Reconeixements al Progrés
Empresarial
GUARDONATS 2015

Departament de comunicació de la Cecot – comunicacio@cecot.org – 93 736 11 15

Dossier de premsa – Nit de l’empresari 2015

Índex de continguts
Membres del Jurat dels Reconeixements 2015 ...........................................

2

Categoria – Més Internacional.....................................................................

5

Categoria – Comerç més dinàmic (atorgat per Nationale Suisse amb el
suport de la CCAM) ...................................................................................

7

Categoria – Reconeixement a la Innovació
(promogut pel Club Cecot Innovació i Tecnologia i patrocinat per HP)........

9

Categoria – Millor Jove Iniciativa Empresarial (atorgat pel Cercle Cecot de
Joves Empresaris) ......................................................................................

11

Categoria – Valor d’Emprendre nova empresa.............................................

13

Categoria – Valor d’Emprendre reempresa .................................................

15

Categoria – Entitat Integradora (atorgat per la Fundació Institut
Industrial i Comercial).................................................................................

17

16è Premi Egarsat Prevenció Junts cap a una Empresa Saludable...............

20

1r Reconeixement CaixaBank a la PIME responsable .................................

23

Associació empresarial..............................................................................

25

Millors pràctiques de l’administració pública ..............................................

26

Personalitat .............................................................................................

31

Departament de comunicació de la patronal Cecot – comunicacio@cecot.org – 93 736 11 15

1

Dossier de premsa – Nit de l’empresari 2015

Membres del Jurat
El passat dimarts 13 d’octubre, a la seu de la patronal Cecot, els membres del Jurat dels
Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial 2015 van mantenir la reunió de deliberació
sobre les candidatures presentades en l’edició d’aquest any.
La recepció de candidatures es va tancar el passat 18 de setembre, amb la participació
de seixanta-dues empreses i institucions, que optaven a un dels nou Reconeixements i
Premis promoguts per la pròpia Cecot però també per entitats com CaixaBank, Egarsat
SP, Nationale Suisse, HP, Cercle Cecot de Joves Empresaris o la Fundació Institut
Industrial i Comercial.
Durant més de 20 anys, la Cecot ha lliurat els Reconeixements a totes aquelles
empreses, institucions i persones que s’han destacat per la seva contribució al
desenvolupament econòmic i empresarial del país.
El Jurat qualificador ha estat format per les següents personalitats:


Senyor Miquel Sámper, segon tinent d’alcalde de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic, Indústria i Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa.



Senyor Pere Torres, secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de
Catalunya.



Excel·lentíssima Senyora Esther Real, vicerectora
Coneixement de la Universitat Politècnica de Catalunya.



Excel·lentíssim Senyor Manel Sabés, vicerector de Relacions Institucionals i
Territori de la Universitat Autònoma de Barcelona.



Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Xavier Gil, rector de la Universitat Internacional
de Catalunya.



Senyora Eugènia Bieto, directora general d’ESADE Business School.



Senyor Tomás Tomeo, director de Desenvolupament Corporatiu de IESE
Business School.



Senyora Olga Grau, redactora en cap de la secció d’Economia de El Periódico de
Catalunya.



Senyor Ramon Aymerich, cap de la secció d’Economia de La Vanguardia.



Senyor Àlex Font, cap de la secció d’Economia del Diari Ara.



Senyor Martí Saballs, sots director del diari Expansión.



Senyor Jordi Nicolau, director territorial de CaixaBank – Barcelona.

de

Transferència
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Senyor Ramon Pastor, vicepresident i director general d’Impressió en Gran
Format d’HP Barcelona Site.



Senyor Pere Arch, director gerent d’Egarsat Prevenció.



Senyor Xavier de Antonio, director general de National Suisse.



Senyor Carles Garriga, president del Centre Metal·lúrgic.



Senyor Antoni Abad, president de la Cecot.



Senyor Josep Armengol, president de la Fundació Institut Industrial i Comercial.



Senyor Santi Fontseca, president del Cercle Cecot de Joves Empresaris.



Senyor Enric Barba, president del Club Cecot d’Innovació i Tecnologia.

I assistits pel Secretari, Sr. David Garrofé, secretari general de la Cecot.
El veredicte s’ha fet públic el 16 d’octubre i els guardons es lliuraran en el transcurs de la
celebració de la 21a Nit de l’Empresari, el proper dilluns 9 de novembre de 2015, a
Barcelona.
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El lema de la Nit 2015
El dilluns 9 de novembre se celebrarà la 21a edició de la Nit de l’Empresari, amb motiu
del lliurament dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial.
Si l’any passat l’entitat va reivindicar el Lideratge 5.0 per transformar, per créixer i per
crear noves oportunitats, el lema d’aquest any posa l’èmfasi en la gestió per
desenvolupar-nos en l’actual context de #VUCA.
Els temps VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) marquen l’economia,
la societat i la política. Les estructures clàssiques de tot ordre, ja siguin d’organització, de
relacions laborals, de relacions comercials, creditícies, administratives, formatives, etc.,
responen a models estables del passat que no donen solució als nous paradigmes que
estan plantejant aquests temps.
El món en què vivim canviarà cada vegada amb més celeritat, serà cada vegada més
imprevisible, complex i difícil d’interpretar. Aquest acrònim anglosaxó, d’origen militar,
s’ha traslladat a l’àmbit de la direcció i del lideratge empresarial per descriure l’actual
entorn en què s’han de desenvolupar les empreses i que, de fet, es dóna en tots els
àmbits de la societat.
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Empresa més internacional
(Promou: Centre Metal·lúrgic i Unió Empresarial Metal·lúrgica)
Empresa: Macsa ID
Persona de contacte: Olga Dedeu
Càrrec: Directora de Marketing
Adreça: Av. C/ Girona 46-48
Activitat: Fabricació i distribució de solucions de marcatge i codificació industrial.
Una de les sis empreses al món especialitzades en la codificació i marcatge per làser.
Població: Manresa
CP: 08208
Número de treballadors/res: 106
Tel: 93 873 87 98

Fax: 93 874 11 56

E-mail: o.dedeu@macsa.com

Web: www.macsa.com / www.macsalaser.com

Data de constitució: 1983

MACSA va néixer el 1983 amb l’objectiu d’aportar solucions per resoldre les necessitats
de codificació, identificació i traçabilitat dels seus clients posant en comú diferents
tecnologies, tan a nivell de hardware com de software, serveis, consumibles i altres
subministraments per a les empreses productives de sectors tan diversos com
l’alimentació, cosmètica, farmacèutic, automoció o electrònica. Però la història de
MACSA, però es remunta a la seva empresa matriu original, Framun, que va ser fundada
el 1910 i es dedicava a la fabricació de segells de goma. Les oficines centrals de MACSA
estan situades a Manresa (Barcelona), la unitat productiva a Sant Joan de Vilatorrada
(Barcelona).
L’empresa és de capital 100% nacional i basa la seva activitat en oferir equips de
codificació i marcatge com làsers de tinta i d’etiquetatge, programes de software per
controlar i optimitzar línies de producción, serveis post-venda, etc.

