
Serveis a les empreses
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00Qui som?
La patronal Cecot està formada per organitzacions sectorials, organitzacions territorials i per empreses 
individuals. 

Totes les persones que estem als Òrgans de Govern som empresaris i empresàries en actiu i, per tant, som molt 
conscients que per tenir èxit cal moure’s amb intel·ligència i cal posar les idees en pràctica. I amb aquest 
objectiu et convidem a fer el camí junts perquè, sobretot:

• Treballem per influir.  Defensem els interessos del teixit empresarial, és a dir, els teus i els nostres, 
davant l’administració pública.
 
• Fem xarxa.  Promovem les relacions entre empreses del sector, entre empreses de diferents sectors, 
amb institucions de d’àmbits diferents, amb agents socials i amb tot aquell que cregui que la suma 
d’esforços ens fa anar endavant. Perquè creiem que, ara més que mai, la cooperació és necessària per 
poder competir.
 
• Prestem serveis de valor: Col·laborem amb grans proveïdors de serveis professionals aconseguim 
avantatges importants que beneficien la competitivitat de les nostres empreses. I sobretot, apostem per 
la innovació, la formació i les persones, com a eina imprescindible de generació de valor a les nostres 
empreses.

Serveis de la Cecot

Assessorament
A través de la Cecot t'oferim tot el que necessites per a la gestió diària de la teva empresa. Com a empresa 
associada disposes gratuïtament d'un equip d'assessors especialitzats en tots els camps d'activitat de la teva 
empresa, com per exemple:

• Fiscal i Financer.     • Mercantil i Immobiliari.
• Contractació administrativa.    • Laboral.
• Prevenció de Riscos laborals.    • Recursos humans.
• Responsabilitat social.     • Compres i Aprovisionament.
• Formació.      • Comerç exterior.    
• Comerç i Consum.     • Vendes.
• Màrqueting per a Internet i Xarxes socials.  • Eficiència i estalvi enerètic.   
• Medi Ambient i economia circulant.   • Seguretat industrial.
• Transport.      • Urbanisme i obres.
• Jurídic de noves tecnologies.    • Assessorament TIC.
• R+D+I.       • Eficiència i estalvi en telefonia.
• Reempresa.      • Organització d’empreses.

Formació
  Serveis Alumnes        Serveis Empreses

• Accés a Plataforma E-learning.    • Formació a mida. 
• Club Alumni.      • Gestió de Bonificació de la formació.
• Enquesta d'interessos.    



Serveis a les empreses

Recursos Humans
• Borsa de Treball i intermediació laboral.   • Plans socials de recol.locació.
• Responsabilitat Social Empresarial.   • Igualtat d'oportunitats.
• Serveis de Gestió de RRHH.    • Projectes socials.
• Borsa de Professionals Part Time.

Innovació i noves tecnologies 
• Gestió de la Innovació: Recolzem el desplegament i la sistematització de la innovació com a procés 
integrat en el desenvolupament de productes i en la millora continua de les organitzacions. 

• Internacionalització: A través d’aquesta línia recolzem a les empreses en processos d’exportació i 
internacionalització. FCI és entitat d’assessorament especialitzada en processos d’internacionalització 
acreditada per la Generalitat de Catalunya.

• Transmissió d’empreses: Reempresa és un nou model de creixement empresarial que s’esforça per 
consolidar un nou model d’emprenedoria que embarqui empreses, empresaris i emprenedors i que 
alhora permeti la cessió de l’èxit empresarial de Catalunya per mitjà de la transmissió d’empreses.

Clubs Cecot i Comissions
Els Clubs Cecot són un punt de trobada per als professionals de les diferents àrees o departaments de l'empresa, 
que tenen com a objectiu organitzar activitats periòdiques amb continguts pràctics i d'alt interès professional.

• Cecot Comerç      • Club Cecot Financer i Fiscal 
• Club Cecot d'Innovació i Tecnologia    • Club Cecot de Màrqueting i Vendes
• Fòrum Cecot       • Club Cecot Internacionalització 
• Club Cecot de Recursos Humans     • Cercle Cecot de Joves Empresaris 

Altres serveis
• Servei de Cessió i Lloguer d’espais, sales de reunions, sala de Juntes, sala de conferències per a 200 
persones i Aula Magna per a 80 persones.
• Servei de Bases de Dades. T’oferim llistats d'empreses on podràs accedir a les dades de les
empreses que necessitis per poder realitzar accions comercials, accions de televenda, etc.
• Servei d'Assessorament en Productes Financers. Posem a la teva disposició un equip d’assessors de 
les principals entitats financeres per ajudar-te a aconseguir el crèdit que necessites.
• Servei de Comunicacions Electròniques Certificades. Preus especials per als associats.
• Servei de Reclamacio de Deutes per ajudar a les empreses a recuperar impagaments.
• Servei de Facturació electrònica. Preus especials per als associats.

Avantatges i descomptes per als socis
Posem a la teva disposició la web d’ofertes i descomptes de les emprees de la Cecot, PartnerShop, amb 
l’objectiu d’ajudar-les a donar a conèixer la teva empresa i potenciar les teves vendes, anunciant el teu 
producte o servei i, on podreu gaudir d’importants descomptes (www.partnershop.cat).

A més, negociem acords corporatius perquè les empreses associades gaudiu de condicions avantatjoses en la 
contractació de serveis:

• Aerolínies.      • Hotels.
• Lloguer de cotxes.     • Lloguer de vehicles industrials i renting flexible.
• Telefonia.     • Combustible.
• Aparcament.      • Missatgeria internacional, etc.  
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