelona. 

Beneficiaris: les persones treballadores autònomes, 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 2018. Totes les 
actuacions s’han realitzat a les instal·lacions de Terrassa (C/Sant Pau) i de Barcelona (C/Veneçuela): 

SESSIONS 
INICIALS DE 
PRESENTACIÓ

SESSIONS 
D’ASSESSORAMENT

6
13h d’assessorament 

CÀPSULES 
FORMATIVES

9 gestió de l’activitat 
econòmica
aspectes jurídics
gestió comercial 
màrqueting digital gestió 
del temps
elaboració pressupostos

en gestió del negoci que 
han suposat un total de 36 persones ateses

TALLERS DE 
FORMACIÓ2 2 Terrassa 

en anàlisi del compte de 
resultats i gestió de tresoreria 2 Barcelona

networking, 
creixement personal 
comunicació
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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: 

Més de 500 Reempreses d’èxit al 2018!
Més de 2.000 Reempreses d’èxit des del 2011!

Sumari de les activitats 2018:

S’han realitzat 531 reempreses d’èxit. 
S’ha generat una inversió induïda de gairebé 26 M €.
S’han donat d’alta 1.305 noves empreses cedents.
S’han donat d’alta 2.354 nous reemprenedors.
S’han generat 1.519 nous processos.
S’han realitzat més de 236 sessions informatives arreu del territori.
S’han celebrat 11 tallers de formació per a reemprenedors, amb més de 142 assistents.
S’han celebrat 20 Cafès de la Reempresa per a més de 201 persones.
S’han realitzat 10 càpsules formatives amb més de 70 assistents. 
S’ha rebut més de 753.000 visites a la pàgina web de més de 62.300 visitants.
S’ha desplegat la col·laboració amb la Diputació de Barcelona.
S’ha desplegat la col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
S’ha desplegat la col·laboració amb Barcelona Activa.
S’ha desplegat la col·laboració amb la Diputació de Girona.
S’ha desplegat la col·laboració amb la Diputació de Tarragona.
S’ha desplegat la col·laboració amb l’Ajuntament de Reus.
S’ha desplegat la col·laboració amb Globalleida.
S’ha desplegat la col·laboració amb la Diputació de Barcelona en l’àmbit dels mercats 
municipals. 
S’ha desplegat la col·laboració amb Caixabank. 

Resum general d’indicadors d’impacte:
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Indicadors per conveni de col·laboració:

Reconeixements

El passat 8 de març, Reempresa, de la mà 
d’Albert Colomer i Oriol Alba, va participar a 
la 2aedició de la Conferència Internacional de 
Pimes de la Confederació Empresarial Grega 
(GSEVEN) amb l’objectiu de debatre sobre 
el paper de les petites i mitjanes empreses 
com a motors de creixement i innovació, en la 
democratització econòmica.

Durant la conferència, el director de Reempresa, 
Albert Colomer, juntament amb altres membres 
de Transeo van poder saludar al primer ministre 
grec Alexis Tsipras i a George Kavvathas, 
president de la GSEVEN. Reempresa va ser 
convidada com a exemple de bona pràctica 
internacional en el camp de la transmissió 
d’empreses. 

El passat 19 d’abril, Oriol Alba va ser convidat 
pel Govern Grec a participar de la jornada 
“Simplifying the business environment in 
Greece: Digital services and tools for SMEs”. 
Reempresa, es va presentar com un exemple de 
bona pràctica internacional en l’ús de les noves 
tecnologies per a donar solucions als reptes de 
les pimes de les economies europees. 

L’acte, va ser dirigit per Zacharias Mavroukas, 
Director General de la DG Industria i 
Emprenedoria, i SME Envoy, del Govern Grec. 
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El passat 17 de maig, en el marc del Transeo 
Summit, l’Albert Colomer, director de 
Reempresa, va participar a la sessió plenària 
“Entrepreneurship through acquisition as a key 
driver for European economy.” 

La ponència va presentar la tendència creixent 
de l’adquisició d’empreses com a fenomen 
d’emprenedoria i com les grans companyies 
tecnològiques estan adquirint centenars de 
startups per cobrir la seva fam de innovació. 

Campanya 012: El Centre de Reempresa 
de Catalunya ha estat el protagonista d’una 
campanya publicitària finançada per la 
Generalitat de Catalunya a diferents mitjans de 
comunicació, tant escrits com també a través de 
ràdios i televisions generalistes  I diaris digitals 
de Catalunya durant els mesos d’octubre i 
novembre del 2018. 
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El passat 24 de juliol, el Palau de Pedralbes 
ha acollit aquest vespre un acte organitzat pel 
Centre de Reempresa de Catalunya per celebrar 
l’èxit dels resultats de la seva gestió en el foment 
de les empreses i la iniciativa empresarial, en la 
salvaguarda del teixit empresarial del país i en la 
lluita contra l’atur.

En set anys d’activitat, Reempresa ha intermediat 
processos de transmissió empresarial donant 
continuïtat a 1.770 empreses a Catalunya, 
generant una inversió induïda de més de 80 
milions d’euros i, el que encara és més important, 
salvaguardant més de 5.100 llocs de treball. 

