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En bona part, durant el darrer any les empreses han dedicat
els seus esforços a “mantenir-se” i a preparar-se pel futur.
I així haurà de continuar durant el 2021. Les previsions són
que, en funció del ritme que pugui agafar el procés de
vacunació (que clarament va massa lent) i del moment i la
forma en què s’apliquin els fons europeus que arribin, les
coses millorin el segon semestre del 2021. Però, passi el
que passi, hem de seguir endavant i ho hem de fer junts.

CARTA DEL PRESIDENT
Aquest any 2020 ha tornat a ser un any excepcional, però
aquesta vegada l’extraordinarietat de la situació no prové
del context polític i econòmic a Catalunya i Espanya, com
hem viscut els darrers exercicis, sinó que té relació directa
amb la irrupció d’una pandèmia a escala planetària. Una
crisi sanitària que ha impactat de ple a l’activitat empresarial
i econòmica, que ha provocat canvis d’hàbits, que ha posat
en qüestió determinades dinàmiques, que ha generat un
debat global sobre la necessitat de prioritzar valors com la
sostenibilitat o la salut, i apel·lar a la responsabilitat social
de tothom.
L’any 2020 hem tingut dos efectes provocats per la
pandèmia. D’una part, l’aturada de l’activitat de molts
sectors econòmics. De l’altra, s’han consolidat i intensificat
determinades tendències socials i econòmiques que
ja portaven una trajectòria de creixement, que són
estructurals i, per tant, han vingut per quedar-se: l’increment
de la compra per internet, la creixent preocupació pel
nostre entorn/medi ambient i la salut i la digitalització
dels processos i els models de treball, especialment el
teletreball.
En tots tres casos les empreses depenem cada vegada
més de les administracions i tal com estan les coses, no
és una bona notícia, per quatre raons: la primera, per la
clara tendència a l’estatització de l’economia; la segona,
per la manifesta ineficàcia que han demostrat i continuen
demostrant els governs d’aquests país, en general, en la
gestió de la pandèmia; la tercera, per la manca total de
diàleg amb els interlocutors socials i la quarta i última,
especialment a Catalunya, per la inestabilitat institucional
amb unes eleccions complexes, en perspectiva, i una
incertesa més quant a la constitució d’un govern i un
parlament estables i a ple rendiment per prendre decisions.

Enguany, l’activitat desenvolupada per la nostra entitat
també ha estat excepcional i s’ha centrat primordialment
a acompanyar, assessorar i informar en tot moment a
les empreses i professionals perquè poguessin prendre
decisions organitzatives de manera ràpida davant les
mesures preses pels Governs en la seva gestió per reduir
la propagació de la Covid-19. En aquest aspecte vam
facilitar a les empreses una guia per elaborar un Pla de
contingència just es va decretar l’estat d’alarma a mitjans
de març, que han aplicat prop més de sis mil empreses.
També hem emfatitzat l’acció institucional davant el
Govern de la Generalitat en funcions i els Ministeris del
Govern d’Espanya com el de Treball, el d’Economia o el
de Seguretat Social per tal de reclamar ajudes directes
a les empreses, l’ús de la política fiscal per facilitar la
reactivació i evitar el sobre endeutament, una coordinació
més intensa en aspectes com els ERTO i una cooperació
publicoprivada més efectiva que permetés actuar amb
més celeritat en aspectes com els cribratges massius o la
vacunació.
Les prioritats per al 2021 exigeixen mantenir el nivell
d’informació permanentment al soci envers tot allò que
pot afectar a la seva competitivitat/supervivència, ajudar
en la seva reactivació, especialment en tot allò relatiu a
la seva digitalització i emfatitzar la tasca de suport a les
empreses en el procés de transició energètica. I, tal com
especifiquem al document de mesures i propostes Cecot
per la reactivació empresarial, continuarem reclamant les
infraestructures pendents, un nou marc laboral per fer
més flexible l’actual, la reforma de les administracions,
molt més diàleg amb els interlocutors socials i treballar
al màxim la innovació i la gestió del talent. Creiem que
condicionar els fons europeus per a la recuperació
econòmica al compromís dels estats per emprendre
reformes estructurals seran una oportunitat per assolir
els canvis que fa dècades que necessitem i homologar el
nostre marc econòmic, productiu, laboral i social a nivells
europeus.
Cordialment,

Antoni Abad i Pous
President de la patronal Cecot
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Associacionisme empresarial
COM ENTENEM
L’ASSOCIACIONISME
EMPRESARIAL?

COM DESENVOLUPEM
AQUEST
ASSOCIACIONISME?

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.

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.

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.
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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.
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Empreses i col·lectius empresarials

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
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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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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 interior

Francisco Hoya
President Cercle
Cecot Joves
Empresaris

Carlos Garriga
President de FEM

Manuel Jiménez
President Fòrum
Cecot Rubí

Xavier Panés
President Club
Financer & Fiscal

Jordi Parera
Vocal

Toni Palet
President Gremi de
la Construcció del
Vallès

Daniel Puente
Vocal

Xavier Queralt
Vocal

Núria Betriu
Presidenta del Club Cecot

Internacionalització

SECRETARIA

GENERAL

David Garrofé
Secretari general
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VOCALS

Francesca Novell i Ramos
Presidenta Gremi de Flequers i Pastissers de
Terrassa i Comarca

Enric Rius i Macias
President Organització d’Autònoms de
Catalunya

Josep Lluís Corral i Pérez
President Associació Catalana d'Empreses de
Neteja i de Recollida Residus

Maria Jesús Sabatés i Mas
Presidenta Gremi Químic de la Cecot

Xavier Linares i Ferrer
President Associació Comerç Terrassa Centre
Antonio Martínez i Méndez
President Gremi de Transports i Logística de
Catalunya
Oriol Galí i Reyes
President Associació d’Indústries del Plàstic de
Catalunya
Ramon Grau i Soldevila
President Associació de Mitjans d’Informació i
Comunicació
Pedro Gómez i Fernández
President Associació d'Empreses d'Informàtica
i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya
(ASEITEC)

Pere Solanellas i Anglerill
President Gremi de la Fusta
Susana Soriano i Hernández
Presidenta Viladecavalls Empresarial
Jordi Vilar i Alarcón
President Agrupació de Polígons de Terrassa

VOCAL CONSULTOR
Bernat Morales i Loscos
Mercadona

Francisco José Hoya i Muñoz
President Associació Catalana de Corredors i
Correduries d’Assegurances (ACCA)
Ignasi López i Vidal
President Associació professional d'empresaris
d'electricitat, fontaneria, gas, sanejament i afins
de Terrassa i Comarca (Greintec)
Pere Lluís Martí i Abella
President Asociación Nacional de Talleres
Autorizados IVECO (ANTAI)
Josep Monroig i Verges
Vicepresident Unió Empresarial Metal·lúrgica
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. Delegació
del Vallès Occidental
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PARTICIPACIÓ EN INSTITUCIONS

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.

ÀMBIT LOCAL
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.
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.
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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.
Ajuntament de Barcelona
Consell Econòmic, Social i Comerç del
districte de Sant Martí.
Comissionat d’economia social,
desenvolupament local i consum.
Taula de contractació pública.
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ÀMBIT PROVINCIAL
El Pacte Industrial de la Regió
Metropolitana de Barcelona :
Comitè Executiu.
Consell General.
Autoritat del Transport Metropolità:
Pla Director de Mobilitat 2020 - 2025

ÀMBIT AUTONÒMIC
Foment del Treball Nacional
Comitè Executiu i Junta Directiva
Comissions assessores.
Fepime Catalunya
Comitè Executiu.
Junta Directiva.
Enginyers Industrials de Catalunya
Òrgan Consultiu del Consell de Formació
i Ocupació
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).
Cimera Catalana d'Acció Climàtica.
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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.
Consell Assessor de l'ICAEN.
Pla Finestra Única Empresarial.
Consell Català de l’Empresa
Consell Assessor Comissió Facilitació
Activitat Econòmica.
Grup de treball per a l'agilització dels tràmits
administratius.
Consell Català de l'Empresa.
Consell Assessor Comissió Facilitació
Activitat Econòmica.
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.
Consell de Direcció del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya

ÀMBIT ESTATAL
CEOE
Assemblea General.
Comissions assessores.
CONFEMETAL
Junta Directiva.
Comissió d’assumptes laborals.
Comissió de Formació i Prevenció de Riscos
Laborals.
Comissió de Internacional.
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ESTRUCTURA I ÀMBITS DE TREBALL

ORGANITZACIÓ DELS 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:

FUNDACIÓ CECOT FORMACIÓ i FUNDACIÓ CECOT
PERSONA I TREBALL
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 INNOVACIÓ

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

CLUB CECOT FINANCER & FISCAL

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 INTERNACIONALITZACIÓ
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
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CLUB CECOT DE MÀRQUETING I VENDES
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, aportantne exemples reals.

CLUB CECOT RECURSOS HUMANS

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 D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

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

CECOT COMERÇ

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.

CERCLE CECOT JOVES EMPRESARIS

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.
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FÒRUM CECOT
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.
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ENTITATS COL·LABORADORES I
PARTNERS ESTRATÈGICS

ENTITATS COL·LABORADORES I PARTNERS
ESTRATÈGICS
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ACTIVITATS 2020

QUÈ FEM PER LES
EMPRESES?
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.

FISCALITAT

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.

INFRAESTRUCTURES
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...

COMERÇ I CONSUM
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.
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FINANÇAMENT
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.

ENERGIA I MEDI AMBIENT
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.

MARC LABORAL
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.
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La Cecot ofereix tot
el que es necessita per
a la gestió diària de
les empreses

EMPRENEDORIA I CREIXEMENT

INNOVACIÓ
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.

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.

INTERNACIONALITZACIÓ
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.

FORMACIÓ &
DESENVOLUPAMENT
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.

SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA
I FUNCIÓ PÚBLICA

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.

Fem memòria 2020
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DEFENSA DELS DRETS EMPRESARIALS,
MESURES I PROPOSTES
20 de gener de 2020
Es ratifica públicament l’acord pressupostari que
el Govern de la Generalitat i el grup parlamentari
d’En Comú Podem per tal de facilitar l’aprovació
del pressupost de la Generalitat, i que es concreta
en una reforma fiscal d’impostos com l’IRPF o
successions, i la incorporació d’un nou impost
verd que gravarà l’impacte mediambiental de les
empreses energètiques, entre altres. La Cecot
considera necessari comptar amb un pacte
pressupostari per Catalunya, malgrat mostrar-se
disconforme amb l’increment de la fiscalitat, sobre
tot després d’haver demandant en reiterades
ocasions, uns pressupostos participatius.

18 de febrer de 2020
Es crea una comissió mixta de treball entre
l’Ajuntament i l’Agrupació de Polígons de
Terrassa per definir les estratègies a curt i mig
termini que possibilitin la millora dels polígons.

21 de febrer de 2020
El Consell de Ministres deroga la Reforma
Laboral del 2012 aplicada a l’article 52.d de
l’Estatut dels Treballadors una decisió que
la Cecot comparteix alhora que reivindica
l’esperit del text del 1980 on Govern, patronals
i sindicats van definir mesures per combatre el
supòsit de l’absentisme professionalitzat en
l’àmbit de les pimes. El Govern també anuncia
una reforma en la subcontractació. En aquest
cas la Cecot adverteix que el teixit empresarial
no es pot permetre prescindir del valor de
l’especialització que aporta. Tanmateix, sí
caldria clarificar els criteris d’activitat principal
o auxiliar per evitar la indefensió jurídica actual.
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2 de març de 2020
La Cecot reitera la necessitat de reduir pressió
fiscal a Catalunya per evitar la pèrdua de
competitivitat de les empreses, per això recolza
el document d’esmenes elaborat Foment del
Treball al Projecte de Llei de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic,
i de creació de l’Impost sobre les instal·lacions
que incideixen en el medi ambient pel 2020,
coneguda com la llei d'acompanyament als
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

10 de març de 2020
Representants de la plataforma FEMvallès i
del Departament de Territori de la Generalitat
de Catalunya es reuneixen per tractar les
al·legacions al nou Pla de Mobilitat del Vallès.

13 de març de 2020
Davant l’allau de consultes relatives a les
cotitzacions a la SS, a com equilibrar els costos
laborals temporalment davant l’anul·lació
de comandes, a com gestionar els costos de
lloguer d’espais (locals, naus, despatxos), entre
d’altres, la Cecot proporciona les bases per
elaborar un Pla de contingència perquè les
empreses catalanes facin front a l’afectació
de la COVID-19 a l’activitat empresarial.
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15 de març de 2020
Davant la crida del Govern de la Generalitat a un
raonable confinament el més estricte possible per
part de la ciutadania, la situació de les empreses
és de total desconcert i manca d’informació per
poder prendre decisions proporcionades i en
base a serveis mínims, prevenció i cura de les
persones al càrrec, l’obligatorietat impositiva,
l’anul·lació de comandes i els costos fixos. Cecot
considera que la decisió d’ajornar l’aprovació
d’un paquet de mesures extraordinàries de
caràcter econòmic i laboral al proper Consell
de Ministres és errònia i agreujarà encara més
l’impacte del COVID-19 sobre autònoms,
microempreses i pimes.

