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3El President

El President

Un nou any d’activitat de CEPTA que tanquem a ple ritme. És hora de fer 
una breu introducció a la MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE CEPTA de l’any 
2016.
Em dóna la sensació que l’any 2016 ha estat un any de consolidació 
d’una millora estable de la nostra economia. És el que ens diuen les 
dades macroeconòmiques.
Des del meu punt de vista és una consolidació que està posant les ba-
ses del funcionament estructural del futur de les empreses i del territori.
Estic pensant en temes com la negociació col·lectiva, la digitalització 
de l’activitat i les empreses, la necessitat d’enfortir la inversió en in-
fraestructures, el procés cap a la independència, la internacionalitza-
ció, la UE, la globalització mundial, el canvi climàtic, la renaixença d’un 
equilibri de forces mundial diferent del que fins ara estem acostumats, 
la comunicació entre persones, la formació de les persones, l’estat del 
benestar d’uns i d’altres, la conquesta de l’espai,…
Vull posar de manifest que estem entrant en una societat global i prope-
ra, que ens obliga a estar molt més atents a les oportunitats i a les ame-
naces que ens assetgen cada dia i que ens porten a prendre decisions 
més ràpides i acurades que fins fa relativament poc temps.
Des del meu punt de vista estem entrant en una època convulsa en tots 
els sentits. El nostre entorn està canviant vertiginosament i hem d’estar 
disposats a gestionar aquest canvi de manera diferent a com ho hem 
estat fent fins ara.
L’exterior a la nostra activitat, a la nostra empresa, tindrà en un futur 
immediat una importància cabdal per aprofitar les oportunitats d’aquella 
dita “A río revuelto, ganancia de pescadores”.
Els canvis generen incertesa, cert, però també oportunitats.
El 2016 ens ha marcat i senyalat molts dels camins de canvi que s’estan 
construint al nostre voltant, i dels que cal escollir la millor manera de 
caminar pel món.
Us encoratjo a mantenir-nos oberts de ment i buscar constantment vi-
sualitzar els camins que se’ns obren, i a escollir els adequats per les 
nostres empreses, el nostre territori i els seus ciutadans.
La visió de futur i l’elecció de les decisions a prendre, són qualitats per-
sonals que ningú ens pot treure si volem ser protagonistes i decidir que 
fem per a un millor futur propi i dels que ens envolten.

Josep Antoni Belmonte Marín
President
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Missió, Visió
de Futur i Valors

La Missió

La Visió de Futur

Els Valors de CEPTA

Sumar esforços i unir les empreses existents 
a les comarques tarragonines amb l’objectiu 
de defensar els interessos dels empresaris de 
les nostres comarques i tenir més presència 
davant els agents socials i l’administració pú-
blica, així com donar suport a qualsevol inicia-
tiva gremial, sectorial o d’empresa.

És la imatge del què volem aconseguir, d’on 
volem arribar. A cada moment, l’entitat té una 
realitat més o menys brillant, però ambicio-
nem millorar sempre per arribar a la visió del 
que veiem com volem que sigui l’entitat.
La visió ens proporciona a l’organització un 
horitzó per assolir, que aporta il·lusió i sentit 
als esforços de desenvolupament de les per-
sones que la integren.

La visió de futur de CEPTA és:                                      
Ser un referent de serveis de qualitat i eficàcia 
en la ment de les associacions empresarials dels 
empresaris de les comarques de Tarragona.

• Servei al soci
• Proximitat a les empreses (i innovacions)    
• Treball constant
• Rigorositat en la feina
• Integració empresarial
• Igualtat entre persones
• Esperit de treball i millora constant
Per a dur-los a terme, treballem dia a dia per a 
millorar el nostre servei cap a les associacions 
empresarials i l’empresari.
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7Dades econòmiques

Dades Econòmiques
de la Província
Quadre d’Indicadors de la Província de Tarragona, 2016

Indicador Prov. Tarragona Data Font Unitat
Població 2015 2016
Població demarcació 795,10 792,30 2016 INE / Idescat En milers de persones

• Alt Camp 44,31 44,11 2016 INE / Idescat En milers de persones

• Baix Camp 188,03 188,36 2016 INE / Idescat En milers de persones

• Baix Ebre 79,75 78,98 2016 INE / Idescat En milers de persones

• Baix Penedès 99,93 99,81 2016 INE / Idescat En milers de persones

• Conca de Barberà 20,48 20,22 2016 INE / Idescat En milers de persones

• Montsià 68,52 67,65 2016 INE / Idescat En milers de persones

• Priorat 9,55 9,38 2016 INE / Idescat En milers de persones

• Ribera d’Ebre 22,72 22,47 2016 INE / Idescat En milers de persones

• Tarragonès 249,94 249,57 2016 INE / Idescat En milers de persones

• Terra Alta 11,87 11,76 2016 INE / Idescat En milers de persones

Estrangers residents demarcació 136,05 119,74 2016 INE / Idescat En milers de persones