L’acte ha estat presidit pel vicepresident de la 
Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda, 
Pere Aragonés qui ha destactat que “Catalunya 
és un país de petites i mitjanes empreses.



PROJECTE 30 PLUS (inserció 100%) 

Projecte d’orientació, formació i inserció laboral. 
Ens cofinançador: Servei d’Ocupació de Catalunya.
Objectiu del projecte:

 Mitigar l’impacte de la desocupació entre les persones de 30 anys en endavant.
Augmentar la qualificació especialitzada entre les persones compreses entre aquesta franja 
d’edat incident en la qualitat de l’ocupació.

Atenció a 20 persones ( majors 30 anys )

FORMACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT 
PROFESSSIONAL

761ACCIONS FORMATIVES

7.478ALUMNES FORMATS

35.921HORES LECTIVES

INSERCIÓ LABORAL

AGÈNCIES DE COL·LOCACIÓ
Projecte d’ inserció laboral. Atenció a 64 persones.
Ens cofinançador: Servei d’Ocupació de Catalunya.

TERRASSA APOSTA PER L’OCUPACIÓ
Projecte d’orientació, formació i inserció laboral. Atenció a 152 persones.
Ens cofinançadors: Ajuntament de Terrassa , Cecot, CCOO, UGT.

DONES QUE HO PODEM TOT
Tallers  de formació sobre recerca de feina amb perspectiva de gènere realitzats a El Prat de 
Llobregat, Malgrat de Mar, Barberà del Vallès, Rubí, Olesa de Montserrat, Pineda de Mar, La Vall del 
Tenes. Cofinançador: Diputació de Barcelona

581OFERTES GENERADES 2.461DEMANDES GESTIONADES

PROJECTES
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21 de febrer de 2018 | asssitents: 

PERSPECTIVES ECONÒMIQUES 
2018

El Fòrum Cecot es crea per ser el marc més adient 
per analitzar la situació econòmica i empresarial, 
reflexionar sobre nous models de gestió i donar a 
conèixer les línies d’actuació de les administracions 
públiques.

FÒRUM CECOT

Sr. José Luis Martínez Villalba
Advocat en Dret Civil, Dret Mercantil, Dret 
Administratiu i Dret de Subvencions i assessor de 
Contractació Administrativa de la Cecot.

LA NOVA LLEI DE CONTRACTES 
DEL SECTOR PÚBLIC

Fotografies dels actes. Patronal Cecot

Anna Sallés
assessora jurídica de noves tecnologies Cecot

NOU REGLAMENT EUROPEU DE 
PROTECCIÓ DE DADES

Joan B. Casas
degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

21 de maig de 2018 | asssitents: 32

29 de maig de 2018 | asssitents: 121
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5 d'abril de 2018 | Assistents: 35

Carlos Barbero Steinblock

Cofundador de BTC-Guardian

L'EFECTE BLOCKCHAIN I LES 
CRIPTOMONEDES 

Posada en marxa del Cicle de conferència com a espai per tractar temes 
estratègics i de visó de futur de l’economia i la societat. El cicle per aquest 
2018 ha constat de les següents sessions:

CICLE DE CONFERÈNCIES

27 de juny de 2018 | Assistents: 18

Josep Ginesta
secretari general del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.
Ramon Talamàs
membre del Comitè Executiu de la Cecot i president del 
Club Cecot Financer i Fiscal.
Paula Durán
Recerca sobre l'alimentació en contextos vulnerables de 
l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona.

LA NOVA LLEI DE CONTRACTES 
DEL SECTOR PÚBLIC

Fotografies dels actes. Patronal Cecot

17 dóctubre de 2018 | Assistents: 20

Ferran Tarradellas
Director de la Representació de la Comissió Europea a 
Barcelona.

ELS GRANS REPTES PER  
D'EUROPA DEL S. XXI
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Durant l’any 2018 continuen les reunions del 
president del Club de Màrqueting amb d’altres 
presidents de Gremis i Associacions. El mes de 
maig es va fer una trobada amb el nou president 
del Cercle Cecot Joves Empresaris, Paco Hoya. 
També va assistir a la reunió el president de la 
comissió de comunicació del Cercle, Pol Andrés 
Fantoba.

Pol Andrés Fantoba s’incorpora a la Junta 
del Club Cecot de Màrqueting i Vendes el 
2 de maig de 2018.

La Junta aprova el nou logo del Club en la 
junta del 21 de març de 2018.