2. Reduir les taxes de residus i de terrasses,
amb bonificacions per a totes les activitats que
acreditin que han paralitzat la seva activitat en
els centres de treball (inclou a totes les empreses
que han pres mesures alternatives de teletreball
i que, per tant, no generen residus en els centres
de treball).
3. Subvencionar l’IAE de les empreses que
acreditin que han hagut de paralitzar la seva
activitat.
4. Subvencionar l’IBI de les empreses que
acreditin que han hagut de paralitzar la seva
activitat.
5. Subvencionar l’IBI dels propietaris de finques
arrendades que acreditin que han fet una
moratòria en el cobrament de les rendes.

16 de març de 2020
La inconcreció en l’aplicació de l’estat d’alarma,
la interpretació de les autoritats locals i la
demanda de confinament a Catalunya han
generat tal confusió entre les empreses que el
cap de setmana del 13, 14 i 15 de març la Cecot
ha atès més de 3.000 consultes d’empreses i
persones autònomes.

17 de març de 2020
El Consell de Ministres acorda un pla de xoc de
mesures econòmiques per fer front a l’impacte
de la COVID-19. La Cecot demanda celeritat en
la seva implementació.

18 de març de 2020
La Cecot proposa als ajuntaments catalans
implementar 5 mesures per ajudar el teixit
empresarial local:

19 de març de 2020
La Cecot insta al Govern demanar al BCE la
màxima col·laboració per atendre les necessitats
de liquiditat dels mercats i de les empreses. La
mesura financera de major impacte a curt termini
consisteix en que les empreses i autònoms
obtinguessin una moratòria en el retorn del
capital dels crèdits mantenint el pagament
d’interessos i sota un marc autoritzat per les
autoritats bancàries. Les mesures financeres
previstes en el RD 7/2020 no solucionaran el
problema de liquiditat perquè si el Banc Central
Europeu no canvia els requeriments a la banca
europea, els criteris dels departaments de riscos
seguiran essent els mateixos que abans de la
declaració de pandèmia i impediran i alentiran
la concessió de crèdits i avals necessaris que
sol·licitin les empreses.

1. Ajornar els pagaments de tots els impostos
fins que hagi passat la situació de pandèmia i es
doni temps a normalitzar l'activitat.
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22 de març de 2020
Reclam unitari del comerç, el turisme i la
restauració, subscrit per 23 entitats, gremis i
associacions del sector per demanar urgentment
la suspensió imminent en el pagament
d’impostos.

Deixar
durant

de
el

girar els rebuts d’autònoms
mateix període de temps.

No presentar cap tipus d’Impost fins
passats tres mesos des de la finalització
de l’estat d’alarma, en que es declararà
tota l’activitat feta des de l’inici de l’any.

Per les activitats que tributen en els règim
d’estimació objectiva en l’IRPF i en el règim
simplificat de l’IVA, caldrà modificar els índex
23 de març de 2020
per adequar-los als mesos efectius de treball i
La Cecot demana a la Ministra de Treball que tenint en compte la disminució de l’activitat en
el SEPE agiliti el pagament de la prestació la situació anterior i posterior a l’estat d’alarma.
als treballadors afectats per ERTO per evitar
problemes de liquiditat. La tramitació de Accés àgil i fàcil al crèdit, amb garantia 100% de
presentació dels ERTO limita la viabilitat de l’estat, per a cobrir les necessitats de tresoreria
moltes empreses pels sobre costos i el temps generades per l’aturada econòmica, amb un interès
que suposa.
baix per cobrir simplement els costos de gestió.

24 de març de 2020

Que tots els tràmits es simplifiquin i es redueixi la
càrrega documental per a sol·licitar els ajuts en un
moment on l’accés a la documentació es limitada.

La Cecot exigeix al Govern que utilitzi la
política fiscal com a recurs ràpid per pal·liar
25 de març de 2020
els efectes del COVID-19 a empreses i
autònoms ja que les mesures aprovades
pel Consell de Ministres són insuficients L’activitat productiva de les empreses catalanes
per salvaguardar empreses i llocs de treball cau un 66% com a conseqüència de la inseguretat
jurídica del Decret-Llei 8/2020 del COVID-19.
L’Organització
d’Autònoms
de Entre els resultats de l'enquesta que realitzada
Catalunya – Autcat proposa al Govern: per la Cecot indiquen que malgrat que el 91% de
les empreses poden mantenir la seva activitat,
Generar prestacions per a tots els autònoms que la realitat és que el 74,6% l'estan realitzant amb
hagin vist reduïda la seva activitat en més d’un moltes dificultats.
30%. Unes prestacions que haurien d’estar, com a
mínim, al nivell del Salari Mínim Interprofessional
i amb una durada, com a mínim, de 3 mesos
31 de març de 2020
posteriors a la finalització de l’estat d’alarma,
ja que és obvi, que l’activitat econòmica no es La Cecot demana al Govern que es deixi d’anar
reactivarà sols per un Reial Decret.
aprovant mesures econòmiques per capítols
i proposi d’una vegada un paquet de mesures
Durant el mateix període de temps no s’ha concretes, clares i consensuades perquè les
de fer efectiu el pagament de la cotització, empreses puguin actuar i aplicar-les sense
tot i que sí que es tindran a compte incerteses ni desconfiances.
com a període efectivament cotitzat..
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1 d'abril de 2020
Es publica al BOE el Reial decret llei 11/2020, de
31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic
per a fer front al COVID-19. La Cecot manifesta
la seva total disconformitat amb què els fons de
qualificació de treballadors de 2020 es destinin
a cobrir altres despeses. Aquest capital resultarà
imprescindible per a la reactivació de l'economia
i per a fomentar l'ocupabilitat de les persones
treballadores en l’escenari post COVID-19.

2 d'abril de 2020
La Cecot demana a la Ministra de Treball una
ampliació del termini de presentació dels ERTOs
davant la saturació del SEPE. Les persones
afectades per un ERTO esperen de les seves
empreses i gestories la correcta gestió en la
tramitació del cobrament del subsidi d’atur per
disposar de liquiditat per a les seves despeses
essencials.

8 d'abril de 2020
La Cecot, mitjançant un acord amb l’empresa
alemanya Hartmann, distribuirà un milió de
mascaretes de protecció a preu de cost per
donar cobertura a prop de cent mil treballadors.

10 d'abril de 2020
L'aprovació del RD13/2020 que decreta el
contagi per COVID-19 com a accident laboral,
genera incredulitat i incertesa entre les empreses
i els Serveis de Prevenció. Es pretén exigir
unes quotes de seguretat que són impossibles
d'assumir en aquest moment ni pels Serveis de
Prevenció, ni per les empreses i, deduïm, que
ni pel propi Govern, tenint en compte el grau
de desconeixement sobre el comportament del
virus. La Cecot demana al Govern que exoneri la
causa de contagi per COVID-19 com a malaltia
laboral fins a poder tenir tipificades les mesures
de seguretat i protocols concrets d'actuació
perquè els Serveis de Prevenció puguin actuar
en conseqüència.

3 d'abril de 2020
La Cecot apel·la al compromís social dels bancs
per facilitar la liquiditat d’empreses i autònoms.
Cal que tant el Govern com el sistema bancari es
comprometin a l’activació de mesures efectives
i proporcionades per injectar liquiditat, ja que
l’empresariat defuig de tornar-se a endeutar
després de l’experiència de la crisi del 2008.

12 d'abril de 2020
Es demana, via carta al president de l’ICO,
clarificar les condicions dels avals, establint
uns límits mínims i màxims als tipus d’interès
aplicables i, especialment, que clarifiqui que no
s’han de sol·licitar avals a les empreses, ja que
la garantia per les entitats bancàries ja l’està
donant l’Institut de Crèdit Oficial.

7 d'abril de 2020
La Cecot demana als seus socis que no es
precipitin en presentar les seves declaracions
tributàries d'abril. La majoria dels estats
europeus han acordat endarrerir la presentació
i el pagament dels impostos, especialment
l’IVA i les retencions per IRPF, com a mesura de
dotar de liquiditat immediata a les empreses i
autònoms.
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14 d'abril de 2020
El Consell de Ministres anuncia l’aprovació de
l’ajornament del pagament d’impostos al 20
de maig amb unes condicions que la Cecot
planteja com insuficients per garantir la liquiditat
a les empreses i autònoms. Entre les propostes
realitzades per la Cecot per a pal·liar la caiguda
de l'activitat, la reducció de la facturació i poder
equilibrar els costos fixos per a mantenir l'activitat
amb posterioritat a la COVID-19, es troben les
de: posposar fins a finals d'any el pagament de
tots els impostos i la suspensió d'haver de fer les
autoliquidacions i declaracions fiscals (o almenys
el seu ingrés) i retornar els impostos que l'Estat
ha anat ingressant en els últims sis mesos, havent
de retornar-se durant els 18 mesos següents.
Cap empresa vol deixar de pagar impostos, però
tampoc pot deixar de pagar salaris i proveïdors.

17 d'abril de 2020
La Cecot considera oportú el debat sobre
la renda mínima i demana al Govern visió
global a l’hora de focalitzar la inversió en les
persones. La proposta de l’entitat passa per
estimular conversions de contractes temporals
en indefinits i establir bonificacions a la SS per
les empreses amb caigudes de vendes durant
dos mesos seguits i superiors a un percentatge
que s’acordi a la taula de diàleg, com a exemple
d’accions directes i efectives per poder evitar la
propagació de l’atur.

21 d'abril de 2020
Cecot Formació reprèn les classes mitjançant
una nova plataforma d’e-learning per garantir la
formació contínua de treballadors i treballadores.

15 d'abril de 2020
Davant la prorrogació de l’Estat d’Alarma del
Govern fins el 26 d’abril, la Cecot demana poder
prorrogar també les mesures extraordinàries
contemplades al RDL 8/2020 com l’exoneració
de quotes a la SS o la flexibilització en la
tramitació d’ERTOs, que deixaran de ser vigents
el 17 d’abril.
La Cecot demana als ajuntaments Plans Locals
per reactivar l’economia dels municipis i proposa
mesures concretes per dur-los a terme, entre
elles que els ajuntaments facin front al pagament
a proveïdors de manera urgent.

24 d'abril de 2020
La Cecot denuncia que els crèdits ICO de les
operacions COVID-19 s’estan obtenint amb avals
del 180% per una gestió nefasta, per inexistent,
entre aquest organisme i el sector bancari. El
nivell d’indignació entre l’empresariat de la Cecot
davant l’autoexoneració de responsabilitat del
Ministeri d’Economia i del sector bancari per
l’endarreriment en la concessió de crèdits ICO
per fer front a la COVID-19 comença a arribar a
límits insostenibles.

29 d'abril de 2020
16 d'abril de 2020
La Cecot demana a la Ministra d’Hisenda
accelerar el retorn de l’IVA de les empreses
exportadores. Països com França o Bèlgica ja
han anunciat actuacions en aquest sentit per
afavorir la liquiditat del seu teixit empresarial.
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Les empreses i professionals de l’àmbit de la
construcció i les infraestructures associats a la
Cecot demanen poder mobilitzar recursos públics
però també els privats que estan pendents de
validacions administratives per tal de reactivar
l’activitat i reincorporar personal a la feina. Es
demana reactivar l’àmbit de les infraestructures
mitjançant declaracions responsables i reduint el
temps de gestió dels tràmits administratius.

27

5 de maig de 2020
La Cecot demana al Govern d'Espanya que
malgrat que el Congrés no prorrogui l'estat
d'alarma, mantingui l'ampliació dels ERTOs de
força major. A Espanya, 3.074.462 treballadors es
troben en situació d'ERTO per força major que
podrien decaure en finalitzar l'estat d'alarma,
amb el conseqüent risc per al manteniment
d'aquests llocs de treball i la viabilitat de les
empreses.

Des de la Cecot es considera que en el marc de
les negociacions relatives a reformes estructurals,
la política no pot dissociar-se de la realitat social
i deixar de comptar amb els qui seran els actors
principals en la seva aplicació.
La Cecot dirigeix una carta a la presidenta de la
Comissió Europea perquè escolti i prengui en
consideració les propostes i la participació dels
agents econòmics i socials abans d'acordar un
pla i posar en marxa les mesures que s'aprovin.

7 de maig de 2020
Cecot i Retailcat demanen al Govern que concreti
avui la fase de desescalada on s’ha de situar el
sector a partir de dilluns 11. Les empreses no
poden esperar al diumenge a última hora a cop
de BOE, ja que a tall d’exemple, es necessiten
un parell de dies per a desafectar les persones
treballadores afectades per ERTOs.