L’exportació

representa un 53% de la xifra de negoci de la companyia que disposa d’una capacitat de
desenvolupament comercial a quasi 70 països de tot el món, principalment Estats Units,
Alemanya, Corea del Sud, Xina i Itàlia.
De les 106 persones que treballen per la companyia, 21 estan dedicades exclusivament a
la internacionalització i 11 estan contractades per l’empresa però viuen fora d’Espanya.
L’ús de l’anglès està incorporat en el dia a dia de tota l’empresa, tant en les oficines
centrals com a fàbrica. Al departament d’internacional habitualment també es parlen el
francès, l’alemany, el portuguès i el xinès.
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El departament d’internacional de MACSA s’estructura amb un director comercial
internacional i 4 area managers que es divideixen els països, en total 64, de la manera
següent:


LAM (8 països) + Eastern Europe (14 països)



Àfrica (8 països) + Middle East (2 països) + Rússia + Índia



Àsia pacífic (12 països) + Mèxic + US/Canadà



Europa (14 països)

A part, arriben a Portugal, Singapore i Xina amb comercials de MACSA, gràcies a les
filials pròpies obertes en aquests països.
MACSA inverteix anualment més d’un 8% de la seva facturació en R+D+i per assegurar
la seva posició de lideratge tecnològic en el mercat del marcatge i la codificació làser. És
l’única empresa espanyola fabricant d’equips làser de marcatge i la primera al món a
desenvolupar un làser dinàmic per a codificació en cadenes de producció, obtenint la
primera patent aprovada a EUA i a Europa. Actualment disposa de diverses patents
registrades en més de 30 països.
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Comerç més dinàmic
(Patrocina Nationale Suisse. Amb el suport del CCAM de la Generalitat
de Catalunya)
Empresa: Torrons Vicens

Nom comercial: Torrons Vicens

Persona contacte: Núria Briansó

Càrrec: Departament de Marketing

Adreça: carretera de Tàrrega, 1

Població: Agramunt

CP: 25310

Tel: 93 339 06 07
E-mail: marketing@vicens.com

Web: www.vicens.com

Torrons Vicens és una empresa ubicada en Agramunt (Lleida), amb una llarga tradició
torronaire que data de 1775. L’empresa elabora artesanalment una amplia gama de
torrons amb ingredients de proximitat i seguint les receptes tradicionals que han passat
de generació en generació durant casi tres segles.
L’empresari Ángel Velasco, propietari de Torrons Vicens, va començar a treballar als 14
anys a la pastisseria Prats-Fatjó del Passeig de Gràcia de Barcelona. Durant 7 anys va
aprendre l’ofici de l’elaboració de la xocolata, caramels i confits, pastissos i torrons. Als
21 anys es va establir pel seu compte, obrint dues pastisseries a St. Boi de Llobregat, i
als 25 anys va obrir a la mateixa població la primera fàbrica de trufes gelades i bombons,
que encara avui continua en ple funcionament.
L’any 2000, Ángel Velasco i el seu fill, Ángel Velasco Herrero, van adquirir l’empresa
Torrons Vicens, per donar-li continuïtat i consolidar-la com a referent de qualitat dins del
sector. El constant creixement de Torrons Vicens des d’aquella data s’ha basat en quatre
pilars bàsics: tradició, qualitat, innovació i servei.
Per Torrons Vicens és molt important la proximitat amb el consumidor, per això compta
amb 36 establiments entre propis i franquiciats repartits per Catalunya i altres punts del
territori espanyol, alguns dins dels centres del Corte Inglés. Aquestes botigues estan
ubicades en zones turístiques importants, oferint un producte de qualitat als turistes.
Actualment hi ha botiga Torrons Vicens a ciutats com Sitges, La Jonquera, Girona,
Figueres, Sort, Barcelona, Platja d’Aro, Lloret de Mar, Salou, Lleida i Madrid i s’està
treballant per l’obertura de noves botigues com per exemple a l’emblemàtic edifici La
Pedrera al Passeig de Gràcia de Barcelona. A nivell internacional hi ha botigues a
Perpinyà i la recent inaugurada a París i les 3 noves botigues lluny de terres
agramuntines, una a Dubai, una a Abu-Davi i una última a Al Ain. En els últims anys,
l’interès pels productes de Torrons Vicens als Emirats Àrabs ha anat creixent. La
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presència ala Fira Gulfood que es realitza cada any a Dubai, ha fet que es coneguin i
es valori la qualitat dels dolços de l’empresa d’Agramunt.
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Reconeixement a la Innovació
(Patrocina: HP Barcelona Site. Promou: Club Cecot d’Innovació i
Tecnologia)
Empresa: Grup CARINSA
Persona de contacte: Vanesa Martínez

Càrrec: Directora general

Adreça: Cuatrecasas i Arumí, 2
Activitat: Fabricació aromes per alimentació humana i animal, fragàncies per detergents
i cosmètica.
Població: Sant Quirze del Vallès