Posada en marxa del perfil del Club a 
Instagram, @clubcecotmkv

RELACIONS INSTITUCIONALS

President Valentí Clotet
Vocals  Emili Asín, Raúl Sanz
  Josep Maria Merchan
  Montserrat Soler, Laia Puig
  François Vilaprinyó
  Santi Rius, Pol Andrés Fantoba
 
Repr. Cecot Núria Amela
Secretària Cristina Andreu

CLUB CECOT DE 
MÀRQUETING I 
VENDES

Visita a les instal·lacions de l’empresa 
LEDDREAM de Terrassa. La Nova Jazz Cava 
acull el darrer acte del Club de Màrqueting el 
2018: “Empresaris KM0 amb visió El Món”, en la 
que participen 4 empresaris: Ramon Comellas, 
de Circutor; Josep Betriu, grup Lasem; Ignasi 
Cusidó, Lamp i Pol Fantoba, Lúcid. S’inscriuen 
97 persones.

COL·LABORADORS

MEMBRES 1.198

ACTIVITATS
Data: 7 de juny de 2018 
Conferència amb Andrea Vilallonga als jardins 
de la Cecot.107 inscrits.
  
L’activitat té una vessant solidària. Els assistents 
poden fer servir un Smile Totem per fer-se 
fotografies amb la ponent.  La recaptació es 
destina, de forma conjunta amb Cerclemón, 
al projecte “Unidos por ellos”, que pretén 
remodelar la planta infantil de l’Hospital de 
Terrassa.
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Data: 14 de març de 2018 
Workshop· La contractació d’agents comercials 
i distribuïdors?

ACTIVITATS DESENVOLUPADES

President Eliseu vila
Vocals  Ignasi Cusidó, Ricard Ramos
  Toni Lorente, Cristina Brandner
  Josep Cernuda, Albert Ventura
  Rossend Marqués, Josep Mas,   
  Carlos Nuñez, Santi Valcarcel,   
  Josep Padró, Francesc Gavagnach
Coordinador Joseba Ruíz
Secretària Mireia Ortuño
Assessors Asun Cirera
  Josep M. Campanera

CLUB CECOT 
INTERNACIOLITZACIÓ

Fotografies dels actes. Patronal Cecot

MEMBRES 740

Data: 30 de novembre de 2018
Acte: BREXIT. Actual estat de les negociacions i 
conseqüències per a les empreses que exporten, 
importen o tenen interessos al Regne Unit.

Data: 30 de maig de 2018
Workshop· Tenim una estratègia de clients a les 
nostres empreses?
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Presentació de Cerclemón, comissió integrada 
al Cercle Cecot de Joves Empresaris que té per 
objectiu contribuir amb projectes de caràcter 
solidari. La Junta del Club es sensibilitza amb 
els projectes en els quals col.labora l’entitat 
i en fa partíceps als treballadors de les seves 
empreses. Dins d’aquest marc es visita Prodis i 
es fa difusió del Torneig Solidari de Pàdel.

Participació a la Xarxa per a la Reforma Horària 
promoguda per l’Ajuntament de Terrassa que 
es presenta a la seu de la Cecot i coorganització 
de dos tallers de bones pràctiques.

RELACIONS INSTITUCIONALS

President Xavier Cots
Vocals  David Garrofé, Albert Malgosa
  Lluis Mercadé, Amadeo Pinyol
  Roser Balaguer, Xavier Yagüe
  M. Ángeles Tejada
  Pere Arch, Christian Navarro,   
  Àngel Buxó, Nuria Viadé
  Josep M. Bosch, Eulàlia Martínez 
 
Coord. Núria Amela
Secretària Mireia Ortuño

CLUB CECOT DE 
RECURSOS HUMANS

Data: 14 de juny de 2018
Presentació del projecte de la Xarxa Terrassenca 
d’Empreses i Entitats per a la Reforma Horària.

Data: 20 de juny de 2018 
Les persones, clau de la transformació digital

Data: 25 de setembre de 2018
1ª Jornada d’intercanvi d’experiències i 
recollida de bones pràctiques del projecte de la 
Xarxa Terrassenca d’Empreses i Entitats per a la 
Reforma Horària.

Data: 28 de novembre de 2018
2ª Jornada d’intercanvi d’experiències i 
recollida de bones pràctiques del projecte de la 
Xarxa Terrassenca d’Empreses i Entitats per a la 
Reforma Horària.

ACTIVITATS

HO PATROCINA

COL·LABORADOR

MEMBRES 1.131
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Data: 7 de febrer de 2018 
Autoconsum d’energia solar.

Data: 17 d'abril de 2018 
Noves tendències en Packaging.

ACTIVITATS

President Enric Barba
Vocals  Abraham Arcos,   
  Sergi Artigas, Eva Subirà,  
  Laura Buguñà, Joan Comellas,  
  Virginia Palacios, Antoni Paz,  
  Lluís Gil, Jordi Solsona
  Xavier Viñas

Coord. Núria Amela
Secretària Núria Martí

CLUB CECOT 
D’INNOVACIÓ I 
TECNOLOGIA

MEMBRES 657
Data: 25 de juny de 2018
Compra pública d’Innovació, una oportunitat 
per les empreses innovadores.

