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Traspassar fronteres a la recerca d’un treball
La difícil situació econòmica que vivim, l’incert mercat laboral i les dificultats a l’hora de trobar feina, obliga
a molts joves i no tan joves a plantejar-se anar a treballar a l’estranger. La mobilitat geogràfica es tradueix
en la possibilitat d’ obtenir millors perspectives professionals. Aquest fenomen agafa cada vegada més força
a la nostra societat. Si anys enrera marxaven a altres països on els oferien un futur professional més atractiu, ara que la situació laboral és més complicada i quan la necessitat de treball passa a ser una prioritat
bàsica, els joves reaccionen més que mai buscant noves oportunitats laborals fora de les nostres fronteres.
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Sovint, això pot representar per alguns donar un pas costós i de vegades dur de suportar. L’actual procés de
la globalització ofereix l’oportunitat de treballar a altres països, sobretot als que pertanyen a l’Unió Europea, i fa que els permeti ampliar uns coneixements útils i necessaris per millorar la seva carrera professional
en diferents mercats internacionals que, sens dubte, ajuda a fer créixer els seus currículums.
Per sort, avui dia, la mentalitat d’anar a treballar a l’estranger, mostra un perfil de persona menys contrària
a fer les maletes per marxar a fora, per tal d’aconseguir una feina digna i qualificada i, a més, amb possibilitats d’obtenir un salari més competitiu. Molts d’aquests professionals s’ho prenen també com una oportunitat per conèixer altres idiomes i altres cultures. És una altra manera de viure i, a més, moltes vegades,
desitjant que la seva feina sigui reconeguda a nivell internacional. Gràcies a les noves tecnologies i els vols
econòmics s’han escurçat distàncies, fan la vida més fàcil i permeten que puguin estar lluny de l’entorn familiar sense haver de perdre les seves arrels.
No obstant, caldria també plantejar si ens podem permetre perdre talent amb aquesta facilitat. Aquí tenim
unes universitats i unes escoles molt ben preparades que formen els joves amb un cost important. Cadascuna de les oportunitats de feina que troben fora aquests joves és una pèrdua que es podria convertir en una
inversió en capital humà i professional dins el món laboral, que contribuiria al creixement econòmic que ara
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14
Entra en vigor la llei que regula la mediació de conflictes a
l’empresa

no tenim i que tots desitgem. Si no aconseguim donar oportunitats als joves, el preu que haurem de pagar
serà molt alt. •
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Pideca, premi als millors
proveïdors del 2011
en caldereria-planxa
pel grup Comexi
El guardó reconeix la qualitat, la innovació i la creativitat de l’empresa

Jaume Carrera i Miquel Sala van recollir el premi de mans dels directius de Comexi.

Adriana Delgado

L’

L’empresa Pideca SA, especialitzada en planxisteria

tractats i conjunts muntants), com la resta de premia-

Pideca, especialista en planxisteria industrial,

industrial i caldereria, ha estat escollida per Comexi

des, per la seva excel·lència en la qualitat, la creativitat,

deformació metàl·lica i caldereria

Group com un dels seus cinc millors proveïdors del 2011.

l’orientació a la consecució de resultats, l’adaptació al

Pideca SA és una empresa de Torelló (Osona) que

Es tracta de la primera edició d’uns premis de caràcter

canvi, el treball en equip i la satisfacció final del client.

es dedica a la planxisteria industrial, la deformació
metàl·lica i la caldereria, amb una gran experiència

internacional que valoren l’esforç, la innovació i la creativitat. Comexi Group és una empresa gironina líder

L’acte d’entrega d’aquests primers premis de Comexi

en el sector, ja que va ser creada el 1988, i fa sis anys

mundial en fabricació de maquinària per al sector de

es va celebrar el passat 12 d’abril a l’edifici Narcís Mon-

que treballa per a Comexi. Té una plantilla de 35 tre-

l’envàs flexible, ubicada a Riudellots de la Selva.

turiol del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de

balladors i l’any passat va facturar 4 milions d’euros.

Girona, als quals van optar 600 empreses (tres finali-

Les instal·lacions de més de 2500 m2 i el versàtil i

Pideca va ser guardonada en la categoria de caldereria-

stes per categoria). Manel Xifra, president del consell

modern conjunt de maquinària, junt amb la capaci-

planxa (les altres categories eren co-suppliers i fibra

d’administració, va fer la presentació de l’acte i ell ma-

tat de l’equip de professionals, garanteixen l’èxit de

de carboni; subministraments industrials: mecànics,

teix i l’equip directiu van ser els encarregats d’entregar

la fabricació en grans o petites sèries, o fins i tot pe-

elèctrics i pneumàtics; mecanitzats; i serveis, subcon-

els premis.

ces úniques, per a tot tipus de sectors.•

Per a més informació:

Av. del Castell, 31 - 08570 TORELLÓ (Barcelona)
Tel. 938 504 094 - Fax 938 504 453
A/e: pideca@pideca.com - www.pideca.com

Els desafiaments
del transport per carretera,
la logística i l’emmagatzematge
L’increment dels preus dels carburants, la reducció de les subvencions públiques i els efectes de la recessió estan posant a
prova uns sectors que, fins al moment, semblaven haver esquivat amb nota els efectes de la crisi econòmica: els del transport
per carretera, la logística i l’emmagatzematge. De tota manera, per bé que els fronts oberts són nombrosos, també ho són les
oportunitats de negoci sorgides a redós del moment actual. Sense anar més lluny, factors com ara el boom de l’outsourcing
—és a dir, l’externalització de serveis— o les possibilitats de creixement derivades de les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) poden contribuir a pal·liar un escenari advers i, alhora, curull de reptes.

E
Redacció

En el cas del transport per carretera, tot i que la seva

tesa com el conjunt de serveis adreçat a organitzar

gaments), la intensificació dels processos de concen-

presència dels àmbits esmentats als mitjans de co-

una determinada empresa, especialment de distri-

tració, el risc de crèdit i els índexs de morositat co-

municació és més aviat discreta, la seva al conjunt

bució— i l’emmagatzematge.

mercial, sobretot entre les pimes. Al gener del 2012,
segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística

de l’economia espanyola no és pas menyspreable,
en concentrar el 3% de les societats actives a tot l’Es-

Anàlisi de la situació actual

(INE), el transport i l’emmagatzematge de mercade-

tat. Una incidència especialment palesa a Andalusia,

Malgrat tot, l’esclat de la bombolla financera al 2008

ries s’havia contret lleument en termes anuals.