CP: 08192

Tel: 93 712 32 33

Sector: Químic

E-mail: vmartinez@carinsa.com

Web: www.carinsa.com

Plantilla 2014: 98 persones

Facturació 2014: 28.5M€

Data de constitució: 1993

Des de la seva fundació, Grup Carinsa ha basat en la recerca un dels fonaments de la
seva competitivitat. Amb un departament de recerca propi, és capaç de trobar solucions
novedoses capaces de fer més competitius els seus productes.
L'empresa disposa del 40% del personal que realitza una activitat laboral
relacionada amb la R+D. Aquest número ha anat creixent a mesura que la xifra de
negoci ha anat augmentat. En els moments inicials l'empresa només disposava d'un petit
departament de recerca que nodria a tota l'empresa. Amb el creixement i l'especialització
s'ha arribat a la situació actual, a on cada divisió disposa del seu propi departament
de recerca i aplicacions.
Entre els col·laboradors de Grup Carinsa, en un 30%, destaca la presència de doctors i
llicenciats amb gran experiència en recerca i amb iniciativa i capacitat de liderar les seves
pròpies línies de recerca. Actualment Grup Carinsa té gran part de la plantilla que son
titulats superiors i compta amb doctorats i amb la col·laboració de diferents assessors
externs i altres centres tecnològics, universitats i empreses del seu entorn científic i
inclús en projectes en consorci amb les principals empreses locals i nacionals de
cadascun dels seus sectors.
La recerca, el desenvolupament, la innovació i la transferència tecnològica dels diferents
productes, conceptes i idees és una columna fonamental i una eina de futur per Grup
Carinsa. Els tècnics especialistes de reconeguda experiència, treballen en una millora
continua en els laboratoris i plantes pilot de les diferents Divisions del Grup.
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Grup Carinsa disposa de diferents laboratoris on desenvolupar els seus estudis de
investigació, així com, una planta pilot d'aplicacions. Compta amb laboratoris pel disseny
i preparació de fragàncies, aromes i preparats alimentaris, un laboratori analític per a la
determinació dels components aromàtics, que inclou un cromatògraf GC/MS y SPME,
cromatògraf d’HPLC, sistemes de macro encapsulació en llet fluid, sistemes de macro
encapsulació per atomització (spray-drying), reactors de laboratori, cabines de control
tèrmic i lumínic de formulacions, sistemes d’extracció de principis actius, ...i un laboratori
de disseny de bases detergents.
L’estratègia d’R+D determinada per a cada Divisió que conforma l’activitat de Grup
Carinsa, té com objectiu la capacitat de poder-se incorporar en el sistema
productiu i, per tant, realitzar la transferència tecnològica de les innovacions obtingudes
a nivell d’R+D. Amb aquesta premissa, es pretén aconseguir productes amb una clara
aplicació al mercat i per diferenciar-se dels seus competidors.
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Millor Jove Iniciativa Empresarial
(Atorga: Cercle Cecot de Joves Empresaris)
Empresa: ARTPLAY CREATIVIDAD VISUAL, S.L.
Impulsor/a iniciativa: MARC SALVATELLA SERRA

Càrrec: Director general

Any de naixement: 1975

Inici activitat: febrer 2001

Adreça: Verema, 16 (nau 1 PAEC)

CP: 17251

Població: Calonge

Activitat: Arquitectura efímera i interiorisme
Tel: 902 500 941
Sector: Arts gràfiques Metall i Textil
E-mail: mail@artplay.es

Web: www.artplay.es

Breu descripció de la trajectòria de l’impulsor: Marc Salvatella Serra
Nascut el mes de setembre de l’any 1975. Diplomat en Ciències Empresarials per la
Universitat de Vic. Després de diverses feines comercials, l’any 2000 esdevé Responsable
de la delegació de Barcelona de l’empresa Grupart Displays, tasca que desenvolupa
durant 6 mesos.
L’any 2001, funda l’empresa Artplay Creatividad Visual, S.L a la ciutat de Barcelona,
assumint les tasques d’administrador i de director general fins a l’actualitat. Durant la
major part del temps ha assumit també la direcció comercial i la gestió de Grans
Comptes. L’empresa compta amb 16 empleats actualment. Paral·lelament, l’any 2008,
és cofundador de l’empresa Big Day Surf Company, S.L (Secret Sails). Empresa que
fabrica veles de windsurf a Xina i les ven per tota Europa. Es tracta d’un negoci de venda
low cost pel mercat del windsurf. La principal funció aquí és la de desenvolupar
estratègies de marca i la direcció de màrqueting.
A principis de 2015, inicia una nova empresa Impress Me, S.L. Aquesta nova branca
empresarial neix de l´absorció de la unitat productiva d’un dels proveïdors principals
d’Artplay especialitzat en la impressió tèxtil per sublimació per al món dels suports
publicitaris. Empresa molt vinculada al negoci d’Artplay.
Les fites assolides per l’emprenedor i l’empresa
Empresa creativa, innovadora i orientada al client que aporta solucions als seus clients,
en els mercats de l’organització d’esdeveniments i màrqueting, interiorisme i arquitectura
efímera i retail per satisfer les seves necessitats de comunicació visual a través del
disseny i fabricació de suports publicitaris.
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Tots aquests suports es complementen amb la impressió per sublimació també de
fabricació pròpia. Com s’ha esmentat, a principis d’aquest any es va fer una important
inversió en l’adquisició de tota la unitat productiva del seu principal proveïdor de tela
impresa per sublimació fins aleshores que a finals de 2014 va decidir deixar la seva
activitat.
La principal fita assolida és haver fet un gir de 180º al seu model de negoci. Passa de ser
una empresa distribuïdora, amb la comercialització d’expositors modulars i muntatge
d’estands com a activitat principal, a ser una empresa de fabricació 100% nacional,
produint els seus propis productes i apostant per nous sistemes d’exposició molt més
sostenibles i innovadors, totalment adreçats al retail i l’arquitectura efímera. Tot aquest
procés s’ha dut a terme amb un creixement substancial de la facturació i la plantilla, i
partint d’un enfoc basat en la innovació, la millora continua i el control de la qualitat.
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Valor d’emprendre – Nova Empresa
Empresa: MANRESANA DE MICOBACTERIOLOGIA, S.L. (MANREMYC)
Persona de contacte: Eloi Lukacs
Adreça: carrer Urgell, 26 1r

Càrrec: Project Manager
CP: 08240

Població: Manresa

Activitat: Desenvolupament d’un aliment funcional contra la tuberculosis
Sector: Biotec
e-mail: elukacs@manremyc.cat
Webs: www.manremyc.cat
Data de constitució: 21/03/2013