Data: 6 de juliol de 2018 
Visita a Barcelona Supercomputing Center
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Data: 24 de setembre de 2018 
Visita a Enaire

Data: 27 de novembre de 2018 
Visita a Seat

ACTIVITATS

Comissió d’Innovació de Foment

Jurat del Concurs de Projectes IND+i

Jurat de la Nit de l’Empresari

Trobada amb el president del 22@ Network. 
Posada en comú els projectes d’ambdues 
associacions

RELACIONS INSTITUCIONALS



Data: 6 de febrer de 2018 
Novetats Fiscals 2018

Enric Rius
assessor fiscal de la Cecot

ACTIVITATS

President Ramón Talamàs
Vocals  Enric Rius
  Salvador Lanzas
  Sergi Martínez
  Sebastià Codina
  Jordi Folch
  Didier Abizanda
  Mario Blasco

Coord. Núria Amela
Secretària Maite Pérez

CLUB CECOT 
FINANCER & FISCAL

MEMBRES 267

Xavier Subirats Alcoberro
economista, membre del Comitè Permanent del 
CEC i de l’ACCID. IBCS ® Certified Consultant 
per a Espanya. President del Registre d'Experts 
Comptables de Catalunya (RECC).

Promoció del debat sobre la idoneïtat de la renda 
bàsica universal.  Elaboració d’un document de 
propostes i participació del president ,  Ramon 
Talamàs com a ponent del debat organitzada 
pel Fòrum Cecot.

RELACIONS INSTITUCIONALS

Data: 12 d'abril de 2018 
Bon govern cororatiu

Alfonso Chiner
professor de la càtedra d’empresa familiar de 
l'IESE.
Jordi Casas
president  l'empresa Casas  Sabaters.
Jordi Tarragona
articulista i escriptor. Ha estat empresari i director 
general de diferents companyies durant més de 
35 anys,  actualment és conseller delegat de La 
Buralla de Balaguer SL i president de Comertia 
Gestio i Expansió d'Actius SA
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Data: 26 d'abril de 2018
Cicle Empresa Familiar | Trets i reptes principals

Alfonso Chiner, professor de la càtedra 
d’empresa familiar de l'IESE.
Jordi Casas de l'empresa Casas  Sabaters .
Jordi Tarragona , autor del "Continuar? Vendre? 
Tancar?"

Data: 17 de març de 2018
Cicle Empresa Familiar | Control familiar i/o 
professional,  protocol i pla de contingències



Fotografies dels actes. Patronal Cecot

Data: 6 de juny de 2018
Cicle Empresa Familiar | Fiscalitat i Continuïtat

Enric Rius
assessor fiscal de la Cecot
Jordi Dinarès 
conseller delegat de l'empresa Crevin.
Rosa Guerrero 
assessora de creació d'empreses  de la Cecot. 

Data: 29 de novembre de 2018 
Deduccions Fiscals per I+D+i

Narcís Casteis
assessor en ajuts i subvencions I+D+i de la 
Cecot ,fundador de la consultoria, SISMEFI 

Data: 2 d'octubre de 2018 
Andorra: Oportunitats i avantatges d'una 
Fiscalitat estable i moderada

Joan Iglesias Capellas
Doctor en Dret, advocat, soci de Crowe Legal 
y Tributario, Inspector d’Hisenda en excedència
Antoni Bisbal
Economista i Soci- Director de Crowe Andorra. 
Responsable de l’àrea de fiscalitat de la Crowe.

PATROCINADOR

COL·LABORADORS
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Aquest projecte es va crear amb la voluntat de 
vertebrar un fòrum de discussió intersectorial per 
defensar i representar les empreses de la ciutat 
davant l’Administració i, simultàniament, col·laborar 
amb aquesta per impulsar la implementació de 
polítiques públiques que afavoreixin el teixit 
empresarial rubinenc.

FÒRUM EMPRESARIAL 
CECOT RUBÍ

Reunions periòdiques amb Alcaldia i la regidoria 
de Promoció Econòmica bàsicament pels temes 
següents:

Seguiment del POUM i diagnosis  de la 
situació de les llicencies d’obres.
 

Modernització de Polígons .
 

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

Negociació per a la continuïtat del pla 
d’inversió per als polígons de Rubí. Fruït 
d’aquesta negociació l’Ajuntament ha 
designat per al període 2017 - 2018 una 
partida de 1,1 MEUR per a l’execució 
d’aquestes obres.

Desenvolupament de l’acord de formació 
amb l’Ajuntament de Rubí.
 

Presentació de les al·legacions  al POUM 
conjuntament amb el Gremi de Construcció

Reunions de treball amb els diferents 
partits polítics per definir els criteris 
d’asignació  de les inversions  als PAES  
per part de la Diputació de Barcelona.

Presentació de Rubí Brilla.

Participació en les sessions  del Consell 
General de la Taula de la Competitivitat 
Industrial de Rubí.