Madrid o Catalunya, comunitats que alberguen una

encara passa factura als transportistes, l’activitat

de cada dues companyies (precisament, el territori

dels quals ha minvat des d’aleshores un 30%. Així ma-

A l’hora de justificar aquest escenari, els autors

català és el que aplega un percentatge més alt d’em-

teix, aquests han vist desaparèixer 20.000 empre-

de l’estudi assenyalen com a un dels principals de-

preses espanyoles, amb el 18%). De la mateixa mane-

ses del sector i han estat testimonis de com el preu

tonants l’encariment del preu del barril de Brent.

ra, el transport per carretera representa tres quartes

del combustible ha passat a representar el 38,4%

Aquest aspecte dista molt de ser anecdòtic, atès que

parts del volum global del transport de mercaderies,

dels costos d’explotació del camió. A més, segons un

el petroli és l’energia final més consumida a l’Estat

seguit a molta distància del transport marítim (tot

informe elaborat pel portal Axesor, la iniciativa em-

espanyol (representa el 42% sobre el total). Amb re-

i ser un dels meus actius d’Europa quant a conteni-

presarial havia minvat l’1,6% anual fins al setembre

lació a aquest problema, la Federació Espanyola de

dors gestionats) i, de manera merament testimoni-

del 2011, xifra que contrasta amb l’increment del 13%

Transport Discrecional de Mercaderies (FETRANSA)

al, del transport aeri, ferroviari i per canonada. Al seu

respecte al mateix període de l’any anterior. A aques-

alerta que l’augment interanual del preu del com-

torn, el transport terrestre constitueix el principal

ta tendència se suma per primera vegada l’augment

bustible el març passat ha estat del 15%. Aquest

dinamitzador de parcel·les com ara logística —en-

dels concursos de creditors (l’antiga suspensió de pa-

percentatge, però, s’eleva fins al 33% si es pren com

JORDI CABANAS
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La iniciativa
empresarial havia
caigut l’1,6% fins al
setembre del 2011,
xifra que contrasta
amb l’increment
del 13% respecte al
mateix període de
l’any anterior”

Imatge d’un procés d’empaquetatge. Empresa de logística Fredpcking.

a referència el mateix període del 2010, i fins al 67%

la gran majoria de vehicles elèctrics amb sistemes

companyies beneficiàries. Quant a la procedència

si es compara amb les dades de fa tres anys. Una si-

compatibles en tan sols 15 o 20 minuts.

dels ajuts, el 72% dels fons van ser concedits per les
Administracions autonòmiques, mentre que la pro-

tuació a la que, a més, cal sumar l’aplicació a moltes
comunitats autònomes de l’Impost sobre Venda Mi-

Menys subvencions

porció restant va tenir com a origen l’Administració

norista de Determinats Hidrocarburs (IVMH) —més

Un altre factor a tenir en compte és la reducció de

estatal.

conegut com a cèntim sanitari i equivalent a 4,8 cèn-

les ajudes públiques adreçades al transport per car-

tims per litre— i la rebaixa de la bonificació fiscal del

retera, les quals havien estat molt abundants en els

Les variables exposades explicarien la davallada de

gasoil professional a 0,1 cèntim per litre.

darrers anys. Es tracta d’una mesura d’estímul que

l’activitat. Segons les dades de la darrera Enquesta

ha minvat un 27,7% des del 2009, l’exercici en què

permanent del transport de mercaderies per carretera,

De tota manera, des del camp de l’R+D ja es cerquen

es van concedir més diners. Així, s’ha passat dels

l’any passat es van transportar 1.406,5 milions de

alternatives per a solucionar aquest problema, amb

104.299.188 euros en aquella data als 54.411.790 eu-

tones per aquest procediment. Aquesta dada és cla-

resultats que en alguns casos resulten esperança-

ros del 2011. En total, 1.889 empreses es van repartir

rament inferior a la del 2010 —1.566,70 milions de

dors. Per exemple, durant el Simposi de Vehicles

2.460 subvencions en els nou primers mesos de 2011,

tones—, el que es tradueix en un descens de l’11,39%.

Elèctrics 26 (EVS26) celebrat aquest mes de maig,

fet que suposa una disminució del 43,5% en el nom-

D’altra banda, l’estadística també revela que el volum

firmes del sector de l’automoció nord-americanes i

bre de subvencions i del 47,6% en el nombre d’em-

total de mercaderies transportades l’any passat amb

alemanyes han fet una demostració d’una tecnolo-

preses subvencionades. Només el transport aeri va

camió, la gran majoria corresponen a transport efec-

gia de càrrega ràpida que permetrà la recàrrega de

enregistrar un increment pel que fa el nombre de

tuat dins de l’Estat espanyol. Dintre de les tipologies

www.tolosa.cat

CARROSSERIES - GRUES - BOLQUETS - FURGONS - SEMIREMOLCS - PORTES ELEVADORES
CARROSSERIES
TOLOSA, S.L.
C. Cantonigròs, 9
Pol. Ind. Malloles
08500 VIC (Barcelona)

HIAB JONSERED MULTILIFT MOFFET LOGLIFT

Tel. 93 889 20 94
Fax 93 889 22 19
tolosa@tolosa.cat

LOGÍSTICA I
EMMAGATZEMATGE
DISTRIBUCIÓ PER TOT
ESPANYA I PORTUGAL
EN 24 HORES
SERVEI EUROPEU DIARI
Tel. 93 886 02 08
a/e murallatrans@murallatrans.com

PER NOSALTRES, DEMÀ ÉS DEMÀ.

6 | L’Especial Transport i Logística
compliment. D’altra banda, els afectats demanen a
l’executiu que hi apliqui una clàusula que impedeixi
establir un preu del transport per sota del seu cost.
Així mateix, insten a l’Administració central que estableixi un termini màxim de pagament a 30 dies,
definint-hi sancions per a garantir que la mesura es
porti a terme.
Un altre dels cavalls de batalla dels món del transport
és la reordenació del sector. Des d’aquest àmbit, es
proposa l’adopció de mesures adreçades a assegurar
l’equilibri entre l’oferta i la demanda, mitjançant la
JORDI CABANAS

revisió de les condicions d’accés al mercat del transport i el foment de l’abandonament de l’activitat dels
transportistes autònoms d’edat avançada.
Una petició addicional té a veure amb l’exempció al

Spain-Tir és una empresa de Vic, dedicada al transport, logística i emmagatzematge.

transport de mercaderies per carretera del cèntim
sanitari, mesura que ja s’aplica a la resta de mitjans
rants, fins al punt d’assolir màxims històrics.

més recurrents, hi destacaven el predomini dels minerals i els materials de construcció —malgrat la crí-

de transport que competeixen amb el transport per
carretera. En relació a aquesta qüestió, els transpor-

tica situació que viu el maó—, que van suposar pràc-

Tot i que en un primer moment estava previst que la

tistes denuncien que moltes comunitats autònomes

ticament la meitat del total de tones traslladades al

protesta tingués lloc entre el 29 d’abril i el 6 de maig,

estan fent que el gremi hagi de pagar els plats tren-

territori espanyol durant el 2011. A molta més distàn-

el col.lectiu d’associacions territorials de transpor-

cats de la seva gestió.

cia, es van situar els aliments (amb un 13,46% sobre

tistes han optat per ajornar- no pas desconvocar- la

el total) i els productes agrícoles (amb el 8,79%). Una

convocatòria de la vaga, en un intent d’esgotar “to-

Un altre inconvenient vindria de Brussel·les, ja que la

situació semblant es dóna amb la venda de camions i

tes les possibilitats de diàleg tant amb les organit-

Comissió Europea acaba d’exigir a l’Estat espanyol

furgonetes: l’abril passat, la matriculació de vehicles

zacions del sector com amb l’Administració”. Fins al

i a altres sis països que duguin a terme les mesures

comercials a Espanya ha caigut un 29,9% en relació

moment, més de 15 associacions –incloent-hi Astac

necessàries per aplicar la directiva comunitària so-

al mateix període del 2011. De tota manera, també

Catalunya- han manifestat la seva adhesió a aquesta

bre el temps de treball dels conductors autònoms,

hi ha algunes notes positives: segons dades de l’INE,

iniciativa.