MANREMYC és una “spin off” de l’Institut de Recerca Biomèdica Germans Trias i Pujol
(IGTP) dedicada al desenvolupament i producció de Nyaditum resae® un complement
alimentari, el Nyaditum resae®, destinat al disminuir el risc de desenvolupar Tuberculosi.
EL NR és capaç d’induir una resposta equilibrada contra el M tuberculosis, generant
cèl·lules de memòria a partir de baixes dosis Mycobacterium manresensis inactivats per
calor. No existeix al mercat cap complement alimentari o medicament que serveixi per a
fer prevenció i que pugui administrar-se complementant els tractaments estàndard
(Isoniazida durant 6 mesos i vitamina D).
Actualment ha signat un acord de llicència per la distribució a l’Índia i al Nepal amb la
companyia Tablets India que es la líder en la comercialització de probiòtics a l’Índia.
Paral·lelament s’han identificat empreses amb les que s’ha entrat en una fase de
negociació, a la Xina i Malàisia (per cobrir el grup de països inclosos a l’ASEAN), Colòmbia
(per cobrir Centre-Amèrica i Sud-Amèrica) i Sudàfrica (per cobrir Africà). També estan en
el procés d’identificació de partners als Estats Units d’Amèrica, que si bé tenen una
incidència de la malaltia molt baixa, estan molt preocupats en poden aconseguir la total
eradicació, i això implica no només el control dels malalts si no l’acció decisiva en els
individus que son contactes de persones malaltes i que per tant son susceptibles de patir
la malaltia.
En una segona fase, més o menys paral·lela a la primera l’empresa pretén implicar
agents interessats en inversió d’impacte, siguin governamentals o no-governamentals,
per poder generar capil·laritat en la població “base de la piràmide”. Per això Manremyc
està en fase d’obtenció del segell “B-Corp”, per poder atraure aquest tipus d’inversió.
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MANREMYC va ser fundada amb l'objectiu d'eradicar la tuberculosi, i això implica també
arribar a les poblacions més desateses que és una població de 4.000 milions d’habitants
a nivell mundial que viuen al marge dels sistemes de distribució de productes
convencionals.
Precisament en aquesta població és on hi ha una alta incidència de la tuberculosi. Dins
d’aquest objectiu també ens fixem en millorar la sanitat animal. La mort per tuberculosi
d’animals domèstics (bòvids i cabrum essencialment) significa un enorme impacte
econòmic en les famílies més desafavorides i que els porta a un espiral d’empobriment
constant.
Actualment la tuberculosi causa uns 9 milions de malalts cada any. El 85% d’aquests
casos es concentra en 22 països essencialment d’Àsia i d’Àfrica. El model de negoci de
Manremyc té dues fases. Una primera en que es cerquen socis locals que es vulguin
implicar en el projecte, que tinguin la capacitat per acabar-lo en una forma culturalment
acceptable (càpsules, saches, comprimits, solucions, etc...) i que tinguin una xarxa de
prescriptors mèdics i farmacèutics que faci possible la seva penetració al mercat. La
incidència de tuberculosi a Catalunya és superior a la mitjana europea (14,6). L’any 2013
es van notificar 1.164 casos de TBC en persones residents a Catalunya. El 95,5%
d’aquests casos (1.112) són malalts nous no tractats mai amb fàrmacs antituberculosos.
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Valor d’emprendre - Reempresa
(Amb el suport de CaixaBank)
Empresa: Tornejats i Mecanitzats, SL
Persona de contacte: Pol Feixas
Càrrec: Administrador solidari
Adreça: J.M. Mir Mas de Xexàs 4

CP:17800

Població: Olot

Activitat: Mecanització industrial

Sector: Sidero-metal·lúrgia

Telèfon: 972 270 490
Data de constitució: 1993
E-mail: anna@toime.cat

Web: www.toime.cat

Data d’entrada del reemprenedor/a: 01/03/2015
Tipus de cessió: tercers

Motiu de cessió: per jubilació

Núm. de treballadors a l’empresa en el moment de la cessió: 3
Núm.de treballadors actualment: 3

Breu descripció de la trajectòria dels reemprenedors:
 Pol Feixas: Enginyer industrial i màster en Business Innovation and Technology
Management; ha treballat a diferents llocs, sempre relacionats amb la mecanització:
com a operari a Taller Mecànic Vivet de Torelló, com a responsable a l’àrea de
producció al Centre Tecnològic Eduard Soler de Ripoll, investigant a la UdG, com a
enginyer a Gas Gas, com a professor i cap de departament de cicles a la Salle de
Manlleu, com a freelance en diferents empreses del sector i darrerament al
departament de qualitat de Tallers Mecànics Comas, SL de Blanes.
 Anna Prats: Diplomada en ciències empresarials i llicenciada en publicitat i RRPP; ha
treballat en diferents agències de publicitat, a La Caixa, en una gestoria, com a
administrativa d’exportació a una empresa productora de maquinària agrícola i com a
responsable de trànsit internacional a una empresa de transports.
Els dos decideixen deixar les seves respectives feines per emprendre una nova etapa per
compte propi.

Departament de comunicació de la patronal Cecot – comunicacio@cecot.org – 93 736 11 15

15

Dossier de premsa – Nit de l’empresari 2015

Breu descripció de l’activitat i dels serveis / productes de l’empresa:
És

una

empresa

que

ofereix

serveis

d’enginyeria

CAD-CAM-CAE

basada

en

la

mecanització de peces industrials. Treballen materials com acer, alumini, bronze i
plàstics.
Quines són les principals fites aconseguides per l’empresa des del moment de la
seva cessió?
En els 5 mesos que porten treballant d’ençà de la cessió han augmentat la facturació un
47% respecte el mateix període que l’any anterior. Han renovat el parc de maquinària i
han obtingut nous clients i nous projectes a nivell internacional.
Quins àmbits de l’empresa tenen previst potenciar?
Actualment l’empresa està en procés d’actualització i renovació de la maquinària. També
estan establint mètodes d’organització industrial (estoc, classificació d’útils, codificació de
feines) i sistematitzant el treball, per tal de millorar l’eficiència i la productivitat.
Un cop implantat el seu sistema de treball per guanyar eficiència, l’objectiu a curt i mitjà
termini és augmentar la productivitat: produir peces de més valor i reduir els temps de
fabricació. Ho faran amb la introducció de maquinària més ràpida i de precisió.
A llarg termini els reemprenedors s’han marcat com a objectiu crear un o més productes
propis i incorporar l’ús de tecnologies d’impressió 3D per arribar a mercats nous.
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Entitat integradora