RELACIONS INSTITUCIONALSPresident  Manuel Jiménez
Vicepresidents Jordi Parera
   Lluís Ridao

Vocals   Pere Vallhonrat
   Ignacio Martin
   Manuel Garcia
   Albert Gajú
   Jordi Arch
   Guillem Palomar
   Raul Flores
   Armand Marcé
   Dionís Rovira
   Félix Anglada
   Xavier Viladiu
   Manuel Selfa
   Gener López
   Rafael Andujar
   Rossend Marqués
   M. Jesús Sabatés
   Joan Rocafort
   Anna Torredeflot
   Miquel Ortuño Anadon

Coord. Joseba Ruiz
Secretària Maite Pérez
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Seguiment de les actuacions i/o projectes 
en el marc del Pla Director de PAE.

Participació a l’acte de  projecte de 
Modernització de PAE.

Assitència a la presentació i lliurament 
projecte Rubi Sud-subsector Q1

Participació  a Taula mixta de treball 
Inversions Polígons | Pla director 2019.

Assistència  al  2º Workshop Centre  
d'Excel.lència industra avançada a Rubí.

Assistència a  la presentació PLA DE 
MODERNITZACIÓ PAE de la Diputació de 
Barcelona.

Signatura del conveni de formació, entre Cecot 
Rubí i l’Ajuntament de Rubí per tal d’oferir la 
formació continuada als treballadors en actiu 
i formació específica per cada empresa i els 
treballadors del municipi de 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.

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.

Es va negociar i acordar amb la Guardia 
Urbana, Mossos  i la regidoria del departament  
del desenvolupament económic  dabant la 
prohibició d’aparcar entre les 23.00 h i les 05,00 
h per evitar la circulació de vehicles i impedir les 
curses illegals al polígon de la Llana.
 
Es va parlar amb la DIBA per impulsar que el Pla  
de Modernització  poligons PAE urbanístic del 
Vallès Occdidental i posteriomente es va ajudar 
a elaborar el projecte de Rubí Sud.

S’ha elaborat un dossier monogràfic de 
l'excel·lència empresarial del teixit industrial de 
Rubí.

S’ha informat als agremiats  sobre el Pla de 
Mobilitat Urbna Sostenible (PMUS).

S’ha informat  de la prohibició d’aparcament de 
les 23h fins a la 5.00h a la plaça de la Verdana.

S’ha informat dels projectes de millora de la 
competitivitat per les empreses.
S’ha informat sobre les bonificacions estatals i 
potestatives dels tributs i taxes al municipi de 
Rubí.

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  
170 empresaris de la ciutat.
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Data: 22 de març de 2018
Saps què cal fer per augmentar el benefici a 
través de les compres? 

Sebastià García
assessor de la Cecot, soci fundador  i Director 
de GBIE Global Business

ACTIVITATS

Data: 14 de juny de 2018
Digital Twin per a la PIME

Xavier Pi i Palomés
enginyer Industrial per la UPC. Professor 
d’enginyeria del software a la UPC i a la UOC 
José Luis Checa
Comissionat pel Desenvolupament Digital de 
Leitat i Gerent del Centre d’Excel·lència en 
Nanotecnologia Leitat Chile.

Data: 13 de desembre de 2018
Tancament Fiscal 2018

Ponents:
Enric Rius
assessor Fiscal i Financer de la Cecot.

ACTIVITATS

Fotografies dels actes. Patronal Cecot

Data: 7 de febrer de 2018
Novetats Fiscals 2018

Enric Rius
assessor Fiscal i Financer de la Cecot

Data: 22 de febrer de 2018
Iniciatives per millorar el compte de resultats 
de la teva empresa

Ponents:
Ramón Lluís i Natalia Da Costa
Bee-Solution.
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Cecot Comerç té com a objectius, entre d'altres, 
impulsar i fomentar el dinamisme del sector del 
comerç a través d'activitats d'informació, formació, 
difusió i intercanvi d'experiències.

CECOT COMERÇ 

Assistència i participació com a entitat promotora 
a la Junta Directiva i al Comitè Executiu de 
RETAILcat-Unió d’Entitats del Retail.

Participació en la Taula Comarcal de Comerç.

Participació en la Taula Local de Comerç de 
Terrassa.

Participació en el Consell Assessor del Comerç.

Acord de col·laboració amb el Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda, per a l’execució del 
pla d’actuació de Cecot Comerç per al 2018. 

Assistència i participació en la ll Setmana del 
Comerç, que organitza el CCAM del 19 al 25 
de març. Participen l’assessora de Comerç, 
Mercè Clavel i els assessors TIC de la Cecot, 
Jordi Raubert i Pedro Gómez en l’espai 1x1 de 
microassessories TIC.

Cecot Comerç participa al projecte europeu 
ALL-ECOM.

Visita al Centre Logístic Abrera de Mercadona.

S’ha elaborat una proposta per al projecte del 
Mercat de la Independència: s’han mantingut 
trobades amb l’Ajuntament de Terrassa, 
el Mercat de la Independència i els grups 
municipals de l’Ajuntament de Terrassa per tal 
de promoure la reforma integral del mercat. 

RELACIONS INSTITUCIONALSPresident  Cristina Escudé

Vocals   Fanny Novell
   Mercè Clavel 
   Miquel Ortuño
   Carles Clapés
   Julián Gijón
   Xavier Casanovas
   Lara Cruz
   Josep Cernuda
   Bernat Morales

Coordinadora Núria Amela
Secretària  Cristina Andreu
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Informació puntual de tota la normativa que 
afecta al comerç.