amenaçant-los de dur aquest tema als tribunals si

l’activitat a l’àmbit de emmagatzematge (sense

continuen sense posar-hi remei. No és l’únic contra-

incloure-hi la logística i el transport) va experimen-

Malgrat tot, la determinació a fer aturades no és

temps sorgit al si de les institucions europees, ja que

tar un tebi creixement a la tardor del 2011. Fins i tot,

una postura compartida per tot el gremi, atès que

l’any passat el Parlament Europeu va ratificar la nor-

caldria destacar que el transport i l’emmagatzemat-

entitats com Fitrans —associació que aplega 2.700

mativa que permet incrementar un 30% els peatges

ge han enregistrat conjuntament 1.275 ocupats més

empreses— o la Confederació Espanyola de Trans-

als camions espanyols que travessen la frontera —el

a tot l’Estat durant l’abril d’enguany. Una dada gens

port de Mercaderies (CETM) es mostren contràries a

que es coneix com a Eurovinyeta.

menyspreable, si es té en compte la situació general

aquesta acció. Per la seva banda, aquest darrer col·

del mercat de treball.

lectiu ha assenyalat que està negociant amb l’Admi-

L’externalització com a oportunitat

nistració la posada en marxa d’un paquet de mesu-

Malgrat que l’escenari descrit no és precisament idíl.

Les demandes del sector

res urgents per al sector, entre les quals destaquen

lic, alguns informes posen damunt la taula algunes

En un intent de fer sentir la seva veu davant les Admi-

la devolució total del cèntim sanitari, abordar la re-

oportunitats que no haurien de ser obviades. Una

nistracions i capgirar la situació descrita, FETRANSA

forma pendent de la Llei d’ordenació dels transports

d’elles té a veure amb l’externalització de serveis o

va anunciar la convocatòria d’una aturada d’una set-

terrestres i modificar alguns aspectes clau de la Llei

outsourcing. En efecte, segons un estudi recent pre-

mana a tot l’Estat, en cas que el Govern central “con-

de contracte de transport.

sentat per CTC Externalización, des de l’inici de la

tinuï sense adoptar mesures per a pal·liar la situació

crisi s’ha multiplicat per cinc el nombre d’empreses

de ruïna que travessen pimes i autònoms”. Entre els

En la mateixa línia que CETM, els convocants de

que confien més d’un servei a especialistes en out-

detonants que han motivat aquesta resolució, la pa-

l’aturada ja han plantejat a l’Administració algunes

sourcing; actualment, 2 de cada 3 empreses espanyo-

tronal ha destacat el descens d’activitat del conjunt

receptes per pal·liar la seva situació. Una d’elles és

les ja es decanten per aquesta opció. Una alternativa

de l’economia espanyola, les condicions “summa-

que s’apliqui amb caràcter obligatori i vinculant la

que sempre ha estat un feu habitual per al transport,

ment abusives” a les quals s’està “sotmetent la bau-

clàusula de revisió del cost del combustible que esta-

la logística i l’emmagatzematge, considerats com a

la més feble de la cadena de transport [autònoms i

bleix la Llei del contracte de transport terrestre, tot

processos perifèrics de l’activitat empresarial. Ma-

pimes]” i la “fortíssima” pujada del preu dels carbu-

exigint-hi que s’hi incorporin sancions en cas d’in-

joritàriament, els àmbits econòmics que més estan
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Transports de
mercaderies
per carretera

Pol. ind Isidre II. C. Ensija, nau 1
08272 Sant Fruitós de Bages
goviltrans@yahoo.es
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apostant per l’externalització són el dels recursos
humans, l’administració i les xarxes de venda.

JORDI CABANAS

Segons un informe
de la UPM, la disponibilitat de serveis de
transport i logística
d’alta qualitat són
un element de vital
importància per al
creixement i la competitivitat d’un país”

La majoria de les empreses del transport i logística aposten cada vegada més per l’externalització.

Tal com recull un informe de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), les empreses privades i avan-

valor estratègic del sector, en llançar la següent afir-

El rol de l’Estat i la Generalitat

çades en termes d’utilització de tecnologies TIC i

mació: “La disponibilitat de serveis de transport i lo-

A l’espera de concretar-se els resultats de les conver-

amb disponibilitat de treballadors amb experiència

gística d’alta qualitat són un element de vital impor-

ses iniciades amb els afectats, l’Executiu espanyol ja

són més proclius a externalitzar les seves activitats.

tància per al creixement i la competitivitat d’un país”.

ha adoptat algunes mesures en aquest àmbit. Entre

A l’hora d’indicar els motius que expliquen l’auge de

Fins i tot, atesa la importància tant de la facturació

les més recents es compten la convocatòria d’ajuts

l’outsourcing, l’estudi de CTC Externalización apunta

com del nombre de llocs de treball en els serveis de

a transportistes autònoms per carretera que deci-

la necessitat de les empreses de fer créixer la compe-

transport i logística —sense obviar la forta interre-

deixen abandonar la seva activitat, promoguda per

titivitat mitjançant la reducció de costos (en un 55%

lació amb un nombre important d’àmbits econò-

la Secretaria d’Estat d’Infraestructures, Transport i

dels casos), guanyar flexibilitat a l’hora d’afrontar les

mics—, adverteixen que qualsevol innovació que

Habitatge. Aquests ajuts, que formen part del pro-

fluctuacions de la demanda (22%), millorar la quali-

contribueixi a incrementar la competitivitat tindrà

grama de mesures per a la millora del transport per

tat del servei confiant-lo a empreses especialitzades

un efecte positiu sobre la resta de sectors.

carretera, comprenen un import màxim de 20,5 mi-

(10%), simplificar la gestió (7%) i convertir despeses

D’altra banda, l’estudi ha permès identificar tres fac-

lions d’euros i es podran sol·licitar fins al proper 24 de

fixes en variables (6%).

tors d’èxit —o drivers— en l’ús de les TIC per part de

maig, adreçant-se a la Direcció General del Transport

les empreses dels transport i la logística, així com

Terrestre. Les persones interessades en trobaran

Internacionalització i TIC

el seu impacte sobre determinades dimensions em-

més detalls al web del Ministeri de Foment.