(Promou: Fundació Privada Institut Industrial i comercial FPIIC)
Nom entitat: Fundació Ampans
Persona de contacte: Toni Espinal
Càrrec: Director General
Activitat principal: Atenció integral a les persones amb discapacitat
Adreça: Ctra. de Manresa a Santpedor, Km 4,4
Població: Santpedor

CP: 08251

Tel: 93 827 23 00
E-mail: ampans@ampans.cat

Web: www.ampans.cat

La Fundació Ampans és una entitat sense ànim de lucre dedicada a l’atenció integral de
les persones amb discapacitat psíquica, que enguany celebra els 50 anys, fet que els va
moure a presentar l’entitat al premi.
Ampans és un referent a nivell estatal en l’àmbit de les entitats que tenen per missió
contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Tanmateix,
al Bages és una entitat amb una empremta molt important i una empresa emprenedora
que actualment dona feina de manera directa a més de 600 persones.
Al llarg del mig segle d’existència, l’entitat ha esdevingut un motor de canvi, promovent
iniciatives de tot tipus en favor de la inserció i inclusió i fomentant el compromís social
cap a les persones que han estat i son objecte de desigualtats i que massa sovint han
estat qualificades de discapacitades. Ampans ha apostat sempre per veure les capacitats
i oferir els suports que han calgut a les persones per tal que aquestes puguin ser
protagonistes de la seva vida i tirar endavant els seus somnis i projectes.
Ampans va néixer al 1965 com a associació de pares per tal de donar resposta a una
necessitat urgent d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual que en aquells
moments no es cobria des de cap sector de l’Administració. Al 1966 es va obrir l’escola
d’educació especial i de seguida es va fer evident la necessitat de donar resposta laboral
a les persones amb discapacitat que havien finalitzat l’etapa escolar. Al 1969 es crea el
Centre Especial de Treball “Taller Bages” dedicat al negoci de les arts gràfiques.
El 2010 Ampans esdevé Fundació. Des de la Fundació es dóna resposta a totes les
necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual, des de l’escola fins al treball,
passant pel lleure i els serveis de residència, llars i fundació tutelar.
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Tot i que inicialment Ampans atenia persones amb discapacitat intel·lectual, els darrers
anys han crescut el nombre de persones que presenten patologia dual, o bé, persones
amb trastorn mental o altres tipus de discapacitats que acudeixen a l'entitat per sol·licitar
algun dels serveis.
En total, Ampans compta amb 128 treballadors amb discapacitat intel·lectual contractats.
En el total de la plantilla també compta amb treballadors que provenen d’altres col·lectius
de difícil inserció. L’equip humà d’Ampans és un equip amb un alt grau de compromís i
implicació amb els projectes.
La innovació es un dels factors clau de l’entitat, que aposta per ser motor de canvi de la
societat i s’alia amb els agents del territori i col·labora amb entitats i empreses de
diferents sectors per fer possible els projectes: p. ex. Postgrau Internacional sobre
Alteracions de la Conducta (en col·laboració amb Althaia i la UIC); II Congrés Estatal de
Conducta (en col·laboració amb Althaia); Neuro Personal Trainer (adaptació per a
persones amb DI de la Plataforma de rehabilitació cognitiva, en col·laboració amb
l’Institut Guttmann) Membre de Dincat, Feaps, tercer Sector, associació europea Arfie,
Club de l’excel·lència, promotora del Foro para la Calidad (FOCA), certificada en ISO,
EFQM i EMAS. L’entitat col·labora i ha signat convenis amb les principals entitats i
empreses del Bages, ja siguin de l’àmbit social, sanitari o empresarial.
Des dels seus orígens Ampans va entendre la importància del treball i la inserció laboral
per les persones. Des de la primera impremta ara fa més de quaranta anys fins a
l’actualitat, el Centre Especial de Treball ha anat ampliant les seves àrees de negoci per
tal de donar sortida laboral a un major nombre de persones amb discapacitat.
El Centre Especial de Treball compta amb els següents serveis que proporcionen a les
persones amb discapacitat àmbits laborals amb característiques diferents però tots amb
el comú denominador d’oferir a la persona un ambient laboral el més normalitzat
possible:


Impremta: d’edició de treballs d’arts gràfiques amb l’experiència que ens dóna
més de 45 anys al sector.



Garden/ Jardineria: Servei de venda de plantes, arbustos, arbres fruiters, articles
de decoració i llar i tot allò que es pugui necessitar pel manteniment d’espais de
jardineria i plantes tan d’interior com d’exterior. Solucions de qualitat en feines de
jardineria, ja sigui en empreses, particulars o organismes públics.
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Manipulats: ofereix la possibilitat de realitzar a les pròpies instal·lacions qualsevol
part dels processos productius que suposi una manipulació del producte.



Neteja: neteges industrials i de tot tipus de serveis.



Quioscs: Gestió dels quioscs ubicats a l’hospital de Sant Joan de Déu, i Quiosc
Sant Domènech (Manresa).



Medi Ambient: El servei de Medi Ambient gestiona 13 deixalleries fixes i 3
deixalleries mòbils del Consorci de Residus del Bages. També gestiona, a través
de l’entitat Ampans Medi Ambient SL, el servei de recollida selectiva de residus a
la comarca del Bages, per concessió administrativa del Consorci de Residus del
Bages.



Restauració: El Restaurant del Canonge, ubicat al centre de Manresa.