 Assessorament sobre els ajuts per al comerç.

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

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

Informació sobre els Premis Nacionals a la 
Iniciativa Comercial.

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

ACTIVITATS

Data: 22 de març de 2018
Estic preparat per al canvi digital? Reptes i 
oportunitats per al nostre comerç actual i el 
de demà.

Data: 24 de maig de 2018
Sabem aprofitar el avantatge d’una nova 
venda en un  món omnicanal? Claus i reptes.

ALTRES

Data: 27 de setembre de 2018
Trasmetem emoció en cada un dels nostres 
impactes a l’era digital?

CICLE #RetailTrends 
A L'AVANTGUARDA DEL COMERÇ
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Data: 8 de novembre de 2018
Idees per fidelitzar clients sota la fórmula 
“valoritzant el comerç” en el Retail.

Fotografies dels actes. Patronal Cecot

Data: 26 de novembre de 2018
Cloenda.

Data: 26 de febrer de 2018
Xerrada sobre la nova Llei del Comerç amb 
Montserrat Gallardo.

Data: 29 d'octubre de 2018
2n Retail Tour a Barcelona.
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Projecte Internacional DIST
 
El setembre de 2015 la Fundació Cecot Innovació va iniciar la seva participació en el projecte Digital 
Storytelling  for Spreading and  Promoting Entrepreneurship (DIST) de la convocatòria KA2 del 
programa Erasmus + , el projecte tenia una durada de 3 anys i ha finalitzat el 30 d’agost de 2018.

L’objectiu del projecte era 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 estava adreçat a que les persones, emprenedors i empresaris milloressin 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 projecte ha estat 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.

El DIST durant el 2018 ha produït les versions millorades d’acord a les proves pilot realitzades en 
tots els països del consorci de tots els materials implementats durant el projecte: 

Una sèrie de 15 vídeos temàtics sobre: motivació, trajectòria professional, la idea de 
negoci, principals obstacles trobats i suports rebuts, competències requerides per 
crear i gestionar un negoci, presa de decisions, creativitat i resolució de problemes, 
planificació, comunicació i negociació, lideratge i creació d’equips, supervisió, aprendre de 
l’experiència, gestió del temps, gestió de l'estrès i conciliació de la vida personal i laboral. 

Un E-curs adreçat a formadors
Un curs online adreçat a empresaris
Un curs online adreçat a emprenedors 
La guia sobre l’Stroytelling

Al juny de 2018 va tenir lloc la conferència final del projecte on un expert en storytelling va fer una 
presentació de què és, usos i aplicacions de l’storytelling en els negocis. En aquesta conferència es 
van presentar també tots els productes realitzats durant els 3 anys de projecte.
  

IMPULS A LA INNOVACIÓ I
INTERNACIONALITZACIÓ
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Projecte Internacional Early Warning Europe

El març de 2017  la Fundació Cecot Innovació es va incorporar al consorci del projecte COSME 
Early Warning Europe, un projecte que té com a objectiu general promoure l’esperit empresarial i 
el creixement de els PIMEs arreu d’Europa. Un element clau del projecte és crear unes condicions 
sòlides pels empresaris i les empreses de tots els sectors que puguin ajudar-los a afrontar reptes 
claus, incloent-hi la gestió d’una crisi, la fallida i obtenir una segona oportunitat.

El projecte Early Warning està proporcionant assessorament i suport a les empreses en perill. 
Aquestes intervencions poden ajudar a evitar fallides i les seves conseqüències negatives, així com 
la pèrdua de llocs de treball, l’augment de risc econòmic pels proveïdors en la cadena de valor de 
l’empresa i una potencial ruta econòmica, social i personal per als propietaris de l’empresa i les 
seves famílies.

Una intervenció a temps augmentarà la probabilitat de una recuperació de l’empresa, el que tindrà 
com a resultat una situació econòmica estable per a l’empresa i fins i tot un creixement sostenible. 
A més a més, si una empresa amb dificultats es tanca en una etapa primerenca de la crisis, la 
intervenció pot ajudar a evitar un deute insuperable i donant-li així al propietari l’oportunitat de 
començar una nova empresa (2na oportunitat).

El rol  principal de la Fundació Cecot Innovació en el projecte és el de liderar l’avaluació externa 
del projecte, és a dir dissenyar la metodologia, coordinar i implementar el procés d’avaluació de les 
activitats realitzades pels països a l’hora d’oferir els serveis a les empreses.

Durant aquest 2018 FCI ha implementat la primera fase d’avaluació dels serveis implementats 
pels socis de Polònia, Grècia, Itàlia i Madrid. Aquesta primera fase incloïa entrevistes amb les 
organitzacions proveïdores dels serveis, entrevistes en profunditat a 10 mentors i consultors de 
cadascun dels quatre països i l’organització d’un focus group en cadascun del països amb consultors 
i mentors que estan treballant directament amb les empreses amb crisis.