Un altre subterfugi passa per obrir l’activitat més enllà

presarials. En primer lloc, l’efectivitat de les noves

de les pròpies fronteres. Tot i la caiguda de les expor-

tecnologies a l’hora de reduir costos i cercar formes

Finalment, dintre de l’àmbit català, la Generalitat va

tacions, les empreses del sector no tanquen la porta

més innovadores de portar a terme la seva activitat

posar en marxa fa uns dies el Programa per a la inter-

als mercats internacionals. Un bon exemple es troba

empresarial, fet que al seu torn els permet resistir

nacionalització d’empreses dels sectors vinculats al

en la participació de fabricants europeus de camions

els efectes d’una rivalitat cada vegada més gran. En

Departament de Territori i Sostenibilitat, amb l’ob-

a la 12a. edició del Saló internacional Acte Xinesa 2012,

segon lloc, la seva contribució a l’augment de la col·

jectiu de reforçar la competitivitat global de les em-

que es va clausurar el passat 2 de maig a Beijing i que

laboració interempresarial i, finalment, el seu estret

preses i dels professionals que hi treballen. Aquesta

va servir per donar a conèixer les últimes novetats de

lligam amb actius complementaris com el know-how

iniciativa, de la que es podran beneficiar les empre-

productes per al transport de mercaderies.

i les habilitats dels treballadors.

ses basades en la logística i els transports, donarà
suport a aspectes com ara la internacionalització de

A més, no s’ha de passar per alt que en els darrers

Com a cas il·lustratiu, cal tenir present que la imple-

anys, les empreses que operen en els àmbits del

mentació de l’anomenada regla FIFO en l’àmbit de

transport i la logística han fet grans progressos en

l’emmagatzematge —que implica un increment en

Del que no hi ha dubte, emperò, és que tant el sector

l’adopció de noves tecnologies, especialment en les

l’automatització dels processos— ha contribuït a mi-

com les Administracions han de moure fitxa urgent-

TIC. Un univers ple d’avantatges, com es recull en

llorar notablement la traçabilitat de les mercaderies i

ment per tal d’invertir l’escenari descrit. L’increment

l’esmentat estudi de la UPM; aquest document con-

la seguretat alimentària. Un èxit per a un sector que,

del preu dels carburants i, en conseqüència, els costos

clou que els serveis de transport i logística poden

d’acord amb el servei d’ocupació municipal Barcelona

d’explotació posen a prova un dels sectors fonamen-

contribuir a augmentar el nivell de vendes i la quota

Activa, és assenyalat —juntament amb la logística—

tals per l’economia i que sens dubte ha de sortir refor-

de mercat. Així mateix, els seus autors remarquen el

com a dos dels sectors més resistents a la crisi.

çat una vegada superades les dificultats actuals.•

les companyies catalanes i la seva sostenibilitat.

C. Major, 26. 3n 4a
17162 BESCANÓ. Girona
Tel. (+34) 972 442 524
Fax (+34) 972 440 916
serratransportsfrigorifics.com
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Miquel Jordà,
gerent i propietari de

l’empresa de recursos
humans Eurofirms

jordi cabanas

“Els sectors que més personal
contracten són el de l’alimentació
i aquells que tenen una clara
vocació exportadora”
No totes les empreses dobleguen el genoll davant els colpidors efectes de la crisi econòmica. De fet, els resultats d’algunes companyies
demostren que el creixement i els bons resultats enmig de la tempesta no són una utopia. Aquest és el cas de l’ETT gironina Eurofirms.
Nascuda fa més de 20 anys, la firma té presència a vuit comunitats autònomes i ha incrementat la seva facturació un 17% en el darrer
exercici. A més, ha estat distingida per Great Place to Work com la segona millor companyia espanyola per a treballar-hi, en la categoria
de 100 a 250 treballadors. Un balanç que duu la signatura de qui, des del 1997, és el seu gerent i propietari: Miquel Jordà. Enginyer
agrònom i MBA per l’IESE, Jordà coneix de primera mà un àmbit que fa que tot un país contingui la respiració: el mercat laboral.

D
Cèlia Roca

econòmic actual, amb poques expectatives per a un

balladors a l’atur. Quina serà la seva contribució

tivitat, les ETT estan experimentant un notable

increment sostingut de l’activitat i amb poques pos-

en aquest àmbit?

creixement en la facturació, tot i que el mercat de

sibilitats per planificar a mitjà i llarg termini, poques

La Llei preveu aquesta col·laboració, però fins que no

treball continua deteriorant-se. S’ho esperaven?

empreses optaran per la contractació indefinida. Per

es publiqui el reglament que pugui regular-ho amb

Les ETT són un clar indicador de l’activitat econòmi-

tant, la formalització de contractes temporals serà

detall, no es podrà conèixer l’abast de la mateixa.

ca del país. De fet, van ser de les primeres a notar la

la fórmula predominant de contractació per als pro-

crisi el 2008, i molt especialment durant el 2009,

pers mesos. I les empreses de treball temporal, un

D’altra banda, la destrucció sistemàtica de llocs

quan el sector va reduir la seva activitat més d’un

dels agents per a la seva formalització.

de treball com a resultat de la crisi ha diversificat

Després d’uns anys marcats per la caiguda de l’ac-

el perfil dels treballadors que s’adrecen a les ETT

40%. Durant el 2010, aquest àmbit es va refer una
mica, però sense recuperar el volum de facturació

Com beneficia l’empresa recórrer als serveis

per accedir de nou al mercat laboral. Quins són

que hi havia abans de la crisi.

d’una companyia especialitzada en recursos hu-

els professionals que més recorren a aquesta via?

mans a l’hora de contractar els seus empleats?

Si comparem el perfil de persones que van recórrer

La reforma laboral aprovada pel Govern central

Els principals avantatges són una major professio-

a Eurofirms per cercar una feina abans de l’inici de

el febrer passat va abaratir els acomiadaments i

nalitat en les seleccions i el valor afegit que aporta

la recessió econòmica, l’any 2007, observem que hi

va ampliar els supòsits per a la rescissió de con-

recórrer a una empresa amb una orientació espe-

havia una proporció molt semblant entre homes i

tracte per causes objectives. Creu que això po-

cífica cap a aquesta activitat. El nostre objectiu per

dones, amb majoria de grup d’edat compresa entre

dria reduir la contractació mitjançant ETT?

damunt de tot és satisfer les expectatives de tots

els 25 i els 35 anys. Segons el nivell d’estudis, la majo-

L’objectiu principal de la reforma laboral és facilitar la

els nostres clients fent la feina ben feta, aportant un

ria havien finalitzat la formació secundària —al vol-

flexibilitat perquè les empreses puguin mantenir la

elevat grau de professionalitat i establint una relació

tant del 43%. En canvi, si ho comparem amb dades

contractació quan el cicle econòmic és desfavorable,

de confiança i de col·laboració a llarg termini.

de l’any en curs, veiem que el percentatge d’homes
que estan cercant feina ha augmentat fins al 60%.

i evitar així els acomiadaments. Una de les mesures
dintre d’aquest paraigües de flexibilitat és l’abarati-

L’Executiu també ha previst que les ETT ajudin

Pel que fa a l’edat, les franges de 18 a 25 anys i de 25 a

ment dels costos d’acomiadament. En el panorama

els serveis públics d’ocupació a recol·locar tre-

35 anys se situen en un 33%, respectivament, mentre
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Miquel Jordà, a l'interior de les oficines de la seu central d'Eurofirms, a Cassà de la Selva.

Amb la perspectiva
actual, pot ser que
s’arribi a una taxa
del 26% d’atur”

L’any 2007, la immigració representava un
53,55% del total dels nostres candidats
que cercaven feina; actualment, la
xifra ha disminuït fins al 21%”

que els candidats de 35 a 45 anys suposen un 23% del

amb més projecció pel que fa a la contractació?

taxa d’atur a l’Estat espanyol farà el cim l’any

total, i els candidats més grans de 45 anys, un 10%.

Principalment, el de l’alimentació, així com les em-

vinent, en arribar al 26,3% de la població activa,

I en quant a la formació, el 50% dels candidats han

preses de sectors diversos amb una clara vocació

xifra que equival a uns sis milions de persones.

finalitzat els estudis secundaris. La diferència més

exportadora.