Ampans aposta també pel treball a l’empresa ordinària com a sortida laboral de les
persones amb discapacitat, millorant la seva inclusió a la societat i apostant per un model
integrador, i és en aquest sentit que en els darrers vuit anys s’ha impulsat el Servei
d’Inserció Laboral.
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16a edició Premi Egarsat Prevenció
“Junts cap a una Empresa Saludable”
Empresa: Moventia
Persona de contacte: Cristina Beleña
Càrrec: Coordinadora de Prevenció de Riscos Laborals
Activitat principal: Transport terrestre de viatgers i concessionaris d’automòbils,
motocicletes i vehicles industrials
Adreça: carrer Pau Vila 22 Edifici Helion 4rt
Població: Sant Cugat del Vallès

CP: 08174

Tel: 93 561 20 00
E-mail: cbelena@moventia.net

Web: www.moventia.es

MOVENTIA és una empresa familiar fundada l’any 1923, actualment en mans de la
tercera generació i amb la quarta recent incorporada, que dóna resposta a les necessitats
de mobilitat de persones i organitzacions a través d’una oferta global i complementària
en l’àmbit del transport i l’automoció que s'anticipa als nous hàbits basats en tecnologies
innovadores i sostenibles.
Amb el lifemotive "En moviment des del 1923”, Moventia neix amb l’objectiu i la
responsabilitat d’oferir solucions globals de transport a persones i institucions per a cobrir
les necessitats de desplaçaments diaris i puntuals. L’empresa posseeix una oferta global i
complementària

d’experiències de transports col·lectius i

automoció basades

en

productes i serveis dinàmics, innovadors i sostenibles.
Les empreses que composen Moventia transporten a més de 90 milions de passatgers
cada any i distribueixen més de 16.000 vehicles anuals (turismes i industrials), tant nous
com d’ocasió. Per a tot això Moventia compta amb una estructura de més de 1.700
col·laboradors amb qui comparteix una filosofia de servei al client i un esperit innovador.

Les dues grans unitats de negoci son, Moventis, dedicada al transport de viatgers per
carretera amb autobusos i autocars, i Movento, la solució a la compra de vehicles
(turismes, motocicletes, industrials) i serveis relacionats.
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Organització preventiva
Moventia disposa al seu departament Corporatiu de RRHH d’un Tècnic en Prevenció de
Riscos Laborals que juntament amb la Direcció de RRHH, planifica i coordina les directrius
i actuacions globals en Seguretat i Salut Laboral, i dona suport i assessorament tècnic en
requisits legals de PRL a les diferents empreses del grup.
A la seva vegada, cada empresa/subgrup d’empreses de Moventia disposa d’un Gestor de
Prevenció, que coincideix amb el responsable del Sistema Integrat de Gestió de Qualitat,
Medi Ambient i Seguretat i Salut Laboral.
Aquest Gestor de Prevenció és l’interlocutor amb el Servei de Prevenció Aliè que dona
servei a totes les empreses de grup, i s’encarrega de gestionar els temes de PRL dins del
seu àmbit d’actuació.
A més, al Pla de Prevenció de cada empresa es defineixen les diferents persones
implicades a la gestió de la PRL, com ara la gerència, els responsables d’àrea i altres
persones amb funcions designades.

Actuacions empresa saludable
Moventia duu a terme destacades actuacions en la promoció de la salut en el treball,
promoció de l’exercici físic, hàbits alimentaris correctes, control de l’estrès i altres factors
psicosocials.
Entre ells, hi destaquen la jornada anual de caminada/bicicletada que organitza des de
l’any 2012, la instal·lació de desfibril·ladors (DESA) a cinc dels centres de treball, el
programa Moventia Saludable que duu a terme xerrades de promoció de la salut sobre
temes de dieta saludable, activitat física i factors de risc cardiovascular, difusió digital
sobre articles i campanyes de promoció de la salut, avaluació del risc psicosocial a tres
empreses i la elaboració dels corresponents plans d’accions, amb l’adopció de diverses
mesures com la creació de grups de treball i de millora, reunions periòdiques, etc., entre
d’altres.

Reptes de futur
Durant els últims anys, Moventia està posant esforços pel futur i per tenir clars uns
reptes en la seguretat i salut en el treball.
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Entre aquests reptes s’hi troben el Programa Moventia Saludable de promoció de la salut,
programes de reducció de l’estrès a la feina, amb les formacions dirigides al personal de
direcció i caps d’àrea i les dirigides al personal de conducció d’autobusos, la millora de les
condicions ergonòmiques dels llocs de treball per a la prevenció de malalties
professionals i un millor confort a la realització de les tasques, coordinació d’activitats
empresarials per tal d’implantar una plataforma digital per a la correcta coordinació
d’activitats que permeti una gestió directa per les diferents persones implicades a la
coordinació i la renovació de la flota d’autobusos que s’està duent a terme amb la
substitució de 77 vehicles que suposen un 10% de la flota total d’autobusos de Moventis.
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1er Reconeixement CaixaBank a la
PIME Responsable
Empresa: Centre d’Ocupació Especial CANT, S.L (Grup Cant)
Persona de contacte: Juan Antonio Rubio Sánchez
Càrrec: Consell de Direcció i Administració
Activitat principal: Facility Service
Adreça: carrer d’Orio, 2
Població: Terrassa