13 de maig de 2020
La Cecot reitera la seva total disconformitat amb
què els fons de qualificació de treballadors de
2020 es destinin a cobrir altres despeses. La
Cecot remarca el caràcter d’inconstitucionalitat
de la mesura per tractar-se de fons finalistes, la
qual cosa comporta que s’hagin d’utilitzar per
la finalitat per la qual s’han cotitzat, és a dir la
formació contínua, i que cal recordar que generen
empreses (0,6%) i persones treballadores (0,1%).

22 de maig de 2020
La Cecot denuncia que el col·lapse del SEPE,
una gestió ineficient i la manca de liquiditat del
Govern estan creant tensions innecessàries a les
empreses amb ERTO per COVID-19.

26 de maig de 2020
La Cecot alerta que les moratòries d’impostos
anteriors a l’estat d’alarma poden suposar el
tancament de pimes i autònoms. Per a totes les
empreses la situació s’agreujarà el mes de juliol
quan, a més del venciment d’impostos també
hagin d’abonar les pagues extres i les vacances.

9 de juny de 2020

La Cecot considera que ara és el moment oportú
per una revisió en profunditat del model de
mecenatge i demana a la Ministra d’Hisenda que
homologui els estímuls a tipus europeus. Les
mesures urgents per incentivar el mecenatge que
reclama la Cecot no requereixen d’una dotació
econòmica dels Governs per implementar-se
21 de maig de 2020
però sí d’una reforma estructural que passa per
La derogació de l’article 52.d de l’Estatut dels apoderar la societat, fer-la partícip de la presa
Treballadors que el Govern va aprovar el mes de de decisions sobre els temes d’interès general, i
febrer es va donar al marge del diàleg social.
motor de projectes socials.

L’Organització d’Autònoms de Catalunya - Autcat
reclama ampliar la moratòria de pagament de
les cotitzacions a la totalitat dels autònoms.
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12 de juny de 2020
La Cecot presenta un pla d’intervenció
immediata en el mercat laboral per acompanyar
la reactivació empresarial durant la desescalada
i mantenir l’ocupació. El document detalla un
seguit de mesures que permeten adequar la
reactivació de les empreses en cada moment
a les circumstàncies que vagin presentant-se
garantint, en paral·lel, una adequada cobertura
social per a les persones treballadores.

2 de juliol de 2020
La Cecot demana a la Ministra de Treball que
detalli el total de treballadors que encara no
han cobrat els ERTO i la distribució per CCAA.
Mitjançant el Grup Parlamentari d’ERC al
Congrés dels Diputats, la Cecot ha traslladat
una pregunta escrita dirigida a Yolanda Díaz en
relació a l’estat de la prestació dels ERTO.

10 de juliol de 2020
18 de juny de 2020

La Cecot i l’Autcat demanen al Govern que ampliï
el marge de sol·licitud d’aplaçaments tributaris.

La Cecot demanda el Govern per la seva decisió
de no retornar als consumidors de gas el FEMvallès a favor del nou túnel FGC Vallèsreintegrament del sobre cost de CASTOR.
Barcelona i demana que passi per Vallvidrera i
es dirigeixi al centre de Barcelona. El nou túnel
donaria solució al col·lapse de la línia amb més
demanda a Catalunya.

19 de juny de 2020

L’Autcat recorda a les Mútues d’Accidents que
els autònoms tenen dret a percebre la prestació
de cessament fins al 30 de juny.

22 de juny de 2020
L’Organització d’Autònoms de Catalunya Autcat demana al Ministre José Luís Escrivá
ampliar la prestació de cessament d’activitat per
als autònoms tal i com s’ha fet amb els ERTO.

14 de juliol de 2020
La Cecot i l’Autcat consideren inacceptables els
embargaments sobre devolucions fiscals com a
pràctica per a cobrir aplaçaments concedits a les
empreses.

20 de juliol de 2020

La Cecot elabora un document de propostes
per reduir l’índex d’absentisme laboral. L’any
2018 AMAT va xifrar el cost total de l’absentisme
laboral en més de 85.140 milions d’euros i el
23 de juny de 2020
2019 va incrementar prop de 90.000M €. La
L’Organització d’Autònoms de Catalunya - Cecot aposta per reformular, de manera àmplia i
Autcat demana al Ministre José Luís Escrivá consensuada amb els agents socials i econòmics
ampliar la prestació de cessament d’activitat per implicats, el marc per reduir l’índex d’absentime
ja que té un impacte global al país. En moments
als autònoms tal i com s’ha fet amb els ERTO.
on s’estan posant a la taula de diàleg social
aspectes com la regulació del teletreball,
instruments com els ERTO o la reforma laboral,
29 de juny de 2020
l’absentisme ha d’entrar en el debat social.
L’Organització d’Autònoms de Catalunya - Autcat
expressa la seva decepció amb la redacció final
de les mesures de reactivació i protecció als
autònoms aprovades en el redactat final del RDL
24/2020.
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22 de juliol de 2020

4 de setembre de 2020

La Cecot trasllada a la Ministra de Transició
Energètica, Teresa Rivera, la necessitat de
realitzar una revisió integral dels costos del
sistema elèctric a Espanya i aconseguir un pacte
d'Estat que doni garanties al model elèctric tant
referent als peatges com en les condicions de
l’autogeneració i que el doti d'estabilitat en el
temps per a evitar situacions d'inestabilitat ja
viscudes.
La proposta de les elèctriques que passaria per
reduir la potència que es pot contractar des del
màxim actual dels 10 kW fins els 5 kW i que només
ho puguin fer les persones físiques suposaria
que les micro haurien d’anar obligatòriament al
mercat liberalitzat, que actualment manté uns
preus més elevats que el regulat. En un moment
23 de juliol de 2020
com l'actual, en el qual les pimes estan intentant
suportar l'impacte que la COVID-19 està
La Cecot i l’Autcat demanen al Ministeri
ocasionant en l'economia i en la seva activitat
d’Hisenda que els ajuts per COVID-19 rebuts
productiva, suggerir la possibilitat d'incrementar
per autònoms i treballadors estiguin exempts de
els costos de la factura elèctrica es fa impensable
tributació.
i afegeix un factor d'incertesa més a la presa de
decisions en la gestió.
L'acord aconseguit el 21 de juliol pels líders
europeus en relació als fons per a la recuperació
suposa per primera vegada assumir un
endeutament conjunt per a fer front a l'impacte
de la Covid-19. L'acord suposa per a Espanya
140.000 milions d'euros, 72.700 d'ells a fons
perdut per ajudes directes. Però també suposa
el condicionament d'un pla d’inversions per a
l'ús dels fons. La Cecot veu el condicionament
imposat per països europeus per accedir als fons
com el reactivador per dur a terme definitivament
les reformes estructurals demandades pels
agents econòmics i socials.

29 de juliol de 2020
9 de setembre de 2020
La Cecot elabora un document d’anàlisi i de
mesures en la prestació de serveis en règim de La Cecot reclama al Govern una reforma
teletreball que han de contribuir a enriquir el consensuada de les polítiques d’habitatge a
debat per la seva regulació.
Catalunya en comptes d’impulsar una regulació
de preus de lloguer. Regular els preus dels
lloguers, i fer-ho mitjançant una proposta de llei
de lectura única, suposa una acció política de
1 de setembre de 2020
fugida endavant en comptes de treballar amb els
Davant l’inici escolar, la Cecot demanda més agents implicats per establir un marc d’habitatge
flexibilitat en la gestió de les relacions laborals assequible per al país. Des de la Cecot aposta
per garantir la conciliació laboral i familiar. Davant per altres mecanismes d’intervenció directa
del supòsit de tancament d’escola o d’una classe com ara mesures urbanístiques i tributàries per
concreta, la Cecot proposa que els progenitors millorar l’accessibilitat a l’habitatge de lloguer.
i els membres del nucli de convivència familiar
siguin considerats en situació d'incapacitat
temporal assimilada a contingència professional,
tal i com es va produir en l’estadi inicial de la
pandèmia.
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15 de setembre de 2020

9 d'octubre de 2020

Cecot Formació arrenca la 3a edició del La Cecot demana a la Ministra Nadia Calviño
‘Singulars’ per a joves amb el repte d’ajudar a la ampliar la carència dels ICO per ajudar autònoms
i pimes.
seva ocupabilitat en context de COVID-19.

21 de setembre de 2020
La Cecot i l’Autcat reclamen al Ministeri
d’Hisenda que esclareixi ja si els receptors d’ajuts
per COVID-19 han de preveure “un pal per part
d’Hisenda”.

22 de setembre de 2020
La Cecot demana al Govern projectar Catalunya
com a país segur per enfortir les empreses
catalanes a nivell internacional. L’esforç i la
inversió que estan realitzant les empreses per
garantir espais de treball segurs tant per a les
seves plantilles, com per a la seva clientela,
contribueix a una imatge de seguretat que no es
veu traslladada en les informacions dels mitjans
de comunicació i frena la reactivació de molts
sectors.

15 d'octubre de 2020
La Cecot dirigeix una carta al Ministeri d’Afers
Econòmics per demanar a Nadia Calviño que
desestimi la proposta d’incrementar l’IVA a
ensenyament i sanitat per evitar un agreujament
en el col·lapse dels serveis públics.
Cecot Comerç demana un pla de rescat per als
sectors més afectats per les mesures restrictives.

23 d'octubre de 2020

La gestió d’ERTOs via SEPE durant la primera
onada de la COVID-19 ha deixat en evidència les
ineficiències d’un sistema estanc i desactualitzat
en quant a dades, mancat de recursos i amb
una sobrecàrrega de tràmits administratius
innecessària. A hores d’ara encara hi ha
aproximadament 100.000 persones en ERTOs
que no ha percebut cap ingrés des de març.
S’imposa el màxim nivell de col·laboració entre
administracions i fer efectiva la transferència de
23 de setembre de 2020
determinades gestions i la Cecot proposa una
integració de les polítiques passives i actives
El RDL de Treball a distància publicat al BOE d’ocupació gestionada des dels territoris en
pot ser un molt bon instrument laboral i social benefici de la ciutadania.
per contribuir a articular una societat del S.XXI
i cal fer-lo viable. La Cecot considera positiu
que s’hagi introduït l’element de la negociació
col·lectiva incorporat a la Llei del Treball a
26 d'octubre de 2020
distància.
FEMvallès presenta al·legacions a la nova Llei
de Mobilitat estatal i demana al Ministeri de
Transports que les incorpori al redactat final.

2 d'octubre de 2020

L’Organització d’Autònoms de Catalunya Autcat alerta que les mesures aprovades pel
Govern poden abocar els autònoms a l’economia
submergida.
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27 d'octubre de 2020
La Cecot celebra que, malgrat arribi més de deu
anys tard, la Comissió del Pacte de Toledo hagi
arribat a un acord per la reforma del sistema de
les pensions. Es demana celeritat a partir d’ara
en les actuacions.

29 d'octubre de 2020

Els sistemes telemàtics no han suportat
el mecanisme d’ajuts per concurrència no
competitiva per segona vegada i la Cecot ho
qualifica d’intolerable i d’insostenible.

17 de novembre de 2020

La Cecot fa un crit d’alerta sobre l’ús de les
filtracions en relació a les mesures de prevenció
de la COVID-19 i demana posar-hi seny a la
dinàmica d’incerteses que s’està generant a les
empreses que necessiten marge d’adaptació,
organització i planificació.

La Ministra Nadia Calviño respon a la petició
de carència dels ICO traslladada per la Cecot
i l’Autcat. Satisfacció entre les empreses de
la Cecot i els autònoms de l’Autcat davant
l’aprovació, en Consell de Ministres, d’un reial
decret llei que introdueix un seguit de mesures
relacionades amb els avals de l’Institut de Crèdit
Oficial (ICO), com ara l’ampliació del termini
per la concessió d’avals de les dues línies de
30 d'octubre de 2020
funcionament fins el 30 de juny de 2021 i l’extensió
L’Organització d’Autònoms de Catalunya - del termini màxim per retornar els crèdits en tres
Autcat demana suspendre o modificar el sistema anys, fins un màxim de vuit anys, i el període de
de recàrrecs per devolucions a la Seguretat carència fins un màxim de 24 mesos.
Social que obliga molts autònoms sense ingrés
a assumir-les amb caràcter retroactiu. Mentre a
la major part de països europeus els Governs
19 de novembre de 2020
ajuden aportant diners a l’economia productiva,
aquí es continua mantenint una maquinària
L’Agrupació de Polígons de Terrassa alerta del
inapel·lable de recaptació.
risc de desindustrialització la propera dècada al
municipi.