Quin és el seu pronòstic?
Amb la situació actual i amb l’evolució real de l’eco-

gran la trobem en el percentatge d’immigració, que
l’any 2007 representava un 53,55% del total dels nos-

Un dels aspectes més durs de l’atur és l’impacte

nomia, l’atur es va incrementant. Fins a on? Fins que

tres candidats que cercaven feina, i actualment la

psicològic que té sobre les persones que el pa-

canviï l’escenari econòmic, i això no ho sap ningú.

xifra ha disminuït fins al 21%.

teixen i el seu entorn. Quin consell donaria als

Amb la perspectiva actual, pot ser que, efectiva-

aturats de llarga durada?

ment, s’arribi a un 26% d’atur.

I pel que fa als perfils més demandats per les

Que siguin constants i perseverants en la recerca de

empreses?

feina.

Quan preveu que l’economia espanyola estarà
en condicions de tornar a generar ocupació?

Seguint la línia de les dades anteriors, la franja d’edat
més demandada eren persones de 25 a 35 anys l’any

Els elevats índexs d’atur han motivat l’aparició

És la pregunta dels dos milions. Ara mateix, nosal-

2007, independentment de si són homes o dones.

d’un fenomen impensable anys enrere: els cur-

tres no observem cap indici que la situació de reces-

Actualment també es manté aquesta tendència, fins

rículums B, que reflecteixen menys titulacions o

sió canviï substancialment a curt termini.

i tot a l’alça —parlem d’un 43,5% d’enguany, respecte

experiència de les que realment té el candidat.

a un 42% el 2007—, i disminueix la franja d’edat dels

Amb aquesta estratègia, l’aspirant adequa el

I ja per acabar, quin creu que serà el paper de les

més grans de 45 anys, que només arriba al 8%. Al

seu perfil a ofertes de feina que estan per sota

ETT quan es normalitzi la taxa d’atur?

2007, el percentatge era del 12,3%. Així mateix, més

de la seva preparació. La recomana?

El rol de les ETT és el de mitjançar de manera eficient

del 82% dels treballadors contractats tenen naciona-

És totalment contraproduent: a la llarga tot s’acaba

en el mercat laboral. La taxa de penetració mitjana

litat espanyola, mentre que el 17% són immigrants.

sabent.

de les ETT a Europa és del 2% i fins i tot hi ha països

D’acord amb l’experiència d’Eurofirms, quins es-

He de plantejar-li la pregunta del milió: segons

que és del 4%. A Espanya, estem en el 0,6%. Queda

tan sent els sectors econòmics més dinàmics o

la Fundació de Caixes d’Estalvis (Funcas), la

molt per fer...•
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Valors personals i creixement econòmic
La davallada de la despesa pública, l’encongiment del consum privat, i la deslocalització d’empreses fan difícil el creixement
econòmic. Només podrem portar oxigen a l’economia amb creació de treball i nous models de negoci, però això requereix
revisar els nostres valors.

F
Redacció

Fins ara, la recepta que es proposava estava feta

Oportunitats que varen sortir d’un moment de crisi

banquers i els polítics, desenvolupen activitats al

de retallades i austeritat. Arrel del debat electoral a

empresarial i personal.

marge de la llei per acumular riqueses i sortir després a les revistes d’economia lluint els seus guanys

França, es comença a parlar de la necessitat de què
l’economia creixi. Parlen ara d’un creixement que

Un model d’economia de creixement és un ecosiste-

i competint per ser els més poderosos. És la cultura

no costi diners. Diuen els alemanys, potser escar-

ma en el qual hi ha individus que volen ser empresa-

de l’especulador sense escrúpols, que ens ha portat a

mentats de la política de subvencions, que hauria

ris abans que funcionaris o directius, però per tal de

la situació actual. Uns líders socials, totalment d’es-

d’haver servit per augmentar la competitivitat d’al-

què això passi també hi ha d’haver una universitat

quena al país que els ha fet créixer i d’esquena a la so-

guns països i que realment va servir només per crear

d’un alt nivell que fomenti aquests valors, connecta-

cietat. L’autèntica fita de l’emprenedor d’èxit hauria

economies dependents de les ajudes i del crèdit, que

da amb empreses i inversors que vulguin assumir ris-

de ser poder reinvertir els seus guanys en projectes

acostumaven una part de la població al diner fàcil i a

cos juntament amb l’emprenedor, amb la idea que el

socials, en noves empreses, fent de mecenes d’altres

l’endeutament exagerat.

guany del vint per cent de projectes d’èxit pot com-

emprenedors per tancar així el cercle i aconseguir

pensar les pèrdues del vuitanta per cent de projectes

d’aquesta manera un reconeixement social i una sa-

El dia cinc d’octubre de l’any passat va morir Steve

que fracassen. La societat ha de valorar aquests fra-

tisfacció per la feina ben feta. Com a animals socials

Jobs. El seu pensament representa un model d’èxit i

cassos donant una segona oportunitat a aquells que

la màxima fita i la màxima satisfacció hauria de ser

Silicon Valey configura un sistema de valors que val

se la mereixen.

fomentar projectes que donin oportunitats a d’altres
persones per tirar endavant.

la pena tenir en compte per entendre com l’actitud
és fonamental pel creixement econòmic. Queda
molt clar veient aquest model que per poder créixer

És clar que fa falta reactivar el creixement econò-

no n’hi ha prou amb mesures d’iniciativa pública.

mic per sortir de la recessió, però per això hem de fer

Calen emprenedors, individus creatius capaços de

transformacions molt importants començant pels

prendre riscos. Steve Jobs, en el seu famós discurs a

valors que afecten a les nostres institucions, a les

la universitat d’Stanford, explica diferents històries

empreses, a les universitats, i al capdavall en els indi-

que ens poden ajudar a entendre-ho. La primera és la

vidus. Un canvi de mentalitat que ens porti a prendre

necessitat de sortir del camí traçat per arribar a des-

riscos, a buscar el guany en l’aventura més que en la

cobrir coses noves, que en un moment donat enca-

seguretat, a ser més emprenedors que directius, a

ra no saps quines seran. Diu que els punts només es

ser més servidors que funcionaris. Catalunya és un

poden connectar cap al passat però no cap al futur.

país de gent creativa, només falta retrobar aquest

La seva idea d’abandonar les classes obligatòries de

esperit que ens ha donat la fama de treballadors,

la Universitat per assistir a classes de tipografia, una

imaginatius i cosmopolites. Potser l’únic camí per-

disciplina aparentment inútil, i com després aquest

què surti el millor de nosaltres mateixos són els rep-

coneixement el va ajudar a valorar i a millorar els mo-

tes que ens posa la situació que estem vivint.

dels de tipografia dels primers ordinadors Mac. És a
Analitzant el passat, podem veure que gairebé sem-

que moltes vegades no saps cap a on et portarà. No

pre la situació econòmica intervé directament en
Albert Watson

dir, tenir el valor de seguir la pròpia intuïció encara
s’ha de menystenir res i calen ganes d’aprendre de
forma desinteressada i generosa. La societat, i com
a representació seva la universitat, ha de fomentar

els canvis socials. La prosperitat sovint porta cap al
conformisme, mentre que les crisis importants van
lligades amb actituds de canvi, fins i tot revolucions
que han fet canviar els valors de la societat i dels in-

aquests valors, fins i tot sabent que aquest impuls
creatiu pot portar al fracàs, però que també el fracàs