A més d’aquesta primera fase d’avaluació, FCI ha organitzat dos seminaris d’aprenentatge amb 
participants de totes les organitzacions participants en el projecte. En el primer se’ls van presentar 
els resultats d’aquesta fase d’avaluació, i en el segon  es van avaluar les activitats de comunicació i 
disseminació realitzades per cadascun del països i se’ls van donar eines per millorar els punts febles 
sorgits en aquest àmbit.

El consorci del projecte està liderat per el govern d’AARHUS  (Dinamarca) i està format per tres 
grups d’organitzacions: 1) organitzacions mentores amb experiència en la prestació de suport a 
empreses amb dificultats, 2) organitzacions nacionals o regionals que tenen la intenció d’implementar 
mecanismes d’alerta primerenca als quatre països destinataris (Polònia, Itàlia, Grècia i Espanya) 
i finalment 3) organitzacions que s’encarreguen de donar suport a les activitats paneuropees de 
comunicació i difusió del projecte. 

Els socis són danesos, polonesos, grecs, italians, alemanys, belgues, holandesos i espanyols.
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Projecte Internacional INCREMENTA

El novembre de 2018 la Fundació Cecot Innovació va iniciar la seva participació en el projecte 
Innovation and Creativity Mentality Advancement in SMEs (INCREMENTA) de la convocatòria KA2 
del programa Erasmus + , el projecte té una durada de 2 anys i finalitzarà el 31 d’octubre de 2020.

És un projecte per fomentar una mentalitat innovadora i creativa en les pimes. Les empreses de la 
UE, especialment les Pimes només poden seguir essent competitives a nivell mundial si inverteixen 
en innovació i creativitat. A més, la gestió col·laborativa en una necessitat imperativa per les Pimes, 
que tradicionalment estan aïllades.
INCREMENTA pretén desenvolupar un mètode educatiu, per ajudar a les Pimes a reaccionar 
ràpidament, adaptar-se als canvis i gestionar els reptes i desafiaments, utilitzant la normativa CEN 
16555-5 sobre gestió de la innovació i diferents materials formatius de qualitat.

El principals resultats que el projecte vol obtenir son:

Implementació d’una guia per a les  Pimes sobre el Sistema de Gestió de la Innovació
Disseny d’un programa formatiu sobre el Sistema de Gestió de la Innovació per a Pimes
Disseny d’una plataforma online per a la innovació en les Pimes
Un mètode educatiu eficaç que ajudi a les Pimes a reaccionar ràpid, adaptar-se als canvis i 
contribuir a la gestió dels reptes i desafiaments
Diferents materials formatius per ajudar a l’adaptació de les necessitats de les economies 
modernes que contindrà elements basat en el treball, així com elements dirigits al 
desenvolupament d’habilitats empresarials innovadores
 Disseny d’un perfil competencial de persones, responsable d’establir i mantenir el Servei de 
Gestió de la Innovació dintre de l’empresa.

El projecte està liderat per la Universitat Nacional d’Irlanda, Galway i el consorci està format per: 
una consultora grega IDEC, una Pime hongaresa, TREBAG, una organització búlgara experta en 
innovació KIMSC, la Facultat Txeca de Ciències de la Vida (República Txeca), la Cambra de comerç 
i Indústria de Lodz, Polònia,  una associació empresarial grega, L’Associació d’empreses SA i LTD i 
la Fundació Cecot Innovació.
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Cupons a la internacionalització

Des de l'any 2015 la Fundació Cecot Innovació col·labora amb ACCIÓ per desenvolupar el Programa 
de Cupons a la Internacionalització amb l'objectiu de fomentar l'activitat internacional entre les 
pimes catalanes.

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.

La convocatòria 2017 del programa (execució 2018) consisteix en la contractació de serveis en forma 
de cupons a la internacionalització realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ com ara:

Disseny de la web per a mercats internacionals
Posicionament de la web als mercats internacionals
Posicionament internacional a les xarxes socials
Subcontractació Export Manager
Gestió concursos i licitacions internacionals
Gestió de registre de marxa i patents a  mercats internacionals
Acompanyament i assessorament per a la participació de Fires internacionals.

Durant aquesta convocatòria i en col·laboració amb el Centre Metal·lúrgic s’han presentat un total 
de 33 sol·licituds de les quals s’han atorgat 17 sol·licituds i s’han denegat per exhauriment de 
fons 16 sol·licituds. 
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SERVEIS A LES EMPRESES
Col·laborem amb grans proveïdors de serveis professionals i aconseguim 
avantatges importants que beneficien la competitivitat de les nostres 
empreses. I sobretot, apostem per la innovació, la formació i les 
persones com a eina imprescindible de generació de valor a les nostres 
empreses.

L'acord amb Prevint, Societat de Prevenció, contribueix al benestar i 
al desenvolupament dels treballadors i treballadores en els seus llocs 
de treball i ajuda les empreses en el compliment de les normatives 
laborals per tal d'assegurar-ne la viabilitat a llarg termini. Les empreses 
reben assessorament i sensibilització en matèria de prevenció de 
riscos laborals, així com un servei de màxima qualitat acompanyat d'un 
tracte personalitzat basat en la qualitat humana i en els valors ètics i 
professionals.