6 de novembre de 2020
Des de la Cecot demanem als Ministeris
23 de novembre de 2020
d’Hisenda i d’Afers Econòmics prorrogar
sis mesos més els ajornaments concedits a Entra en vigor el primer tram del Pla d’Obertura
Progressiva i Cecot Comerç insisteix a obrir tots
empreses.
els formats comercials. El Govern ha optat per
treure la limitació dels 800 m2 de superfície de
venta però els establiments amb una superfície
10 de novembre de 2020
més reduïda encara no poden obrir les seves
Davant la greu incidència per optar a ajuts públics, portes pel fet d’estar ubicats en un centre
des de la Cecot es demana a la Generalitat no comercial.
obrir cap més sol·licitud d’ajuts si no és capaç de
garantir el correcte funcionament del sistema.
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26 de novembre de 2020
Els Pressupostos Generals de l’Estat per al
proper any inclouen novament una partida de
13,8 milions d'euros per afrontar el tram final de
la B40 que ha d’unir Abrera i Terrassa. Un tram
de 6,2 kilòmetres d'autovia pendents d’execució
fa quinze anys i que el Ministeri de Foment
preveu que entrarà en servei en dos anys. Els
incompliments reiterats del Ministeri de Foment
per finalitzar la B-40 ha estat generant un sobre
cost innecessari proper als 240M€. La Ronda del
Vallès en aquest tram Abrera-Terrassa generaria
un impacte macroeconòmic positiu de 252
milions d'euros a Catalunya.

18 de desembre de 2020
El darrer Ple del 2020 del Parlament de Catalunya
ha donat llum verda a dues lleis que tindran
un impacte positiu sobre el teixit empresarial i
econòmic català, i que la Cecot hi ha tingut una
tasca activa en els darrers anys per l’assoliment
d’un redactat final de consens: la Llei de Facilitació
de l’activitat econòmica i la dels APEU.

23 de desembre de 2020

Des de la Cecot hem definit fins a nou línies de
projecte dirigides a impulsar la transformació
de l’economia espanyola per assolir major
productivitat, competitivitat i resiliència. El valor
27 de novembre de 2020
d’inversió estimat per dur a terme els projectes
és de 500M€, una previsió que l’entitat té previst
El Club Cecot Financer & Fiscal trasllada al Govern sol·licitar mitjançant la convocatòria dels Fons
i als diferents grups parlamentaris un document Next Generation de la Unió Europea.
que recull dubtes i aporta suggeriments per
anticipar-se i reduir les conseqüències fiscals
que les mesures preses per pal·liar els efectes de
29 de desembre de 2020
la pandèmia tindran per les empreses i persones
en el pròxim exercici.
A partir de l’1 de gener de 2021 entren en
vigor els nous topalls als plans de pensions
individuals, definits pel Govern. Aquest topalls
reduiran i limitaran la desgravació fiscal per als
plans individuals.
30 de novembre de 2020
En un context de crisi econòmica, de limitació
Des de la Cecot s’alerta al SEPE que el 32% a l’activitat empresarial per impacte de la
d’empreses que han presentat ERTO tenen pandèmia, i on el 98% del teixit productiu és
personal que encara no ha cobrat prestació.
pime, és poc realista per part del Govern forçar
els plans de jubilació d’empresa tot limitant les
bonificacions i aportacions realitzades a plans
de pensions individuals. Afebleix el sistema
9 de desembre de 2020
complementari de pensions. Després de
Cecot Comerç torna a reivindicar l’apertura dels l’experiència amb la gestió de la caixa de la SS
la darrera dècada, la patronal catalana demana
comerços als centres comercials amb urgència
al Govern que, s’abstingui de liderar la gestió
L’Autcat demana l’abonament ràpid dels ajuts dels fons de pensions i que deixi la governança
extraordinaris a autònoms a la Generalitat i que a mans del diàleg social.
insti al govern central a declarar-los exempts de
tributació.
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30 de desembre de 2020
Demanem al Govern d’Espanya que apliqui el
principi de proporcionalitat en la distribució dels
Fons de Recuperació Europeus pendents de
regionalitzar
L’avantprojecte de PGE per 2021 presentat pel
Ministeri d’Hisenda, i aprovat pel Senat, preveu
l’assignació de 18.793M€ a les comunitats
autònomes en base al Pla de recuperació,
transformació i resiliència, dels que 14.540M€
encara estan pendent de regionalitzar.
Més enllà de vetllar perquè els fons arribin
al nostre principal teixit productiu que són
autònoms, microempreses i pimes, des de la
Cecot també demanarem proporcionalitat en la
distribució regional. Les pre-assignacions estan
per sota de l’impacte de la pandèmia sobre el
PIB de l’economia catalana o sobre l’índex d’atur.
Demanem al Ministeri d’Hisenda que revisi els
criteris de distribució dels fons i corregeixi la
aplicació en els fons pendents de regionalitzar.

8 de maig de 2020
El Document de mesures Cecot per ajudar a les
administracions públiques a reactivar l'economia
i rellançar les empreses.

5 de juny de 2020
Les propostes Retailcat per la reactivació del
comerç minorista.

12 de juny de 2020
El Pla d’intervenció immediata en el mercat
laboral per acompanyar la reactivació empresarial
durant la desescalada i mantenir l’ocupació.

L’entitat ha dut a terme diferents informes i
documents de propostes per complementar
20 de julio de 2020
el procés d’anàlisi i presa de decisions de les
persones responsables de dirigir els Governs, El document de propostes i mesures de la Cecot
fent especial incidència en l’impacte que per contribuir a la reducció de l'absentisme
aquestes decisions tindran sobre l’activitat laboral.
productiva, econòmica i social.
Entre els informes destaquen:

27 de novembre de 2020

L’Informe sobre les conseqüències fiscals de les
mesures per pal·liar els efectes de la COVID-19
Guia per l'elaboració d'un Pla de Contingència (CAST).
amb motiu de l’afectació de l’activitat empresarial
pel COVID-19.

13 de març de 2020

26 de gener de 2021

El Cecot #UpandGo | Propostes per reactivar
l'economia, rellançar les empreses i transformar
el model econòmic
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RELACIONS INSTITUCIONALS

14 de gener de 2020
Trobada anual amb els mitjans de comunicació.
El president de la Cecot, Antoni Abad,
acompanyat de diversos membres del Comitè
Executiu de l’entitat ha confirmat que el 2019 ha
estat un any de creixement moderat i la previsió
és que el 2020 mantingui la mateixa tònica de
l’exercici anterior. La Cecot reclama als Governs
interlocució permanent i negociació contínua
per arribar a consensos socials que trenquin
l’actual dinàmica d’immobilisme. El Comitè
7 de febrer de 2020
Executiu de la Cecot preveu que l’economia
a Espanya i a Catalunya continuarà creixent La federació barcelonesa del PSC liderada per
durant el 2020, amb una dinàmica de creixement Jaume Collboni va presentar una proposta per
l’ampliació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
moderat similar a la del 2019.
per tot el Vallès i el Maresme en el marc del
congrés del PSC-Barcelonès. Davant l’anunci
d’aquesta proposta, els representants de les
entitats que conformen la plataforma FEMvallès
celebren públicament que s’obri debat sobre
la governança regional, quelcom que reclamen
també organitzacions socials, econòmiques i
cíviques de la perifèria de la regió metropolitana
on es concentren més de 2 milions d’habitants i
gran part del teixit productiu català. Tanmateix,
FEMvallès explicita la seva discrepància amb què
sigui l’AMB qui dirigeixi la regió. En aquest cas,
l’agrupació vallesana proposa un planejament
regional com el de París i Londres on els territoris
externs a la capital compten amb reconeixement
5 de febrer de 2020
i competències que els permetrien un sòlid
L’ICF, Avalis i la Cecot signen un conveni per desenvolupament i la millora de l’equilibri
promoure el finançament de projectes de territorial.
transició energètica. L’objectiu de l’acord
de col·laboració és promoure i impulsar la
transició energètica de les empreses a través del
finançament que l’ICF i Avalis posen a disposició
del teixit empresarial català.

36

La plataforma FEMvallès és una iniciativa
promoguda per Cecot, Consell Intersectorial
d’Empresaris de Sabadell i Comarca (CIESC), Unió
Empresarial Intersectorial Cercle d’Empresaris
(UEI) i Via Vallès.
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Aquesta iniciativa compta amb el recolzament
de diferents entitats catalanes, entre les quals
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament la BCN Tech City, la Business Angels Network
de Castellgalí i la Cecot per al foment d'una Catalunya, la Cecot, Autoocupació, l’Ajuntament
economia energèticament sostenible. L'alcalde de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
de l'Ajuntament de Castellgalí, Cristòfol Gimeno
i el president de la Cecot, Antoni Abad, han
signat un conveni de col·laboració consistent en
establir una col·laboració publicoprivada entre
ambdues entitats per tal d'impulsar i de vetllar
per una economia sostenible energèticament.
Aquest acord permetrà que les dues parts
implicades puguin treballar conjuntament per tal
d’impulsar projectes de transició energètica a les
pimes del territori. D’aquesta forma es contribuirà
a millorar la competitivitat de les empreses, el
desenvolupament sostenible d’aquest sector
empresarial i, també, a la descarbonització de
18 de febrer de 2020
l’economia del municipi de Castellgalí.

7 de febrer de 2020

L’Ajuntament preveu un pla director que definirà
el futur dels polígons d’activitat econòmica
de la ciutat. L’equip de Promoció Econòmica,
encapçalat Tinent d'alcalde de Promoció
Econòmica i Projecció de la Ciutat, l’Isaac Albert,
i la Junta Directiva de l’Agrupació de Polígons
de Terrassa, presidida per Jordi Vilar, ha acordat
crear una comissió mixta per definir de manera
coordinada les estratègies a curt i mig termini
que possibilitin la millora dels polígons.

14 de febrer de 2020
BANC aconsegueix fer venir els inversors
internacionals a Barcelona, malgrat la cancel·lació
del Mobile World Congress. Amb motiu de
la cancel·lació del MWC i el 4YFN sorgeix una
iniciativa alternativa, promoguda per agents de
l’ecosistema emprenedor català i que tindrà lloc
del 24 al 26 de febrer, sota el nom de Barcelona
Tech Spirit.
Fem memòria 2020
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19 de febrer de 2020
La Cecot i l’Ajuntament de Terrassa cooperaran
per impulsar el Vallès Solar al territori. El
president de la Cecot, Antoni Abad, i el Regidor
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Terrassa,
Carles Caballero, han signat avui un conveni
marc de cooperació per impulsar el Vallès Solar
a la ciutat. El conveni té per objecte emmarcar i
establir una línia de col·laboració publicoprivada
entre l’Ajuntament i la Cecot per treballar
conjuntament en el desenvolupament sostenible
del sector empresarial, per la descarbonització
de l’economia del municipi, concebent el territori
10 de març de 2020
com una comunitat energètica i preparant
l’entorn per afrontar un model de mobilitat més El president de la Cecot, Antoni Abad i la rectora
sostenible.
de la Universitat Autònoma de Barcelona, signen
un conveni pel qual la Cecot s'adhereix a la
plataforma Hub b30. El Hubb30 es consolida
com el punt de trobada dels principals agents
que configuren l'ecosistema d'innovació existent
al llarg de l'eix de la B30.

26 de març de 2020

24 de febrer de 2020
Carlos Garriga, membre del Comitè Executiu
de la Cecot, presidirà novament la Federació
Empresarial del Metall els propers tres anys. La
FEM permet al sector del metall vallesà treballar
de forma coordinada, aprofitant sinèrgies,
compartint experiències i representant els
interessos del principal sector industrial de la
comarca.

38

El conseller de Polítiques Digitals i Administració
Pública, Jordi Puigneró, juntament amb el secretari
d'Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, s’ha
reunit avui telemàticament amb les patronals i
associacions empresarials de Catalunya (Foment
del Treball, Pimec, Femcat, Cercle d’Economia,
Cecot, Fepime i Consell de Cambres) per
avaluar de quina manera les empreses poden
aprofitar millor les eines digitals per minimitzar
l’impacte de la crisi de la Covid-19 en el teixit
productiu. Durant la reunió s’han abordat tres
temes cabdals per al futur del país com són el
procés de digitalització de l’economia catalana;
l’acceleració del desplegament d’infraestructures
de telecomunicacions a Catalunya com a eina
imprescindible per al creixement empresarial
i, per últim, la ciberseguretat com a element
essencial d’aquesta nova economia i societat
digital.
Fem memòria 2020

4 de maig de 2020
Cinc-centes empreses del sector de l’Audiovisual
de Catalunya i de la resta de l’Estat signen un
manifest amb mesures per evitar la destrucció
de llocs de treball. Aquestes empreses no
poden exercir la seva activitat a conseqüència
de la crisi provocada per la COVID-19. El
manifest l'han signat les associacions APAC,
AAI, AEPEA, AFIAL, AGATEC, ANITEC, APROAV
i el CLÚSTER AUDIOVISUAL DE CATALUNYA.
L'activitat d'aquestes empreses està basada
en el lloguer d'audiovisuals i la dotació del
personal tècnic necessari per a la realització
d'esdeveniments i reunions com congressos,
fires, esdeveniments lúdics i espectacles. El
sector de l'Audiovisual ha estat un dels primers
a patir els efectes de l'aturada de l'activitat, des
de l'inici de la crisi s'han cancel·lat la totalitat de
les activitats previstes, i serà dels últims a sortirne. La conseqüència directa d'aquesta situació
és que el sector quedarà molt malmès, ja que la
previsió és la de mantenir el distanciament social
durant molts mesos.