Segurament la crisi ens obligarà a sortir de la zona de

dividus que la formen. De bon grat o forçats per les

és l’única via possible cap a l’aprenentatge.

confort, a viatjar fora, a exportar i a competir. Steve

circumstàncies, si el futur que volem és de prospe-

Jobs en el seu discurs d’Stanford ens recorda també

ritat i de creixement econòmic haurem de fer front

Steve Jobs, en la seva segona història ens parla pre-

que la vida s’acaba i que la mort, la major de les crisis,

necessàriament a un canvi de mentalitat. Fins ara

cisament de crisis i de fracassos, de com va ser ex-

ens connecta amb les coses realment essencials de

imperava un tipus de pensament de grup, tothom

pulsat de l’empresa que havia creat. Hi ha, però, una

la vida. De la mateixa manera, a nivell col·lectiu hem

era optimista racionalitzant i justificant decisions en

cosa que pot ajudar a superar aquestes situacions

de recuperar els valors essencials i veure què és real-

lloc de considerar realment les coses. Es varen deixar

de desesperació: la passió per allò que un fa. Aline-

ment important, què és el que realment val la pena.

de banda consideracions ètiques i morals, perdent
d’aquesta manera el pensament crític. Les dificultats

ant capacitat de prendre riscos, passió i creativitat i
una actitud positiva, els obstacles es poden vèncer

Però quan finalment l’èxit arriba, què fem amb això?

ens obliguen a obrir els ulls altra vegada a la realitat,

i fins i tot es poden convertir en oportunitats. Quan

Essencialment l’home és un animal social que busca

a buscar nous valors i noves maneres de fer ja que

les coses es posen complicades només et salva esti-

la felicitat. En el nostre entorn hem creat una soci-

necessitem trobar la sortida. Aquesta pensament

mar el que un fa, l’ofici. En aquests temps difícils Jobs

etat d’esquena als emprenedors. Sovint veiem l’em-

crític, l’estímul de les dificultats i una ment creativa

va conèixer la seva dona i va fundar l’empresa Pixar.

presari dins un paquet on, conjuntament amb els

poden ser la base del creixement econòmic. •
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Provetsa capdavantera en polítiques
de reducció de co2.

i en la utilització d’equips. Per altra banda s’estan rea-

L’Empresa Provetsa s’ha adherit al Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció

fora de l’horari de treball. Aquestes accions s’inclouen

de les emissions de gasos amb efecte hivernacle a Catalunya, que impulsa l’Oficina

en les activitats de comercialització de productes d’ali-

Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.

mentació animal i farmàcia veterinària, i en l’edifici i

substituït les ampolles de plàstic per fonts d’aigua, ha
millorat el reciclatge de paper i de material d’oficina i
ha automatitzat l’apagada dels equips no necessaris

seu central de Provetsa on hi ha les oficines, magat-

Redacció

É

litzant també tasques de conscienciació. Provetsa ha

zem i atenció al públic que comparteixen juntament

És molt interessant que les empreses del nostre en-

Voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos

torn apostin per una gestió que tingui en compte el

amb efecte hivernacle a Catalunya. Provetsa és la pri-

medi ambient com a mesura de Responsabilitat So-

mera empresa osonenca del sector agrícola i ramader

Provetsa és una empresa familiar amb més de 30

cial Corporativa. Per altra banda ajuda també que la

que, a través de LOWCO2 Project, ha fet un inventari

anys de trajectòria en el sector ramader, l’objectiu de

Generalitat de Catalunya incentivi aquestes estratè-

de les seves emissions de gasos amb efecte hivernacle,

la qual és abastir de productes i serveis a la pagesia

gies de control d’emissions i d’estalvi energètic, ja que

agafant el compromís de fer accions per reduir-ne les

per tal de què puguin aconseguir produir aliments de

són un model a seguir.

emissions i promoure la iniciativa entre els seus clients.

qualitat. L’empresa creu en una pagesia lligada al ter-

Reconeixent aquesta política, el conseller Lluís Reco-

L’empresa Provetsa ha començat ja a implementar

sans i assequibles. Una economia de proximitat amb

der va lliurar el dia 26 de març a Jordi Font, gerent de

mesures per a la reducció del seu impacte mediam-

l’objectiu de què respecti el medi ambient i que sigui

Provetsa, el certificat d’adhesió al Programa d’Acords

biental, millorant l’eficiència en el consum energètic

sostenible.•

amb les empreses Genefarm, LOWCO2 i Sanivet.

ritori amb l’objectiu de què posin al mercat productes

Simplificació dels tràmits
per al transport d’animals vius
El dia 8 de maig el Consell Executiu aprova la regulació del registre de transportistes
i mitjans de transport d’animals vius i Registre d’Operadors Comercials de bestiar, amb
l’objectiu de fer més simples els tràmits i facilitar l’activitat econòmica.

R

de corral, ocells domèstics i conills domèstics, a més
de gossos i gats domèstics, així com altres mamífers,
ocells, animals vertebrats i de sang freda.
Un dels objectius és garantir que tothom compleixi
unes normes bàsiques per al benestar animal. El nou
Decret té com a objectiu adoptar la normativa que
regula el transport de bestiar a la Directiva europea
2006/123/CE, però amb simplificació de tràmits. En
concret, queda suprimida l’autorització necessària

Redacció

perquè els operadors comercials sense instal·lacions

Reduir la burocràcia en les operacions ha de ser un ob-

per l’ampliació del mercat i l’augment de les relacions

s’inscriguin al Registre d’operadors comercials de bes-

jectiu bàsic que ens ha de portar a un estalvi impor-

comercials, la qual cosa pot incrementar també el risc

tiar. A partir d’ara serà suficient el tràmit de comuni-

tant de temps i diners. Actualment l’ús de les noves

de difusió de malalties.

cació, un sistema més àgil i per tant menys restrictiu.

rocràcia menys costosa. Aquesta nova regulació del 8

L’àmbit d’aplicació del Decret són els transportistes

Així mateix, els transportistes d’animals i els opera-

de maig té el doble objectiu de reduir i simplificar les

d’animals, els seus mitjans de transport i els operadors

dors comercials de bestiar que no tinguin el domicili

càrregues administratives i la simplificació de procedi-

comercials de bestiar que comercialitzin amb animals

social a Catalunya i que realitzin operacions de trans-

ments per a facilitar l’activitat econòmica sense com-

vius i tinguin el domicili social a Catalunya. Afecta el

port o comercials al país hauran de tenir l’autorització

prometre la seguretat. Ens trobem doncs, amb una

transport d’èquids domèstics i animals domèstics de

expedida per l’autoritat competent. Per tant, no cal-

complexitat creixent en les transaccions comercials,

les espècies bovina, ovina, cabruna i porcina, els ocells

drà una inscripció al registre.•

tecnologies permet agilitzar molts tràmits i fer la bu-
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Neix Probiomasa, una associació
per impulsar aquesta font d’energia
Organitzacions agràries, cooperatives, propietaris forestals, productors d’energies renovables i de biogas s’uneixen per impulsar
l’aprofitament de la biomassa a Espanya. Amb aquesta idea neix Probiomasa, una associació que aglutina tot el sector i que té l’objec-

jordi cabanas

jordi cabanas

tiu d’impulsar aquesta font d’energia com a generadora de llocs de treball i aposta per la sostenibilitat i el desenvolupament rural.