CP: 08228

Tel: 902 17 05 48
E-mail: juanantonio@hermanoscant.net

Web: www.hermanoscant.net

El Grup Cant
El CET, és una empresa fundada el 2007 que fa de llançadora per arribar a l’empresa
ordinària, una eina d’aprenentatge i formació per als treballadors que progressivament i
en funció de les capacitats adquirides es van incorporant a les empreses ordinàries.
El Grup Cant del qual forma part el CET es va fundar el 1963 a Terrassa, Barcelona.
Durant més de 50 anys han anat creixent des de la petita empresa familiar fins al que
són avui, una empresa de referència en el sector de la prestació de serveis generals
integrals. L’empresa aposta per un millor servei invertint en formació i maquinària
actualitzada cada any. Pel Grup Cant, el treball ben fet i la professionalitat són peces
indiscutibles.
Durant els anys d’activitat, han realitzat diferents accions relacionades amb aspectes
ambientals com la optimització dels subministraments i dosificació dels químics de neteja
mitjançant centrals dosificadores i productes concentrats que es dilueixen al mateix
centre de treball. D’aquesta manera, aconsegueixen una menor càrrega logística i una
millor dosificació d’aquests productes fent un impacte menor al medi ambient.
A més, han elaborat un canvi eficient de l’enllumenat en oficines i naus on han
aconseguit un estalvi energètic del 25% i han implantat el sistema de factura electrònica
que ha propiciat un gran estalvi de paper, impressió i correus.
El centre, fa una tasca social d’inserció laboral a col·lectius desafavorits per diverses
situacions personals. Amb la seva tasca aconsegueixen que moltes d’aquestes persones
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se sentin útils i entrin amb èxit al món laboral que els dona la seguretat per afrontar el
seu dia a dia amb il·lusió.
Segons el CET, crear l’empresa el 2007 va significar “iniciar un projecte molt ambiciós
per la complexitat que té” però l’experiència que, diuen, els ha donat és molt gran i sens
dubte ha significat posar en marxa un “win-win” pels treballadors, clients i el mateix
Grup Cant.
El Grup Cant, que es defineix com una empresa de Facility Service ofereix servei a tot el
país desenvolupen serveis de neteja industrial de locals i edificis, subministració de
materials d’higiene, consergeria, bugaderia i jardineria.
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Associació empresarial
(assignació fora de concurs)
Entitat: FEM – Federació Empresarial del Metall
Adreça: c. Tres Creus, núm. 66
Telèfon: 937457810

CP:08202

Població: Sabadell

mòbil 610278833

Persona de contacte: Gabriel Torras Balcell
E-mail: torras.gabriel@centrem.cat

El Comitè Executiu de la Cecot valora positivament, i considera oportú, reconèixer
públicament la decisió de dues entitats històriques en el sector metal·lúrgic, com ho són
el Centre Metal·lúrgic de Sabadell i la Unió Empresarial Metal·lúrgica de Terrassa, de
federar-se.
L’objectiu de la Federació Empresarial del Metall (FEM) és, fonamentalment, el de
guanyar dimensió, cooperar i defensar millor i de manera conjunta els interessos
empresarials del sector metal·lúrgic, així com el de compartir serveis de valor afegit i
reforçar el pes del sector als territoris.
Tot i que en la seva fase inicial la FEM s’ha impulsat des del Vallès, el seu àmbit
territorial d’actuació és tota Catalunya i entre les seves finalitats, recollides als estatuts,
destaquen:
 Impulsar i ajudar en el procés d’adaptació del sector del metall a la globalització
dels mercats i fomentar la internacionalització de les empreses.
 Unir, representar, liderar, impulsar i defensar els interessos del sector del metall i
de l’economia catalana.
 La iniciativa i negociació de convenis col·lectius i pactes laborals del sector metall
d’acord amb la legislació que els reguli en interès d’empreses i empresaris.
 Fomentar la creativitat i l’esperit empresarial.
 Potenciar el permanent desenvolupament i progrés de les persones i de les
organitzacions.
 Promoure el progrés econòmic, social i professional de les empreses del sector del
metall, dins del marc de l’economia de mercat i de la iniciativa privada.

La FEM s’ha constituït en 2015 i la presidència recau en el president del Centre
Metal·lúrgic, Carles Garriga.
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Millors pràctiques de l’Administració
Pública
(assignació fora de concurs)

Oficina de Gestió Empresarial (OGE)
Adreça: Sepúlveda 148-150

CP: 08011

Població: Barcelona

Persona de contacte: Cristina Pruñonosa

Càrrec: Gerent

Telèfon: 93 484 92 21
E-mail: cristina.prunyonosa@gencat.cat

L’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) ha estat la unitat que ha fet realitat la
Finestreta Única Empresarial (FUE)
L’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) és la unitat orgànica del Departament d’Empresa i
Ocupació que té l’encàrrec d’implantar i impulsar la Finestreta Única Empresarial (FUE),
atesa la seva experiència acumulada gestionant procediments administratius de forma
racionalitzada

i

simplificada.

Aquest

encàrrec el rep des del Govern a finals
del 2011, amb el Pla de la FUE (20112014) i es reafirma amb el que preveu
la

Llei

16/2015,

de

simplificació

administrativa.
Després de tres anys i escaig de treball
podem l’OGE ha esdevingut finestreta
única empresarial i s’ha consolidat
com

a

punt

d’informació,

d’assessorament, de tramitació i, si escau, de resolució dels procediments que afecten
l’activitat empresarial a Catalunya mitjançant la incorporació al seu catàleg de
serveis de tots els tràmits que afecten l’activitat econòmica amb independència
de l’administració que en tingui la competència.
Al 2011 l’OGE tenia a la seva carta de serveis 145 tràmits diferents. Avui es poden
gestionar de forma unificada 495 tràmits que afecten l'activitat econòmica, 18 dels
quals són de competència municipal, 9 de l’Administració General de l’Estat i 468 de
la Generalitat de Catalunya.
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Cal tenir present que abans d’implantar un tràmit a la Finestreta Única Empresarial, hi ha
un procés de revisió, racionalització i simplificació d’aquest tràmit que pot suposar
que s’elimini un règim d’autorització i
passi a ser una Declaració Responsable
o Comunicació prèvia. Aquest procés
l’impulsa

l’OGE,

però

col·laboració

amb

competents

(que

es
les
tenen

fa

en

unitats
la

responsabilitat sobre el tràmit), les
àrees d’organització (que revisen els
procediments), assessories jurídiques
(que adapten les normes que regulen
els tràmits) i les àrees de tecnologia
(que preparen els instruments per a la
seva tramitació).
Si tenim en compte que els tràmits que afecten l’activitat econòmica són competència de
diferents direccions generals, subdireccions, serveis, etc., dintre de la Generalitat de
Catalunya, el nombre d’unitats competents dels tràmits a les quals cal implicar,
convèncer i amb les quals s’ha de pactar el nivell de servei a prestar com a FUE és
ingent, i encara cal afegir-hi totes les unitats transversals amb competències jurídiques,
organitzatives, tecnològiques, etc. amb les quals cal una coordinació per assegurar que el
projecte pugui dur-se a terme. A banda, cal considerar que per implantar una FUE de
l’empresari, cal implicar i convèncer als mateixos actors de la resta d’administracions.

Per tant, el repte més important en la implantació de la FUE ha estat
gestionar aquest ingent mapa d’actors i aconseguir implicar-los en un
projecte que transforma l’essència dels tràmits i canvia substancialment la
forma de treballar. Sense l’esforç, la dedicació i la constància de tots ells
la FUE no hagués estat possible.