28 de maig de 2020
El president de la FEM i membre del Comitè
Executiu de la Cecot, Carlos Garriga, compareix
davant de la Comissió d’Indústria, Comerç i
Turisme del Congrés dels Diputats, on, a més
de posar en valor el paper estratègic del sector
industrial durant la pandèmia per donar resposta
a l’emergència sanitària, ha exposat les mesures
urgents que la indústria metal·lúrgica proposa
per la reactivació econòmica del país. Carlos
Garriga reivindica el paper estratègic de la
indústria metal·lúrgica durant i després de la
pandèmia i projecta la indústria com a creadora
d’ocupació de qualitat i que dona estabilitat.
En els darrers anys les polítiques econòmiques
impulsades pels diferents Governs han primat el
sector serveis i oblidat el sector industrial.
Fem memòria 2020

29 de maig de 2020
Àngel Buxó pren el relleu a Xavier Cots al
capdavant del Club Cecot de Recursos Humans.
Buxó assumeix la presidència del Club amb
el repte de plantejar la refundació d’un nou
marc jurídic de relacions laborals que permeti
equiparar-les a l’entorn laboral actual, amb una
regulació efectiva del teletreball, de la flexibilitat
horària, del treball en col·laboració, o bé la
prestació de serveis per projectes.

4 de juny de 2020
El president de la Unió d’Entitats de Retail de
Catalunya, Joan Carles Calbet, compareix
davant de la Comissió d’Indústria, Comerç i
Turisme del Congrés dels Diputats, on, a més
d’exposar els reptes i dificultats de les empreses
de retail durant la pandèmia, ha demanat als
diputats i diputades la posada en marxa de
mesures urgents per reactivar amb celeritat i
de manera progressiva el sector del comerç.
Calbet ha estat crític amb l’actuació del Govern
d’Espanya durant la pandèmia en relació als
ajuts i al suport efectiu destinat a salvaguardar
el teixit empresarial i productiu del país i que
ha qualificat de no haver estat a l’alçada de les
circumstàncies. El president de Retailcat ha
traslladat a la Comissió deu propostes i mesures
concretes per incloure en el pla de reactivació
econòmica post COVID-19 i ha demanat als
diputats i diputades celeritat i urgència en la
seva implementació.
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17 de setembre de 2020
Membres del Comitè Executiu de la Cecot,
encapçalada pel president de l’entitat, Antoni
Abad s’han reunit amb el conseller d’Interior de
la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, el
director General de Prevenció, Extinció d’Incendis
i Salvaments, Manuel Pardo i l’inspector subdirector general Tècnic de la GDPEIS, Antonio
Ramos, en una trobada institucional a la seu de
la Cecot on la conversa ha girat entorn la situació
global de la pandèmia de la COVID-19, l’impacte
que està tenint sobre l’activitat productiva i
econòmica, així com de les repercussions socials
i la gestió sanitària.

24 de setembre de 2020
El Comitè Executiu de la Cecot rep Ramon
Tremosa com a nou Conseller d’Empresa en
visita institucional.
Més simplificació administrativa i burocràtica,
menys pressió fiscal a Catalunya per poder
competir amb altres CCAA, major eficiència de
l’administració en les tramitacions o la necessitat
de reimpulsar projectes per la transició
energètica van ser les reivindicacions amb major
consens entre els assistents.
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25 de setembre de 2020
Conveni de col·laboració entre la Cecot i
l'Ajuntament de Matadepera per al foment
d'una economia energèticament sostenible.
L'alcalde de l'Ajuntament de Matadepera, Nil
López i el president de la Cecot, Antoni Abad,
han signat un conveni consistent en establir una
col·laboració publicoprivada entre ambdues
entitats per tal de vetllar per una economia
energèticament sostenible i per impulsar aquesta
transició, mitjançant l’ampliació de la xarxa
d’instal·lacions fotovoltaiques per la producció
d’energia verda i fent una aposta clara per les
energies renovables. L’acord permetrà que les
dues parts puguin treballar conjuntament per
tal d’impulsar projectes de transició energètica
al municipi. D’aquesta manera es promourà
la millora de l’eficiència energètica en negocis
i en infraestructures o equipaments públics,
apostant per l’autoconsum d’energia elèctrica
fotovoltaica, i obrint la possibilitat de crear
mercats locals energètics.
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2 d'octubre de 2020
Antonio Martínez assumeix la presidència del
Gremi de Transports i Logística de Catalunya.

1 d'octubre de 2020
La Cecot i l’Autcat renoven l’acord de
col·laboració amb Caixa d’Enginyers.
Caixa d’Enginyers prestarà els seus serveis
financers, a través d’un acord signat amb
l’Organització d’Autònoms de Catalunya
(Autcat), a les persones treballadores autònomes
membres de la patronal Cecot. Aquest acord
es ve renovant des de fa cinc anys per atendre
les necessitats financeres d’aquest col·lectiu
professional i empresarial a través dels serveis
bancaris dels que disposa Caixa d’Enginyers.
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19 de novembre de 2020
Teixidors acull l'emissió en directe d’un
programa especial del No ho sé de Rac1
dedicat a l’Empresa en context de COVID-19.
Un programa dirigit i presentat per la periodista
Agnès Marqués, i impulsat la patronal Cecot
gràcies a la col·laboració de Port de Barcelona,
l’Asseguradora de Mútua Terrassa i Integral Car,
concessionari Kia.
El programa ha recollit les veus de representants
empresarials de diferents sectors d’activitat
com ara Cristina Escudé, presidenta de Cecot
Comerç; Antonio Martínez, president del Gremis
de Transports i Logística de Catalunya; Carlos
Garriga, president de la Federació Empresarial
del Metall; Antoni Abad, president de la Cecot;
Jordi Parera, president de Mútua Terrassa; Santi
Sans, gerent d’Integral Car concessionari Kia,
Xavier Queralt, president de la Fundació Antiga
Caixa Terrassa-Teixidors, Enric Mangas, president
de la Unió Catalana d’Hospitals, Mercè Conesa,
presidenta de Port de Barcelona i Genís Roca,
expert en transformació digital a les empreses i
president de RocaSalvatella. La Cecot atorga a la
Unió Catalana d’Hospitals l’únic Reconeixement
al Progrés Empresarial 2020. Recull el guardó
el seu president, Enric Mangas, de mans del
president de la Cecot, Antoni Abad, en el marc
del programa especial del No ho sé a Terrassa.
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El Comitè Executiu de la Cecot ha reconegut la
Unió Catalana d’Hospitals per la intensificació de
la tasca associativa que La Unió ha demostrat en
un context inesperat i imprevist de pandèmia, és
a dir, la defensa de les entitats i professionals del
sector que representa davant les administracions,
l’acompanyament als associats i el suport
mitjançant prestació de serveis d’informació
i assessorament; La Unió representa entitats
dins d’un sector, el de la salut, que arran de la
pandèmia s’ha demostrat més que essencial,
vital, i que necessita del recolzament econòmic
i social que mereix; un altre motiu es deu a un
àmbit que des de la Cecot promouen i defensen
29 de desembre de 2020
que és la cooperació publicoprivada. La Unió
ha sabut conjugar aquesta col·laboració entre
sector públic i privat i demostrar que una Cerclemón col·labora un any més amb Creu Roja
cooperació ben entesa, dirigida i centrada a perquè cap infant es quedi sense joguina aquest
millorar l’atenció dels ciutadans aporta valor a Nadal.
l’interès públic i retorn a la societat.

23 de novembre de 2020
FEMvallès i AIReF es reuneixen per tractar
l’eliminació dels peatges i les inversions viàries a
Catalunya. FEMvallès ha presentat a l’Autoridad
Independiente de la Responsabilidad Fiscal el
Dossier Xarxa viària bàsica.
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LA CECOT ATORGA A LA UNIÓ CATALANA D'HOSPITALS L'ÚNIC
RECONEIXEMENT AL PROGRÉS EMPRESARIAL 2020
Dijous 19 de novembre de 2020, l’espai de Teixidors a Terrassa va acollir l’emissió
en directe d’un programa especial del No ho sé de Rac1 dedicat a ‘l’Empresa en
context de COVID-19’. Un programa especial, dirigit i presentat per la periodista
Agnès Marqués, impulsat per la Cecot gràcies a la col·laboració de Port de
Barcelona, l’Asseguradora de Mútua Terrassa i Integral Car, concessionari Kia.
El programa va recollir les veus de representants empresarials de diferents sectors d’activitat
com ara Cristina Escudé, presidenta de Cecot Comerç; Antonio Martínez, president del
Gremis de Transports i Logística de Catalunya; Carlos Garriga, president de la Federació
Empresarial del Metall; Antoni Abad, president de la Cecot; Jordi Parera, president
de Mútua Terrassa; Santi Sans, gerent d’Integral Car concessionari Kia, Xavier Queralt,
president de la Fundació Antiga Caixa Terrassa-Teixidors, Enric Mangas, president de
la Unió Catalana d’Hospitals, Mercè Conesa, presidenta de Port de Barcelona i Genís
Roca, expert en transformació digital a les empreses i president de RocaSalvatella.
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SESSIONS INFORMATIVES I
D'ASSESSORAMENT

FÒRUM CECOT
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.

SESSIONS DIGITALS
COVID-19 PRESENT I FUTUR DE
L'ECONOMIA CATALANA
5 de maig de 2020 | inscrits: 352
Oriol Amat,
Catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de
la Universitat Pompeu Fabra.

COVID-19 COM FUNCIONARÀ
ELS FONS DE RECUPERACIÓ
EUROPEUS
12 de novembre de 2019 | inscrits: 78
Abraham Arcos,
Director Fundació Cecot Innovació

CICLE DIÀLEGS
LA COOPERACIÓ PUBLICOPRIVADA SENSE FISLTRES NI
TABUS
28 de maig de 2020 | inscrits: 43
Dr. Andreu Mas-Colell,
PhD University of Minnessota. Universitat Pompeu
Fabra. De l’any 2000 al 2003 va ser Conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de
la Generalitat de Catalunya. Des de desembre de
2010 fins gener del 2016 va ser conseller d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
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NOVES OPORTUNITATS I NOU
CONTEXT PER L'EMPRENEDORIA
18 de juny de 2020 | inscrits: 30
Sr. Carlos Trenchs
Fundador i soci director d'Aldea Ventures. Va ser
director general a Caixa Capital Risc des d’on va
impulsar dayOne, divisió per empreses tech i inversors
a CaixaBank.

MODEL DE SOCIETAT DE FUTUR
7 de juliol de 2020 | inscrits: 14
Sr. Daniel Innerarity
catedràtic de filosofía política, investigador
"Ikerbasque" en la Universitat del País Basc.

NOU MODEL DE RELACIONS
LABORALS
28 de juliol de 2020 | inscrits: 25
Sr. Javier Pacheco
secretari general de CCOO a Catalunya.

MODEL PRODUCTIU: RETORN A LA
PRODUCCIÓ LOCAL?
10 de setembre de 2020 | inscrits: 59
Sr. Xavier Ferràs
Professor Titular d’ESADE, expert en innovació.

MODEL PRODUCTIU: NOUS
MODELS CONSUM EN UN FUTUR
PROPER
29 d'octubre de 2020 | inscrits: 39
Sr. Genís Roca
President i Soci de Roca Salvatella.
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CLUB CECOT DE
MÀRQUETING I
VENDES
President
Vocals		

MEMBRES 1.371

Valentí Clotet, Pol Fantova
Emili Asín, Raúl Sanz
Josep Maria Merchán
Montserrat Soler, Laia Puig
François Vilaprinyó
Santi Rius, Eduard Broto

Repr. Cecot Núria Amela
Secretària
Cristina Andreu

RELACIONS INSTITUCIONALS

Data: 5 de març de 2020

Durant l’any 2020, el Club ha canviat de
president. Després de tres anys al capdavant,
el Valentí Clotet, ha renunciat al càrrec per
motius professionals. Ha agafat el relleu, el Pol
Andrés Fantoba, que ja era membre de la Junta
Directiva. També durant el 2020 s’ha incorporat
un nou membre, l’Eduard Broto de Chemipol.

També aquest any s’organitza el debat
“Empresàries KM 0”, a la Nova Jazz Cava i es
van inscriure 104 persones. Les ponents van ser:
Núria Betriu, PASTISSART; M. Jesús Sabatés de
EUROFRAGANC; Natàlia Cugueró de GET A
PARTNER i Joana Amat de AMAT IMMOBILIARIS
Data: 19 de maig de 2020

ACTIVITATS
Data: 30 de gener de 2020
S’organitza una sessió amb la Mònica
Mendoza: “Les 12 úniques maneres de captar
clients” que va tenir 210 inscrits.