Imatges de la matèria primera del sector energètic.

L’
Redacció

L’organització neix amb la voluntat d’unir totes

Probiomasa neix en un moment en el que el sector

llocs de treball que, a més a més, es mantenen en

les veus del sector facilitant la interlocució amb

passa per una situació d’estancament, tot i que Es-

el temps. Aquesta creació d’ocupació estable al

les administracions en un moment crític per la

panya té un important potencial de matèries pri-

lloc on es produeixen aquestes matèries primeres

biomassa en el que és particularment important

meres per instaurar un nou sector productiu amb

ajuda a l’acompliment dels objectius de desenvolu-

donar a conèixer els avantatges d’aquesta font

caràcter industrial que seria una important font

pament rural.

d’energia. Sorgeix de la iniciativa dels productors

d’ocupació. Un sector que sí s’ha sabut articular a

de biomassa i els productors d’energia a partir de

altres països europeus generant importants bene-

La biomassa també fomenta la sostenibilitat. La

les biomasses. Agrupa Organitzacions Professi-

ficis ambientals i socioeconòmics.

valorització i transformació en biogas de la matèria orgànica present als residus agrícoles, ra-

onals Agràries com l’Associació Agrària de Joves
Agricultors (ASAJA), la Coordinadora d’Associaci-

El primer avantatge que apunten és la genera-

maders i urbans evitaria la generació i dissipació

ons d’Agricultors i Ramaders (COAG), la Unió de

ció d’ocupació. El fet que la biomassa sigui l’única

incontrolada de metà, reduint de manera subs-

Petits Agricultors (UPA) i les cooperatives agro-

energia renovable que necessita un aprovisiona-

tancial la producció de gasos d’efecte hivernacle.

alimentàries, així com els propietaris forestals re-

ment continu de combustibles, implica que en tots

A més a més, una gestió sostenible dels boscos

presentats per la Confederació d’Organitzacions

els processos logístics relacionats amb el submi-

que valortizi la biomassa forestal evitaria incendis

de Silvicultors Espanyols (COSE), entre altres.

nistrament de matèries primeres es generin molts

forestals.•
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Entrevista a Marc Domínguez, gerent de BCN Consultors

“Amb Momentum Start Up
acompanyem l’emprenedor
des del primer moment”
BCN Consultors llança una nova línia d’assessorament especialitzada en les start up’s,
amb la col·laboració de l’Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya

Adriana Delgado

M

Marc Domínguez és el gerent de BCN Consultors,

pendents, emprenedors corporatius o emprenedors

xement i experiència sectorials i oferint solucions

firma que ofereix assessorament a empreses en les

socials), col·laborem intensament en tota recerca de

ajustades a les necessitats reals de l’emprenedor.

àrees econòmica, laboral/recursos humans i legal.

la viabilitat empresarial.
Quins objectius es pretenen amb Momentum

BCN Consultors ha posat en marxa una nova línia
d’assessorament, MOMENTUM START UP, amb

Com es concreta aquest nou servei?

Start Up?

l’objectiu d’impulsar la creació, l’assentament i el

BCN Consultors s’implica en la direcció de les opor-

El nou servei està dissenyat per a acompanyar l’empre-

creixement de noves empreses en el mercat.

tunitats per a convertir-les en negocis, aportant

sa des del seu naixement i, sobretot, durant els primers

tots aquells recursos que estan més enllà del con-

anys de vida en els que s’han d’assentar els fonaments

Per què ha fet aquest nou pas BCN Consultors i

trol de l’emprenedor.

de la companyia, amb la garantia de què les podem

ha decidit crear una nova línia d’assessorament

Des de BCN Consultors acompanyem les start up’s

guiar al llarg de la seva activitat i ajudar-les a créixer.

amb Momentum Start Up?

des de la transformació d’una idea en un Business

L’objectiu de BCN Consultors és aportar l’experiència,

A BCN Consultors creiem que la innovació ha de

Plan, fins a la creació i el desenvolupament del ne-

els serveis i els professionals de la firma a aquelles inici-

materialitzar-se en productes i serveis que millorin,

goci d’una manera integral, assolint una major

atives que tinguin una projecció de futur. El servei, que

directa o indirectament, la qualitat de vida de les

eficàcia i agilitat gràcies a un servei de 360 graus:

inclou diferents especialitats pertanyents a les àrees

persones. I donat que l’activitat emprenedora es pot

dissenyant l’estratègia empresarial i establint un

econòmica, laboral/recursos humans i legal, està pen-

trobar en entorns molt diferents (emprenedors inde-

seguiment personalitzat, aportant el nostre conei-

sat per a aportar el màxim valor afegit a les start up’s.•

www.bcnconsultors.com

informa@bcnconsultors.com

BCn Consultors - Barcelona
Carrer blames 150, 1r 1a
08008 barcelona
Tel. 93 292 99 30
BCn Consultors - Vic
portal de la rambla 3, planta 1 Local 8
08500 vic
Tel. 93 888 15 20
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El text facilita que les pimes puguin resoldre determinats afers
sense recórrer a la via judicial

Entra en vigor la llei que
regula la mediació de
conflictes a l’empresa

Les Trobades Empresarials
analitzen el paper de la
Xina i l’Índia per fer negocis

Des del passat 7 de març, les pimes disposen d’un nou instrument
per a la resolució de conflictes al marge de la via judicial: la Llei de
mediació en assumptes civils i mercantils (RD 5/2012), aprovada dos
dies abans.

Redacció

L

La nova normativa, que incorpora a l’empresa espanyola una pràctica molt esteAquests afers poden produir-se entre dues o més empreses o bé entre companyies i proveïdors, i contemplen aspectes com ara les reclamacions de quantitats
econòmiques o l’incompliment de contractes, tant a nivell nacional com internacional.

Entre les característiques de la mediació, destaca el fet que és de caràcter voluntari; es pot demanar directament per una de les parts o per ambdues. Fins i tot,
es pot indicar com a clàusula d’un contracte que es recorrerà a aquesta eina en
cas de conflicte, donant-li així preferència davant la via judicial. De tota manera,
encara que finalment s’arribi a aquest punt, la mediació podrà iniciar-se en qualsevol moment: abans, durant o després d’haver-se iniciat el corresponent procés
judicial.
Una altra característica de la mediació —i de tota la documentació que porti associada— és que és confidencial, circumstància que garanteix una total privadesa
a l’hora de tractar els aspectes en conflicte. Al seu torn, per a mantenir la neutralitat del procés i la igualtat de les parts, cal que la persona mediadora no tingui cap
interès directe sobre les controvèrsies abordades. La seva funció serà aconseguir
un acostament entre les parts amb el propòsit que aquestes puguin assolir un
acord satisfactori. Per a fer-ho, el mediador farà servir tècniques de resolució de
conflictes (TARC).
D’altra banda, per a donar la màxima flexibilitat als implicats, la durada de la mediació sempre és acordada per les parts involucrades, procurant que sigui com
més breu millor. Precisament, aquest és un dels avantatges d’aquest instrument
si es compara amb els tribunals. A més, pot ajudar a resoldre de manera pràctica,
efectiva i econòmica determinats tipus d’afers en el context empresarial.