En aquests moments, es pot dir que els actors de la Generalitat estan totalment alineats.
El repte per al 2016 és aconseguir aquesta mateixa implicació en els actors del
món local. Per facilitar la implantació de la FUE a nivell local serà clau l’aplicació del que
preveu l’esmentada Llei 16/2015, tal com es recull en el punt següent.
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Xarxa d’oficines: 22 oficines arreu del territori
L’OGE s’acosta a l’empresari tot aplicant un model
col·laboratiu amb les Cambres de Comerç que ja
tenen oficines desplegades al territori. Així, de les
22 oficines ubicades als punts amb una major
activitat econòmica, 5 són pròpies i 17 en
col·laboració amb les Cambres de Comerç.
Durant la vigència del Pla FUE 2011-2014 es va
aconseguir que 77 ajuntaments aprovessin les
ordenances tipus que havia elaborat la Diputació
de Barcelona i 20 ajuntaments s’havien adherit al
servei FUE que ofereix la Plataforma e-Tram del
Consorci AOC.
El repte per al 2016 és implantar la FUE a escala local i aconseguir que tots els
ajuntaments hi estiguin adherits.
Des de l’aprovació de la Llei 16/2015, de simplificació administrativa el mes de juliol, els
ajuntaments que optin per adherir-se a la solució estàndard que ofereix el Consorci
Administració Oberta de Catalunya tenen 6 mesos per esdevenir FUE (13/02/2016) i els
que

vulguin

integrar-se

emprant

una

solució

tecnològica

pròpia

tenen

1

any

(13/08/2016) per adherir-se a la FUE. En aquesta mateixa línia d’impuls, el 17 de
setembre

es

va

signar

un

conveni

marc

de

col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, les
quatre diputacions i les entitats municipalistes per
a facilitar la implantació de la FUE als ajuntaments.
Més tràmits a la finestreta única empresarial
El nombre de tràmits que s’han dut a terme a l’OGE
s’ha quadruplicat en els últims 3 anys, a causa
de l’ampliació de la seva cartera de serveis.
Des de l’any 2012 fins avui s’ha quadruplicat el nombre de tramitacions que gestiona
l’OGE (presencials i electròniques) i, en aquest sentit, de 46.600 tràmits l’any 2012
s’estima que el 2015 se’n faran al voltant de 180.000.
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Augmenta la tramitació online gestionada des de l‘OGE
S’ha produït un canvi de tendència pel que fa al canal de tramitació, ja que el 2014
era majoritàriament presencial (63%) i només
en els primers sis mesos de 2015 el canal
electrònic és el prioritari en un 67% dels
tràmits, versus el 33% de presencials.
Les dades confirmen que la via electrònica esdevé ara el canal de preferència de
l’empresariat i intermediaris per dur a terme els seus tràmits

Canal Empresa, el portal de tràmits i serveis per a l’empresa i l’emprenedor
L’OGE ha impulsat el Canal Empresa, que és el
portal informatiu i de serveis a l’empresariat que li
permet dur a terme tots aquells tràmits que
necessita
l’empresa.

al

llarg
És

del
un

cicle

portal

de
de

vida

de

totes

les

administracions públiques catalanes, tal

com

estableix la Llei 16/2015 al seu article 17.
Tot mantenint el seu objectiu de garantir la
multicanalitat, aquest portal corporatiu és el canal
de relació prioritari amb les empreses i els
professionals i a fi de donar un millor servei.
El portal incorpora “La meva carpeta” que
esdevé la carpeta de l’empresariat i permet
visualitzar la relació de l’empresari amb
l’Administració de la Generalitat. El repte
dels propers anys és aconseguir la integració de les carpetes de totes les
administracions.
Canal Empresa ha rebut en dos anys 1.068.500 visites que han vist 5.188.000
pàgines de contingut i s’han dut a terme des del portal al voltant d’1 milió de tràmits
electrònics i 24.000 personalitzacions a l’espai “ La meva carpeta”.
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La totalitat dels tràmits de la Generalitat de Catalunya que afecten l’activitat econòmica
estan disponibles al portal Canal Empresa, i un 34% es poden gestionar íntegrament per
aquest canal.
El repte per al 2016 i 2017 és aconseguir que tots els tràmits necessaris per dur
a terme una activitat econòmica es puguin gestionar íntegrament de forma
electrònica.
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Personalitat
(assignació fora de concurs)

ALEX CRUZ
PRESIDENT I CONSELLER DELEGAT DE VUELING

Alex Cruz va néixer a Bilbao el
1966. És llicenciat en Enginyeria
Industrial

per

la

Central

Michigan University, i compta
amb

dos

Ciències

màsters,
per

University,

i

Administració

un

l'Ohio
un
i

en

State

altre

en

Direcció

d'Empreses per la Cox School of
Business

de

començar

la

professional
Airlines

Dallas.
seva
en

exercint

Va

carrera
American
diverses

funcions en diferents àrees de gestió, primer a la ciutat de Dallas, i posteriorment a la
seu de Londres. En el 2000, es va convertir en soci de l'empresa de consultoria de gestió
Arthur D. Little, posteriorment en 2002, va crear la seva pròpia empresa de consultoria
d'aviació i, finalment en 2005, es va convertir en soci director de la divisió d'aviació
comercial per a Europa d’Accenture.
En 2006, Cruz va liderar el llançament de la companyia Clickair, que va arribar a
aconseguir una flota de 26 avions i a operar 58 rutes a Europa. L’any 2009, Clickair es va
fusionar amb èxit amb Vueling, convertint a la nova Vueling en una de les aerolínies més
rendibles d'Europa transportant 22 milions de passatgers a l'any amb una flota de més
de 100 avions en més de 365 rutes en tota Europa, Orient Mitjà i Àfrica. Vueling és en
l'actualitat l'única companyia de baix cost amb un producte molt similar al que ofereixen
les companyies tradicionals una reeixida fórmula que l’ha portat a ser durant els últims
sis anys una companyia rendible.
Persona de contacte per mitjans de comunicació:
Sra. Bárbara Fisa García - barbara.fisa@vueling.com
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