Sessió Digital dins el Cicle #Paremelcov!
“Desapareixerem els comercials? Potser no,
però estem en temps de descompte” a càrrec
de la Montse Soler, que es va fer el 19 de maig i
va tenir 363 inscrits.
Data: 15 d'octubre de 2020
Sessió Digital “Evolucionar per sobreviure
en temps de COVID-19 | 4 experiències de
disrupció en moments d’alta complexitat” amb
80 inscrits. Els ponents van ser: Pablo Gamalero,
de PONTEMASFUERTE; Claudia de la Riva de
NANNYFY i Jesús Hernán, de YOLEO.
COL·LABORADORS
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CLUB CECOT
INTERNACIOLITZACIÓ

MEMBRES 830
ACTIVITATS DESENVOLUPADES
El Pla d’Activitats Internacionals de Cecot
contemplava, a primers de 2020, una sèrie
d’esdeveniments que ens hem vist obligats a
revisar, durant el mes de juliol de 2020, a causa
dels efectes de la pandèmia.
La pandèmia ha produït la cancel·lació de la
major part de viatges de negocis i també de
fires, congressos i tota mena d’esdeveniments
internacionals. Els agents comercials no han
pogut viatjar per presentar noves col·leccions
, en el cas de la moda, i/o presentar nous
productes o reforçar els lligams comercials amb
els seus clients, en el cas d’altres sectors perquè
s’han vist afectats no tant sols per les restriccions
de mobilitat internacional sinó també per
les restriccions de mobilitat imposades pels
confinaments nacionals i/o locals.

President
Núria Betriu
Vicepresident Albert Ventura
Vocals		
Eliseu Vila, Ignasi Cusidó
Daniel Lloses, Albert Teixidó
Ricard Ramos, Toni Lorente
Cristina Brandner, Josep Cernuda
Cristina Serradell, Josep Mas
Carlos Nuñez, Santi Valcarcel
Josep Padró, Francesc Gavagnach
Coordinador Joseba Ruíz
Secretària
Mar Vidal / Pilar Lorés
Assessors
Asun Cirera / Cristina Danón /
Josep M. Campanera
Data: 26 de febrer de 2020
Acte: Entregues Intracomunitàries
Sra. Asun Cirera, Advocada i diplomada en
comerç exterior.
Data: 16 d'abril de 2020
Sessió Digital: Causes de força major en els
contractes internacionals
Sra. Asun Cirera, Advocada i diplomada en
comerç exterior.

Les accions que havíem planificat s’han hagut
de revisar a la baixa i eliminar totes aquelles que
podien implicar mobilitat individual i/o grupal
així com aquelles que no implicaven mobilitat i
substituir-les per les accions següents:
Webinars on line que han substituït seminaris i
conferències presencials seminaris per webinars
online.
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Data: 3 de novembre de 2020
Sessió Digital: Nova eina per exportar: els
e-marketplaces
Sra. Cristina Danón, Assessora de comerç
exterior de Cecot

Data: 3 de desembre de 2020
Sessió Digital: Marroc, Programa de Verificació
de Conformitat per a productes industrials
Sr. Juan Carlos Vivas, Encarregat del
desenvolupament de negocis de Tüv Rheinland

Data: 19 de novembre de 2020
Sessió Digital: Linkedin, una eina estratègica
per a empreses que volen exportar
Sra.
Gemma
Mompart
|
Formadora
especialitzada en Linkedin

Data: 3 de desembre de 2020
iSessió Digital: Viatjar o no viatjar, respostes
pràctiques a qüestions freqüents en el context
de la COVID – 19
Marcel Forns, Director General de GEBTA
Alícia Estrada, Directora de Màrqueting i
Comunicació de GEBTA
Mireia Bové, Country Manager per Espanya
i Portugal de Vueling
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CLUB CECOT DE
RECURSOS HUMANS
President
Vocals		

Xavier Cots / Àngel Buxó
David Garrofé, Albert Malgosa
Lluis Mercadé, Amadeu Pinyol
Roser Balague,Xavier Yagüe
M. Ángeles Tejada, Pere Arch
Christian Navarro, Eulàlia Martínez
Carles Puig, Josep Mª Bosch,
Josep Goberna, Montserrat
Vieites, Montserrat
Argemí, Roser Matavera
Eva Moreno, Jordi Pujals
Yolanda Reyes, Núria Viadé

Coord.
Secretària

Núria Amela
Mar Vidal

MEMBRES 1.564
ACTIVITATS
Data: 21 de maig de 2020
Webinar: Trobada digital amb Víctor SantaBárbara, director provincial del SEPE
de Barcelona
Sr. Víctor Santa-Bárbara, director provincial del
SEPE de Barcelona.
Data: 11 de juny de 2020
Webinar: Viatges de negoci en el context de la
COVID-19
Sra. Alicia Estrada, Directora de Marketing i
Comunicació de GEBTA
Sr. Marcel Forns, Director General de GEBTA
(Guild of European Business Travel Agents).
Data: 1 de juliol de 2020
Webinar: La pròrroga dels ERTOs i noves
mesures en l'àmbit laboral
Sr. Pep Bosch, assessor laboral de Cecot.

HO PATROCINA

COL·LABORADOR
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Data: 21 de juliol de 2020
Webinar: Empreses compromeses amb la
Igualtat
Sra. Rosa Codina, Coordinadora Territorial de
Barcelona de l'Institut Català de les Dones
Sra. Susana Díaz, Responsable Àrea Ocupació
i Empresa de la Fundació Universitària Martí
l'Humà.
Data: 1 d'octubre de 2020
Webinar: COVID-19 | Diagnòstic i actuacions a
l'empresa
Sra. Lídia Mesas Hortelano, Diplomada en
infermeria a Prevint.
Data: 6 d'octubre de 2020
Webinar: ERTOS: Pròrrogues, exoneracions i
noves modalitats
Sr. Pep Bosch, assessor laboral de la Cecot.
Data: 8 d'octubre de 2020
Webinar: Aspectes claus de la nova regulació
del Teletreball
Sr. Javier Ibars, Director de Relacions Laborals i
Assumptes Socials de Foment del Treball
Sr. Valentín Bote, Director de Randstad Research.
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Data: 14 d'octubre de 2020
Webinar: Novetats ERTOs amb Víctor
Santa-Bárbara, director provincial del SEPE
de Barcelona
Sr. Víctor Santa-Bárbara, director provincial del
SEPE de Barcelona.
Data: 23 d'octubre de 2020
Webinar: ERTOS per impediment o limitació
del desenvolupament de l’activitat
Sra. M. Àngels Cuadrada Basquens |
Subdirectora general de Relacions Laborals,
Treball Autònom i Qualitat en el Treball.
Data: 17 de desembre de 2020
Webinar: Novetats del Conveni de la Indústria
Siderometal·lúrgica
Sr. Pep Bosch, assessor laboral de la Cecot.
Data: 17 de desembre de 2020
Webinar: Novetats del Conveni de la Indústria
Siderometal·lúrgica
Sr. Pep Bosch, assessor laboral de la Cecot.
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CLUB CECOT
D’INNOVACIÓ I
TECNOLOGIA

MEMBRES 825
ACTIVITATS
Data: 22 de gener de 2020
Intel·ligència Artificial al servei de la PIME

Data: 30 de juny de 2020
Bones pràctiques davant la COVID-19
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President
Vocals		

Enric Barba
Abraham Arcos, Sergi Artigas, 		
Laura Buguñà, Joan Comellas, 		
Carles Fradera, Lluís Gil,
Alicia Oyonarte, Virginia Palacios,
Antoni Paz, Joan Puig, Jordi 		
Solsona, Eva Subirà i Xavier Viñas.

Coord.
Secretària

Núria Amela
Núria Martí

Data: 23 de juliol de 2020
Talent, recerca i competitivitat. La fórmula dels
doctorats industrials

Data: 22 de setembre de 2020
Estàs preparat per digitalitzar el teu producte?
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Data: 22 d'octubre de 2020
Com ens pot ajudar a innovar el Big Data?

Data: 5 de novembre de 2020
Mobilitat elèctrica. Tendències i oportunitats

Data: 3 de desembre de 2020
Ciberseguretat a les empreses
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CLUB CECOT
FINANCER & FISCAL

MEMBRES 1.849
RELACIONS INSTITUCIONALS
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.

ACTIVITATS
Data: 25 de febrer de 2020
Novetats fiscals 2020
Sr. Enric Rius, assessor fiscal de la Cecot.
Data: 3 d'abril de 2020
Sessió Digital: COVID-19 | Línies de finançament
Sr. Enric Rius, assessor fiscal de la Cecot.
Data: 14 d'abril de 2020
Sessió Digital: COVID-19 | Com fer un pla de
contingències empresarial
Sr. Josep M. Pey, assessor d'estratègia i
creixement empresarial de la Cecot.
Data: 28 d'abril de 2020
Sessió Digital: UPDATE COVID-19 | Autònoms,
Impostos i ICOs
Sr. Enric Rius, assessor fiscal i financer de la
Cecot.
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President
Xavier Panés
Vocals		
Enric Rius
		Salvador Lanzas
		Sebastià Codina
		Jordi Folch
		Didier Abizanda
		Mario Blasco
		Aleix Pons
		Carmen Pérez
Coord.
Secretària

Núria Amela
Maite Pérez

Data: 30 d'abril de 2020
Sessió Digital: Punts claus de la Gestió
Econòmica de la PIME davant la COVID-19
Sr. Sebastià Garcia, assessor de control de gestió
i anàlisi de marges, Compres i Aprovisionaments
de la Cecot.
Data: 26 de maig de 2020
Sessió Digital: Pla de viabilitat per a l'empresa
familiar en temps d'incertesa, amb Jordi
Tarragona
Sr. Jordi Tarragona, conseller de famílies
empresàries
Sr. Enric Rius, assessor financer i fiscal de la
Cecot (moderador).
Data: 28 de maig de 2020
Sessió Digital: Com els mecanismes concursals
poden ajudar a salvar les empreses, amb Jaume
Alonso-Cuevillas
Sr. Jaume Alonso-Cuevillas, catedràtic de Dret
Processal de la Universitat de BarcelonaSr.
Miquel Samper, advocat i politòleg (moderador).
PATROCINADOR

COL·LABORA-
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FÒRUM EMPRESARIAL
CECOT RUBÍ
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.

President		
Vicepresidents

Manuel Jiménez
Jordi Parera
Lluís Ridao

Vocals			

Jordi Arch
Félix Anglada
Anna Torredeflot
Alexandra Sánchez
Rossend Marqués
Silvia Gajú
Anselmo Gala
Guillem Palomar
Joan Rocafort
Armand Marcé
Isabel Brañas
Dionís Rovira
Núria Vallhonrat
Manuel Selfa
Miquel Ortuño
Manuel Garcia
Xavier Viladiu
Francesc Visa
M. Jesús Sabatés

Coord.		
Secretària		
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Joseba Ruiz
Maite Pérez

RELACIONS INSTITUCIONALS
Reunions periòdiques amb Alcaldia i la regidoria
de Promoció Econòmica bàsicament pels temes
següents:
Seguiment del POUM del Q1, del Q3 i dels
pressupostos 2020.
Continuïtat
del
paquet
de
mesures
extraordinàries per al foment de l’ocupació.
Continuïtat de l’acord de formació amb
l’Ajuntament de Rubí.
Seguiment de les actuacions i/o projectes en el
marc del Pla Director de PAE.
5. Participació al Grup de Treball dels aspectes
a introduir al POUM.
Participació en les sessions del Consell General
de la Taula de la Competitivitat Industrial de
Rubí.
Participació a la jornada Associacions , entitats
i polígons Vallès Occidental | Consell Comarcal
Vallès Occidental.

Participació en línies estratègiques de la
TCIR per al desenvolupament econòmic
local de Rubí.
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Reunions amb l’Olga González, responsable
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament per
elaborar una llista detallada de les mancances
als polígons de Rubí i crear un pla de treball.
Reunió amb l’Ajuntament per reclamar el pla de
recuperació social i econòmica post COVID-19.
Reunions amb el personal de l’Ajuntament de
Rubí per tractar els programes de manteniment
i inversions als polígons.
Entrevista de TV Rubí a Manuel Jiménez, sobre
l'estat dels polígons a Rubí.

ACTIVITATS
S’ha creat un pla de treball per concretar les
necessitats en matèria d’inversions i revisió de
la planificació urbanística.
S’ha presentat els resultats de l’enquesta dels
PAES de Rubí als regidors i a l’alcaldia i informat
als socis.
S’ha creat una llista de idees i suggeriments per
gestionar la recuperació de les empreses de
Rubí.