VicEmprèn

sa en altres països del món, s’aplica a mediacions en assumptes civils i mercantils.

Imatge de la presentació amb Nacho Barrera, Josep M. Gomes i el regidor de l’Ajuntament de Vic,
Josep Arimany.

Redacció

E

El passat 4 de maig van tenir lloc les Trobades Empresarials que organitza cada
any el departament VicEmprèn de l’Ajuntament de Vic. La jornada va ser centrada
en la Xina i l’Índia com a oportunitats de negoci per a la petita i mitjana empresa i
hi van assistir més de 50 empresaris de la comarca.
La presentació i benvinguda de la trobada va anar a càrrec del regidor i tinent
d’alcalde de l’Ajuntament de Vic, Josep Arimany, que va destacar “la importància
d’aquestes trobades, on la internalització és básica i fonamental per al futur de
les empreses” i “Osona és una comarca molt activa en aquest sentit i compta amb
moltíssimes empreses amb ganes d’obrir nous mercats”.
La primera xerrada va anar a càrrec de Josep M. Gomes, responsable de Mercats
BRIX de la Cambra de Comerç de Barcelona, sota el títol “Anàlisi comparativa entre la
Xina i l’Índia”. La següent intervenció va ser “Experiències de negoci a la Xina i a l’Índia”
de Nacho Barrera, de Go-In Easy Wear, empresa tèxtil, i Xavier Torredà i Gisel Li, de
Torredà Lathes, empresa de maquinària per a fabricants de mobles.
La jornada es va tancar amb una taula rodona moderada per Marin Orriols, soci
de l’empresa de consultoria Deal and Grow.•

Pel que fa a una de les principals novetats de la llei, el text preveu l’execució dels

Ja que ho hem de fer!
Fem-ho bé.

acords de mediació, ja que es podran elevar a escriptura pública. Així, se n’agilitza
l’execució.

PEDROSA BUSQUETS & ASSOCIATS

“Entenem que el legislador proporciona un fort impuls a aquest mecanisme de
gestió de controvèrsies, oferint així una via més econòmica i àgil, sense renunciar
a les garanties jurídiques”, expliquen Eva Susana Fernández i Natàlia Ferré, advo-

PROTECCIÓ DE DADES

ESPAI VIT-RECINTE FIRAL EL SUCRE
C. de la Llotja, s/n. 08500-VIC
Mòbil 639 573 263
A/e info@pedrosabusquets.com

cades i fundadores de la firma Tarc.•

ROPA DEPORTIVA PERSONALIZADA
LIDER IMPORTACIONS ESPORTIVES, S.L.
C/ BANYOLES, 10,
POL. IND. DE BESALÚ,
17850 BESALU, GIRONA
TEL. 972 59 13 32 - 972 59 01 50
FAX 972 59 13 33

www.liderimport.com
info@liderimport.es
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En marxa la campanya de la
declaració de la renda 2011

Entre les principals novetats, la reaparició de l’impost del patrimoni

Un total de 54
projectes es presenten
als Premis Innovacat

J

L

Adriana Delgado

Redacció

Ja està en marxa la campanya de la declaració de la ren-

ges que s’adquireixin a partir de l’1 de gener del 2011 per-

da 2011. Tots els contribuents tenen de termini fins el

den la possibilitat de deducció si la base disponible del

30 de juny o fins el 27 de juny si la declaració de la renda

contribuent és superior a 24.000 euros. Per a aquest

surt a pagar i es domicilia el pagament –en aquest cas,

any hi ha un règim transitori que regula com deduir-lo

el recàrrec serà el dia 30.

a la declaració de la renda 2011.

La 4a edició dels Premis Innovacat ha tingut un rècord
de participació. S’han presentat 54 projectes, 16 a la
categoria d’Empresa Avança (30%) i 38 a la categoria
d’Empresa Jove (70%). Ha estat un augment d’un 23%
el nombre de projectes respecte l’última edició del

Es pot sol·licitar l’esborrany de la declaració per telèfon

2010. Pel que fa a la procedència dels projectes, 39 són

o Internet, i una novetat important: es pot sol·licitar

Quant a la reintroducció amb caràcter temporal

de la comarca d’Osona, 6 són de Barcelona (ciutat) i

el número de referència de l’esborrany. Amb aquest

de l’impost sobre el patrimoni, si bé la reintroduc-

9 d’altres comarques. Dels 39 projectes osonencs, 11

número no cal esperar a què arribi l’esborrany i es pot

ció de la figura tributària és de caràcter temporal per

són de Manlleu. El proper 31 de maig tindrà lloc l’acte

accedir a la pàgina web de l’Agència Tributària, modifi-

als exercicis 2011 i 2012, es fa necessari de cara al tan-

de presentació de projectes davant el jurat, i a finals

car les dades, confirmar l’esborrany, descarregar les da-

cament de l’exercici conèixer les característiques de la

del mes de juny es realitzarà l’acte de lliurament dels

des fiscals al programa Padre i presentar la declaració

seva aplicació i els canvis incorporats, a fi de conèixer

Premis Innovacat 2012.

per Internet. També segueix sent possible sol·licitar cita

adequadament l’impacte efectiu per a cada contribu-

Com ja es va avançar a la presentació d’aquesta 4a

prèvia per telèfon i Internet. Un altre mecanisme d’aju-

ent. Concretament, afectarà a qui tingui un patrimoni

edició, aquest any Casa Tarradellas s’ha afegit al pro-

da és el programa Padre, la descàrrega del qual ja està

declarat de més d’un milió d’euros, per una part, si el

jecte. Juntament amb Benito, Bon Preu, Girbau i la

disponible al web.

valor de la seva casa supera els 300.000 euros, i, per

Farga Group representen cinc empreses de sectors

l’altra, la suma del seu capital (estalvis, vehicles, pro-

ben diferents, però que aposten per fomentar el dina-

Quant a les deduccions de la declaració de la renda

ductes de renda variable, joies, etc.) està valorada per

misme empresarial a la comarca. Els Premis Innova-

2011, aquest serà l’últim any en què es pugui aplicar la

més del700.000 euros.•

cat són els únics premis empresarials catalans organ-

deducció per adquisició d’habitatge. Tots els habitat-

Més informació a www.agenciatributaria.es

itzats per 5 empreses.•

ASSESSORIA LABORAL I FISCAL

C. Remei, 12. Tel.
17500 Ripoll Fax
E-mail
Girona
Website

PL. CATALUNYA, 15

TEL. 938 502 600 FAX 938 502 119

08512 ST HIPÒLIT DE VOLTREGÀ

E-MAIL:vigue@assessoriavigue.com

972 70 40 28
972 70 31 64
acastro@servycat.com
www.servycat.com

Vol obtenir el fruit esperat de les
seves publicacions?
El fruit de la seva publicació depèn de molts factors, un bon disseny, un millor contingut i també i
molt important una impressió de qualitat.
Els nostres clients ho saben i dipositen dia rera dia la seva confiança en la nostra experiència.
Aquesta confiança ha quedat recentment avalada pel guardó otorgat pel Gremi d’Arts Gràfiques
com a millor impressió en offset humit.

JORDI CABANAS

L’Eix Tansversal de la Catalunya Central, és una via de comunicació
molt transitada per les empreses de transport de mercaderies.