SERVEI DE PREVENCIÓ EN RISCOS LABORALS 16
empreses 
auditades

60
empreses 

assessoradesAquest servei ajuda en el procés de recobrament aplicat per a les 
empreses, i serveix per recuperar impagaments de fins a 250.000 euros.

SERVEI DE RECLAMACIÓ DE DEUTES 
(NACIONAL I INTERNACIONAL)

Les empreses accedeixen a les dades d’empreses associades a la Cecot 
i a les dades d’empreses de Catalunya per poder realitzar accions 
comercials, accions de televenda, etc.

SERVEI DE BASE DE DADES

A través de la certificació electrònica les empreses a més d’estalviar 
temps i diners en les seves comunicacions obtenen seguretat jurídica i 
una millora dels processos.

SERVEI DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES
CERTIFICADES

135
llistats

20
empreses
activades 

400
empreses 

assessorades

Les empreses disposen de tota la normativa sectorial i de convenis 
col·lectius, a més d’un equip d’assessorament especialitzat en relacions 
laborals i recursos humans.

SERVEI DE LEGISLACIÓ I CONVENIS
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Aquest és un servei integral que facilita l’accés al finançament a empreses, 
autònoms/es  i emprenedors/es membres de la Cecot. 
Ofereix assessorament i consultoria personalitzada amb l’objectiu que els 
associats puguin exposar la seva problemàtica de finançament i obtinguin 
prescripcions i possibles solucions. 

SERVEI FINANCER
25

empreses 
assessorades

Les empreses poden fer ús dels espais que la Cecot té tant a la seva 
seu central de Terrassa com a les seves oficines de Barcelona  (sales de 
reunions, sala de juntes, sala de conferències per a 200 persones i Aula 
Magna) per a reunions, sessions informatives, conferències, etc.

SERVEI DE CESSIÓ I LLOGUER D'ESPAIS 79
cessions / 
lloguers 

Per ajudar a les empreses a optimitzar la despesa energètica, la Cecot 
disposa d’un equip d’assessors especialitzats que analitza el perfil 
de consum, la tarifa aplicada per la comercialitzadora i la potència 
contractada, per tal d’ajustar-la a les necessitats productives de l’empresa 
i aconseguir maximitzar l’estalvi.

SERVEI D'ESTALVI ENERGÈTIC 259
empreses 

assessorades

Les empreses compten amb un assessor especialitzat en telefonia que 
analitza gratuïtament la despesa i realitza una proposta multi-operador 
ajustada, ajudant en la tramitació. 

SERVEI D'ESTALVI EN TELEFONIA
63

empreses 
assessorades
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155
anuncis 

publicats

6.386
usuaris registrats

A través de la nostra plataforma www.partnershop.cat les empreses es donen a conèixer, oferint el 
seu producte o servei en condicions avantatjoses a la resta d’empreses associades. A més, a través 
de www.partnershop.cat les empreses tenen a la seva disposició una eina de fidelització pels seus 
treballadors i treballadores, on poden adquirir productes i serveis en promoció i amb descomptes 
de fins al 80%.

SERVEI DE COMPRA ONLINE

11.801,98€
estalvi mig online

7.560€
estalvi en cupons 

bescanviats

Negociem acords corporatius perquè les empreses associades gaudeixin de condicions avantatjoses 
i preus competitius en la contractació de serveis, reduint les vostres despeses i millorant la seva 
competitivitat:

ACORDS I DESCOMPTES

AEROLÍNIES  
El nostre acord amb Vueling ha ajudat a 360 empreses a volar amb descompte.

LLOGUER DE COTXES  
Vehicles industrials i renting flexible. Gràcies al nostre acord amb Europcar,  
46 empreses han gaudit del servei amb un descompte sobre la millor tarifa 
disponible.

COMBUSTIBLE  
Amb el nostre acord amb Solred hem agregat 12 milions de litres que han 
suposat un estalvi de 960.000 € per a les empreses.

APARCAMENT  
Gràcies a l’acord amb Saba Aparcaments, 63 empreses han gaudit de descomptes 
en aparcaments.
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PEATGES  
72 empreses han activat el dispositiu de Bip&Drive per obtenir descomptes en 
peatges i aparcaments.

MÚSICA PER ESTABLIMENTS  
Gràcies al nostre acord amb Music Gates & Soundreef 4 empreses gaudeixen de 
música sense drets d’autor en els seus establiments.

MISSATGERIA INTERNACIONAL  
A través de l’acord amb UPS, 5 empreses han gaudit de descomptes en l’enviament 
de missatgeria internacional.

201 empreses gaudeixen del valor afegit 
d’aquests serveis

SERVEI D'ATENCIÓ AL SOCI

210
empreses assessorades 
en els diferents serveis.

24.150
trucades ateses i 
derivades.
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