La variació dels terminis de pagament dels
tributs a Rubí.
L'Ajuntament de Rubí amplia els terminis de
pagament dels tributs.
Cecot Rubí davant del reptes de la COVID-19.
Treballs d'asfaltat als PAE de Rubí Sud, Can
Jardí i Cova Solera.
La reactivació dels procediments administratius
de l'Ajuntament.
La 1ª edició Concurs Comunitats Rubí Brilla.
Les obres d’adequació de la cruïlla entre la
C-1413 i l’avinguda del Molí de la Bastida.
Data: 27 de febrer de 2021
Novetats Fiscals 2020, a càrrec del Sr. Enric Rius,
assessor Fiscal i Financer de la Cecot.
Data: 26 de novembre de 2021
Tancament Fiscal 2020, a càrrec del Sr. Enric Rius
assessor Fiscal i Financer de la Cecot.

S’ha sol·licitat la modificació parcial dels plans
urbanístics. S’ha informat de:
Totes les publicacions, resums, novetats oficials,
recomanacions i aprovacions de mesures
excepcionals davant la COVID-19.
Les restriccions de mobilitat a l'av. Can Rosés
Projecte de l'avinguda de la Llana que tornarà a
ser un espai de passeig lliure de vehicles.
La sol·licitud de Bonificació de la Taxa de
Residus.
Les obres de millora de l'asfalt a: C-1413, BP1503
i Polígon de la Llana.
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CECOT COMERÇ
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.

President		

Cristina Escudé

Vocals			

Fanny Novell
Mercè Clavel
Miquel Ortuño
Carles Clapés
Xavier Casanovas
Lara Cruz
Josep Cernuda
Bernat Morales
Asun Rius

Coordinadora
Secretària		

Núria Amela
Cristina Andreu

RELACIONS INSTITUCIONALS
Assistència a la Junta de Juntes de RETAILcat,
la Unió d’Entitats del Retail de Catalunya.
Participació en la Taula Comarcal de Comerç.
Participació en la Taula Local de Comerç de
Terrassa.
Participació a la Comissió de Comerç de
Foment.
Participació en el Consell Assessor del Comerç
de la Generalitat de Catalunya.
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 2020.
Accions conjuntes amb la Cambra de Comerç i
Indústria de Terrassa.
Cecot Comerç s’adhereix al pla de xoc de
Foment per al sector del Comerç per la
COVID-19.
Participació al Grup de treball Comunicació
Agenda 20-21 de la Direcció General de
Comerç.
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Dins el Pla d’Acció 2020 amb CCAM es presenten
els programes Digitalitza’t i Reactiva’t.
Assessorament al comerç de Lliçà de Vall amb
l’elaboració d’un pla estratègic.
Diverses reunions amb la consellera Àngels
Chacón i el conseller Ramon Tremosa amb el
sector del comerç per l’evolució de la pandèmia
de la COVID-19 i les mesures aplicades per
aturar la seva propagació.
Participació de la presidenta de Cecot Comerç,
Cristina Escudé, al programa de RAC1 fet a
la seu de Teixidors per parlar sobre els ajuts
a les empreses durant la pandèmia en el que
participen també altres Gremis de la Cecot.
Una delegació del la Junta de Cecot Comerç
es reuneix amb el Tinent d’Alcalde Isaac Albert
i la regidora de Comerç, Jennifer Ramírez per
plantejar-li la necessitat d’impulsar un Pla
Estratègic de Comerç (13 d’octubre).
Reunió de Cecot Comerç amb Dolors Puig i
Cristina Verdaguer d’Escodi per explorar una
col·laboració de les dues entitats.

ACTIVITATS
Organització del Cicle #RetailTrends 2020|
Eines per impulsar la venda omnicanal, que ha
comptat amb 6 càpsules informatives, que s’han
preparat conjuntament amb Barna Consulting
Group i que aquest any han estat virtuals per
la pandèmia de la COVID-19. S’han inscrit 166
persones i han assistit 104.
Sessió 1. ”Innovar en els models de negoci|
Canvas”(9 de juny). 23 inscrits
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Sessió 2.1 “Com conèixer, motivar i fidelitzar al
nostre equip”. Atracció i retenció del talent en
el món POSTCOVID-19 | DISC (30 de juny). 26
inscrits.
Sessió 2.2. “Com conèixer, motivar i fidelitzar al
nostre equip”. Atracció i retenció del talent en
el món POSTCOVID-19 | DISC (21 de juliol). 26
inscrits.
Sessió 3. “El punt de venda offline, motor
comercial i de fidelització”| Treu profit al teu
punt de venda offline (15 de setembre). 29
inscrits.
Sessió 4. “Marketplaces: oportunitat o risc? ”
| Com puc vendre als Marketplaces? Sessió
pràctica. (6 d’octubre). 28 inscrits.
Sessió Cloenda. “vendre més, vendre millor”
(29 d’octubre). 35 inscrits.
Organització de la Sessió Digital: “Que farem
quan puguem aixecar la persiana? Amb Mònica
Mendoza. 135 inscrits.
Organització de la Sessió Digital: “Mesures de
seguretat i higiene en el comerç” amb l’Anna
Tallón de Prevint. 46 inscrits.
En total, 347 persones s’han inscrit als actes
organitzats per Cecot Comerç durant l’any 2020

ALTRES
Informació puntual de tota la normativa que
afecta al comerç. Durant 2020 s’han enviat 71
circulars als socis.
Assessorament sobre els ajuts per al comerç.
Elaboració i enviament del NOTICOM, butlletí
mensual de notícies sobre comerç i consum.
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ENFORTIMENT DEL TEIXIT
EMPRESARIAL

SERVEI A LES EMPRESES
Amb l’entrada en vigor de l’estat d’alarma al mes de març, tota la plantilla de la Cecot es va confinar
als seus domicilis sense deixar de prestar servei a les empreses i professionals associats. Mitjançant
el teletreball i la voluntat de servei, l’equip ha pogut fer front a un increment de gestions, en alguns
serveis de manera triplicada, readaptant temporalment les jornades i horaris habituals.
D’aquesta manera, s’ha pogut informar diàriament, sobre tot els caps de setmana en què es
publicaven en el BOE o el DOGC les noves mesures preses pels Governs per evitar la propagació
de la Covid-19 i que generalment entraven en vigor a les 00.00h del dilluns següent.
La irrupció de la pandèmia ha permès posar en valor una estructura consolidada i un equip de treball
coordinat que pot adaptar-se a les circumstàncies canviants de l’entorn i àgil en la implementació
de noves tecnologies o aplicacions per continuar prestant servei.

Atenció al soci | Informació i assessorament
El 14 de març la Cecot publica l’espai web Covid-19 que han visitat 187.256 usuaris el 2020.
El 25 de març la Cecot obre un Canal d’Informació a Telegram on publica a diari les novetats amb
afectació directa a empreses i professionals.
Per ajudar les empreses associades a continuar la seva activitat, la Cecot va aconseguir un
acord amb una empresa distribuïdora de mascaretes podent distribuir 2.500.000 unitats entre les
empreses associades a preu de cost i en un moment en què el mercat no podia cobrir la gran
demanda de mascaretes.

21.094 Trucades ateses, un 17% més que en 2019.
25.583 Consultes gestionades via correu electrònic. Un 78% més que en 2019.
2.561 Circulars amb novetats informatives. Un 55% més que en 2019.
6.579

53%

Consultes ateses per l’equip d’assessorament. Un
més que en 2019. Els
dos
àmbits més consultats, recursos humans i finançament i fiscalitat. Dins dels RH els temes que més
han preocupat a les empreses han estat els relatius al marc laboral i prevenció de riscos. I dins del
finançament i la fiscalitat, el aspectes relatius a crèdits ICO, ajuts i subvencions.

6.034

descàrregues de la Guia per a l’elaboració d’un Pla de Contingència Empresarial
per la Covid-19.
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Atenció al soci | Serveis
SERVEI DE PREVENCIÓ EN RISCOS LABORALS
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 RECLAMACIÓ DE DEUTES
(NACIONAL I INTERNACIONAL)

Aquest 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 BASE DE DADES
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 COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES
CERTIFICADES
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 LEGISLACIÓ I CONVENIS
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 FINANCER
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.
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14

empreses
auditades

60

empreses
assessorades

135
llistats

20

empreses
activades

400

empreses
assessorades

34

empreses
assessorades
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SERVEI DE CESSIÓ I LLOGUER D'ESPAIS
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 D'ESTALVI EN TELEFONIA
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 ENERGÈTIC
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.

OPTIMITZACIÓ ELÈCTRICA
El nostre acord ha generat un 22% d'estalvi a les empreses
assessorades que ha suposat 448.522€.

ESTUDIS FOTOVOLTAICS

79

cessions /
lloguers

52

empreses
assessorades

234

empreses
assessorades

386

empreses
assessorades

76

estudis
presentts
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SERVEI DE COMPRA ONLINE
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%.

232
anuncis
publicats

7.224

usuaris registrats

4.948€
estalvi mig online

2.837€
estalvi en cupons
bescanviats

ACORDS I DESCOMPTES
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:

AEROLÍNIES
El nostre acord amb Vueling ha ajudat a 59 empreses a volar amb
descompte.

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

59

empreses

12

empreses

COMBUSTIBLE
Amb el nostre acord amb Solred hem agregat 10.523.730 litres
que han suposat un estalvi de 841.898 € per a les empreses.

APARCAMENT
Gràcies a l’acord amb Saba Aparcaments, les empreses han gaudit de
descomptes en aparcaments.

39

empreses

PEATGES
Han activat el dispositiu de Bip&Drive per obtenir descomptes en
peatges i aparcaments.

18

empreses

SERVEI ESTALVI EN TELEFONIA
Han sol·licitat assessorament i revisió de la seva telefonia i connectivitat.
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empreses
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SUPORT A LA CREACIÓ, A LA CESSIÓ I AL
CREIXEMENT EMPRESARIAL
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.
L’última convocatòria del programa, ha comprès el període d’execució següent: gener de 2019
fins el 31 d’octubre de 2020.
Com cada any, la Cecot està realitzant un pla de treball conjunt amb BANC. Les dos entitats
estan duent 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:
el Vallès Occidental i el Barcelonès, tot i que s’incideix 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
d’actuació.
A continuació es detallem els resultats obtinguts de les accions realitzades per la Cecot:

NOMBRE
TOTAL DE
CONSULTES
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SESSIONS
INFORMATIVES

21

per emprenedors

300
158
39
27

emprenedors informats
i assessorats (creació +
consolidació)
projectes
assessorats
empreses
creades
plans d’empresa
finalitzats
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ACCELERACIÓ EN ÒRBITA (edició 2020) – 7a. 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” (6a.
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 6
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 3 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:
- Innovació (de models de negoci, porta foli de productes/serveis, de procés, Tics,
organitzativa,...).
- Màrqueting/Comercial (estratègies, mercats, segments de clients, nous canals, penetració,
intensitat de consum, xarxa de vendes, tancament de vendes....).
- Expansió Geogràfica / Internacionalització.
- Gestió de persones i cultura emprenedora.
- Finançament.
- Models de gestió interna: Processos, Operacions i Control de Gestió.
- 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 6a. 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 2019. Totes les
actuacions s’han realitzat a les instal·lacions de Terrassa (C/Sant Pau) i de Barcelona (C/Veneçuela):
- Sessions inicials de presentació de les actuacions a les persones beneficiàries del programa
- 6 sessions d’assessorament individualitzat en gestió del negoci que han suposat un total de 13h
d’assessorament individual per a cada una de les 36 persones ateses.
- 2 tallers de formació, obligatòria, en anàlisi del compte de resultats i gestió de tresoreria: 2 impartits
a Terrassa i 2 impartits a Barcelona, a les instal·lacions de Cecot.
- Itinerari formatiu, optatiu, segons les necessitats detectades: s’han realitzat les 9 càpsules formatives
que contempla el programa Consolida’t, en diferents àmbits: Introducció a la gestió de l’activitat
econòmica, Aspectes jurídics i documentals, Gestió comercial i atenció al client, Màrqueting digital,
Gestió eficaç del temps, Elaboració de pressupostos i gestió econòmica, 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 333 Reempreses d’èxit al 2020!
Més de 3.000 Reempreses d’èxit des del 2011!
Sumari de les activitats 2020:
S’han realitzat 333 reempreses d’èxit.
S’ha generat una inversió induïda de gairebé 15.6 M €.
S’han donat d’alta 684 noves empreses cedents.
S’han donat d’alta 1.501 nous reemprenedors.
S’han generat 1.066 nous processos.
S’han realitzat més de 25 sessions informatives arreu del territori.
S’han celebrat 7 tallers de formació, 12 càpsules formatives i 25 sessions de “Troba la teva
empresa ideal” per a reemprenedors, amb més de 441 assistents.
S’han celebrat 1 Cafès de la Reempresa per a més de 17 persones.
S’han realitzat 12 càpsules formatives amb més de 152 assistents.
S’han realitzat 25 sessions de “Troba la teva empresa ideal” amb 153 assistents.
S’ha rebut més de 670.160 visites a la pàgina web de més de 172.921 visitants. 
Hi ha hagut un total de 90 aparicions en premsa general, comarcal i local.
S’han generat un total de 58 notes de premsa, informacions d’interès i articles del
coronavirus.
S’ha aprovat el SCE 2020 (Suport a la Continuïtat Empresarial Reempresa 2020).
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 Redessa.
S’ha desplegat la col·laboració amb Globalleida.
S’ha desplegat la col·laboració amb Gerència de Serveis de Comerç DIBA.
S’ha desplegat la col·laboració amb CaixaBank.
S’ha desplegat la col·laboració amb idi – Illes Balears.
S’ha desplegat la col·laboració amb el Consell General de Cambres de Catalunya.
Resum general d’indicadors d’impacte:
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FORMACIÓ I
DESENVOLUPAMENT
PROFESSSIONAL
447

ACCIONS FORMATIVES
ALUMNES FORMATS

4.440

HORES LECTIVES

17.051

INSERCIÓ LABORAL
OFERTES GENERADES

575

DEMANDES GESTIONADES

2.576

PROJECTES
TERRASSA APOSTA PER L'OCUPACIÓ
Projecte d'orientació, formació i inserció laboral. Atenció a 201 persones.
Ens cofinançadors: Ajuntament de Terrassa i la Cecot.
DONES QUE HO PODEM TOT
Tallers de formació sobre recerca de feina amb perspectiva de gènere realitzats a Sant Joan Despí,
El Prat de Llobregat, Cervelló, Mataró i Moià.
PROGRAMA SINGULARS DINS EL MARC GARANTIA JUVENIL - 3a EDICIÓ
Projecte d’orientació, formació i acompanyament a la inserció laboral o retorn al món educatiu.
Ens cofinançador: Servei d’Ocupació de Catalunya i Fons Social Europeu.
Objectiu del projecte:
- Reforçar l’ocupabilitat de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes
d’educació o formació, mitjançant la realització d'actuacions de formació i orientació
- Cobrir les necessitats de professionals fomats que tenen les empreses per tal solventar els
problemes que els ocasiona els relleus generacionals.
Formació professionalitzadora de:
- Formació a mida de MANTENIMENT INDUSTRIAL
- Formació a mida d´ELECTRICITAT BÀSICA
- CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT (nivell I) D´ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM.
- A totes les formacions s´inclouen un mòdul de Prevenció de Riscos Laborals i un de Formació
Complementària amb mòduls específics de Sensibilització ambiental i Sensibilització en igualtat
de gènere.
Atenció a 45 joves.
Inserció del projecte: finalitza al 2021.
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PROJECTE 30 PLUS - 4a EDICIÓ
Projecte d’orientació, formació i inserció laboral.
Ens cofinançador: Servei d’Ocupació de Catalunya i Fons Social Europeu.
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 30 i 45 anys
prioritàriament.
Atenció a 16 persones ( majors 30 anys )
Formació professionalitzadora de:
- Formació a mida de MANTENIMENT I MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES
- Formació a mida d´ADMINISTRATIU COMERCIAL AMB ATENCIÓ AL CLIENT
Inserció del projecte: finalitza al 2021

PROJECTES DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
VALLCAT - Cecot
Projecte de diagnòstic i sensibilització sobre l’ús de la llengua catalana a les empreses del Vallès
Occidental.
COPERSONA
Participació al projecte COPERSONA sobre un nou model de conciliació entre la vida laboral i
personal a Catalunya.

PUBLICACIONS
OBSERVATORI DE L'ACTUALITAT LABORAL
Publicació dels informes sobre la gestió de la Borsa de Treball de la Cecot, corresponents al 1r, 2n,
3r i 4t trimestre de 2020.
ABSENTISME
Publicació de l’informe “Els costos de l’absentisme laboral”.
CÀPSULES DE RECERCA DE FEINA
Publicació de 24 càpsules audiovisuals sobre el procés de recerca de feina.
BUTLLETINS "ELS CONSELLS DELS EXPERTS" DURANT CONFINAMENT COVID
Entre el 31/03/2020 i el 04/09/2020 es van enviar 22 butlletins amb el lema “ElConselldelsexperts”,
en que es convidava a usuaris i empreses a seguir-nos a la xarxa i els oferíem consells dels
experts/assessors de diferents àrees per ajudar a conviure/superar la situació generada durant el
confinament Covid-19.
Al mateix butlletí s’apropava a l’usuàri a l’oferta en format webinar ofert per Cecot i/o des de
Cecot Formació.
http://www.cecot.org/circulars/formacio/ElsConsellsDelsExperts_Recull/
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IMPULS A LA INNOVACIÓ I
INTERNACIONALITZACIÓ
Inclusió en la Xarxa Early Warning Europe Network
Continuant amb la col·laboració iniciada durant els projectes EWEurope i ResC-EWE s’ha constituït
una xarxa a nivell europeu per promoure els mecanismes d’alerta primerenca en Europa, per prevenir
i evitar les fallides de les empreses.
Durant aquest 2020 s’ha constituït formalment la xarxa i la Fundació Cecot Innovació ha esdevingut
un dels membres.
La missió principal de la xarxa és promoure l’emprenedoria, la segona oportunitat i des estigmatitzar
la fallida. La xarxa vol crear consciència i facilitar el canvi de mentalitat en alerta primerenca, segona
oportunitat i fallida a nivell europeu.

Cupons a la internacionalització
Al mes de juliol de 2015 l’Agència per a la Competitivitat de l’empresa (ACCIÓ), va a Acreditar
a la Fundació Cecot Innovació com Entitat acreditada en la categoria d’Entitat d’Assessorament
especialitzada en processos d’internacionalització (ASI).
Aquest acreditació, renovada al 2020, ha fet que es pogués portar a terme el Programa “Cupons a la
Internacionalització” que té com objectiu fomentar l’activitat internacional entre les Pimes catalanes,
així com la complicitat publico-privada, impulsant la coordinació i col·laboració entre agents.
La convocatòria 2019 del programa (execució 2020) consisteix en la contractació de serveis en forma
de cupons a la internacionalització realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
Els serveis que es poden contractar són:
Diagnosi del potencial d’internacionalització de l’empresa.
Desenvolupament del Pla de Promoció Internacional: selecció del producte o servei a internacionalitzar,
dels països de destí, dels canals de distribució, elaboració del llistat de clients potencials.
Subcontractació d’un Export Manager.
Gestió per al registre de marca i de patents en mercats internacionals.
Formació en comerç internacional.
Durant aquesta convocatòria i en col·laboració amb el Centre Metal·lúrgic s’han atorgat i gestionat
un total de 48 expedients.
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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 ha tingut una durada de 2 anys i ha finalitzat el 31 d’octubre
de 2020.
Ha estat 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 és una necessitat imperativa per
les Pimes, que tradicionalment estan aïllades.
INCREMENTA ha desenvolupat i testejat 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 implementats durant el projecte han estat:
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 ha estat 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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Projecte Internacional RESCEWE
Continuant amb la col·laboració iniciada durant el projecte EWEurope, al gener de 2020 ha començat
el projecte Erasmus + , Resilience and rescue skills for SME’s, strengthening Early Warning Europe
(ResCEWE) que tindrà una durada de 2 anys.
El projecte pretén anar un pas més enllà en la prevenció de que les empreses i start ups facin fallida,
proporcionant-los uns materials formatius, donant-los suport en la definició d’Indicadors claus de
risc així com dissenyant estratègies mitigadores per a que siguin més resistents davant el risc de
fallida.
El principal objectiu del projecte és fer a les empreses més resilients davant les crisis i promoure
estratègies de mitigació dels riscos.
Els resultats esperats durant els dos anys de projecte són:
- La definició i mapeig de les necessitats y capacitats específiques en cada país per fer a les start
ups i empreses més resilients.
- Desenvolupament d’un kit d’eines amb recursos educatius i guies per consultors empresarials,
formadors, estudiants, emprenedors i empresaris
- Desenvolupar i impartir cursos demostratius: Un MOOC adaptat a les necessitats dels participants
de diferents nivells educatius, i basats en la pràctica per a les Pimes.
- Desenvolupament d’una guia (comunicacions y recomanacions polítiques) per transmetre la
formació del ResC-Ewe en els sistemes europeus d’educació, formació i assessorament empresarial.
El projecte està liderat pel Centre de Desenvolupament Empresarial del govern local d’AARHUS
(Dinamarca) i està format per la Family Business Foundation (Polònia), IME GSEVEE (Grècia) , la
Cambra de Comerç d’Atenes (Grècia) la Universitat de Ciències Aplicades JAML (Finlàndia) i la
Fundació Cecot Innovació.
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CECOT EN XIFRES

Cobertura mediàtica

163

Notes de premsa

38% més respecte 2019

19

Convocatòries de
premsa

87

Impactes promoguts

310

Peticions dels mitjans

Actes i sessions informatives i divulgatives

23% més respecte 2019

Inscripcions

Assistents

196%

193%

Total peticions 6.786 a l'any 2020

130%

407

Total assistents 4.505 a l'any 2020

Noves peticions d'alta a butlletins informatius
Total peticions 237 a l'any 2020

Maig de 2020

51

vídeos de sessions digitals

Habilitem un espai multimèdia
on publiquem els vídeos de
webinars i sessions digitals
realitzats.

Web i xarxes socials
cecot.org

cecot.org

institucional.cecot.org

17.155

1:36

2:20

cecotrenovables.org

fci.cat

temps mig estada

temps mig estada

@cecotformacio

temps mig estada

7.091

@cecotpersonaitreball

Facebook

1.413
Linked in

@Reempresa

2.402

@fundaciocecotformacio

/patronal-cecot

@fcecotinnovacio

6.223

187.256

3:13

@PatronalCecot

1.258

web covid

989

9.935

Twitter

temps mig estada

setisiv

1:40

1:33

2.633

sirausu

sirausu

1.311

41.968

temps mig estada

setisiv

setisiv

3.522

137.903

sirausu

150.331

setisiv

sirausu

sirausu

31.265

setisiv

setisiv

105.948

cecotformacio.org

serveis.cecot.org

3.655

/cecotpatronal

Youtube

/patronalcecot

Intagram 1.337

130
//t.me/Cecot

Telegram

504

17% respecte 2019

21.094
Trucades ateses

78%
respecte 2019

Consultes gestionades per
bústia e-mail
Total consultes 25.583 a l'any 2020

Formularis de contacte via web

129

286%
respecte 2019

53%
respecte 2019

55%
respecte 2019

Formularis web per
fer-se soci
85 formularis rebuts sense campanya
relacionada, ni acció directa durant el 2020

Consultes ateses per
l'equip d'assessorament
Total consultes equip assessors 6.579 a l'any 2020

Circulars informatives
Total circulars elaborades i trameses 2.561 a l'any 2020

14 de març de 2020

Publiquem Web Covid

187.256
Total visites 2020

13 de març de 2020

Publiquem una guia per
elaborar un Pla de contingència

6.034
Total descàrregues

25 de març de 2020

Obrim un canal d'informació
diària a Telegram

525
Seguidors

Distribuïm EPIs - Mascaretes

2.500.000

9,34

Grau de satisfacció
de l'equip docent

447

Accions formatives

4.440

17.051
Hores lectives

80%

Alumnes formats

Formació
virtual

20%

Formació
presencial

Especialitats més demandades el 2020

Idiomes
Desenvolupament comercial
Novetats fiscals i/o laborals
Transformació digital
Ciberseguretat
Gestió d'equips
Habilitats professionals
Estratègia empresarial
Filosofia Agile

575

Ofertes de feina

Projecte Terrassa
aposta x l'ocupació

201 persones ateses

2.576

Demandants de feina atesos

Programa singurals
de Garantia Juvenil

45 joves atesos

21

158

Sessions informatives
sobre emprenedoria

Projectes
assessorats

300

27

Persones
emprenedores ateses

Plans d'empresa
finalitzats

39

Empreses
creades

333

1.066

Reempreses
realitzades amb èxit

Processos de
cessió assessorats

674
Persones cedents
de negocis ateses

1.501

Persones
reemprenedores ateses

€

15.600.000

Inversió induïda generada

Suport a la internacionalització

Participants a les activitats del Pla de
Promoció Internacional

58%

706 persones participants durant el 2020

respecte 2019

23 Sessions digitals
505 Assistents

93

Converses amb delegats
internacionals

10 Missions comercials virtuals
ARABIA SAUDITA I EMIRATS
COLÒMBIA
COSTA IVORI
CROÀCIA ESLOVÈNIA I HONGRIA
L'INDIA
EGIPTE
EUA
GHANA
XILE
KAZAKHSTAN I/O UZBEKISTAN

Cupons a la internacionalització.

48 S'han tramitat ajuts per a 48 empreses durant el 2020

Les accions en l'àmbit de la internacionalització es promouen mitjançant el treball en xarxa amb diferents entitats de
representació empresarials sota la denominació Pla per a la promoció internacional.