Comportament dels Preus
Index de preus al consum. Base 100 = 2016 102,537 102,115 des 2016 INE Index

IPC general. Variació mensual -0,3 0,8 des 2016 INE Percentatge

IPC general. Variació anual -0,1 1,9 des 2016 INE Percentatge

IPC general. Variació de l’any en curs -0,1 1,9 des 2016 INE Percentatge

PIB
PIB a preus de mercat (estimació provisional) 20.674,28 20.837,26 2016 INE En milions d’euros

PIB per càpita (estimació provisional) 25.891,00 26.257,00 2016 INE En euros

Mercat de treball 
Taxa d’ocupació 48,2 48,0 IV trim. 2016 EPA Percentatge

Taxa d’atur 21,9 17,4 IV trim. 2016 EPA Percentatge

Contractació total 20,75 20,24 des 2016 SEPE En milers de persones

Població activa 399,90 377,40 IV trim. 2016 EPA En milers de persones

Població ocupada 312,50 311,70 IV trim. 2016 EPA En milers de persones
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Indicador Prov. Tarragona Data Font Unitat
Mercat de treball 2015 2016
Població aturada (EPA) 87,40 65,70 IV trim. 2016 EPA En milers de persones

Població aturada registrada 61,80 55,13 des 2016 SEPE En milers de persones

Població aturada registrada agricultura 3,23 2,74 des 2016 SEPE En milers de persones 

Població aturada registrada indústria 6,53 5,61 des 2016 SEPE En milers de persones

Població aturada registrada construcció 7,34 5,89 des 2016 SEPE En milers de persones

Població aturada registrada serveis 40,93 37,62 des 2016 SEPE En milers de persones

Població aturada registrada sense 
ocupació anterior

3,78 3,27 des 2016 SEPE En milers de persones

Població ocupada agricultura 16,6 18,2 IV trim. 2016 EPA En milers de persones

Població ocupada indústria 53,7 58,0 IV trim. 2016 EPA En milers de persones

Població ocupada construcció 23,4 21 IV trim. 2016 EPA En milers de persones

Població ocupada serveis 218,6 214,5 IV trim. 2016 EPA En milers de persones

Construcció
Habitatges iniciats 486 528 2016 Territori i sosteni-

bilitat (GENCAT)
En unitats

Habitatges acabats 389 534 2016 Territori i sosteni-
bilitat (GENCAT)

En unitats

Hipoteques immobiliàries constituides
(nombre)

6.262 6.871 2016 INE En unitats

Hipoteques immobiliàries constituides 
(volum)

672,59 757,36 2016 INE En milions d’euros

Transport
Tràfic de mercaderies al Port de Tarragona 33.005.870 31.351.542 2016 Puertos del 

Estado
En tones

Tràfic de líquids a doll al Port de Tarragona 22.315.309 20.265.105 2016 Puertos del 
Estado

En tones

Tràfic de sòlids a lloure al Port de Tarrago-
na

8.365.324 9.065.462 2016 Puertos del 
Estado

En tones

Tràfic de mercaderia general al Port de Tarra-
gona

2.225.357 1.994.274 2016 Puertos del 
Estado

En tones

Tràfic de contenidors al Port de Tarragona 89.848 83.666 2016 Puertos del 
Estado

En TEU’s

Tràfic de passatgers a l’Aeroport de Reus 705.067 817.611 2016 AENA En unitats

Operacions a l’Aeroport de Reus 13.533 14.472 2016 AENA En unitats

Nivell de benestar
Parc de vehicles (total) 560.243 566.692 2016 Idescat En unitats

Parc de vehicles (turismes) 372.948 378.421 2016 Idescat En unitats

Index de motorització (total) 689,48 689,48 2015 Idescat

Index de motorització (turismes) 459,45 459,45 2015 Idescat
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Indicador Prov. Tarragona Data Font Unitat
Finances 2015 2016
Crèdits 16.272 16.295 des 2016 Banco de España En milions d’euros

Dipòsits 12.040 12.069 des 2016 Banco de España En milions d’euros

Nombre d’oficines 508 448 des 2016 Banco de España En unitats

Turisme
Pernoctacions; hotels 9.601,52 10.263,55 2016 INE En milers d’unitats

Viatgers; hotels 2.659,93 2.860,18 2016 INE En milers d’unitats

Temps mig d’estada; hotels 3,61 3,59 2016 INE En dies 

Establiments hotelers 258 261 2016 INE En unitats (mitjana)

Places hoteleres 44.855 18.555 2016 INE En unitats (mitjana)

Grau d’ocupació hotelera per places 55,23 58,91 2016 INE Percentatge

Grau d’ocupació hotelera per places; 
cap de setmana

62,12 64,06 2016 INE Percentatge

Personal ocupat 4.071 4.238 2016 INE En unitats (mitjana)

Pernoctacions; apartaments 1.925,58 1.993,09 2016 INE En milers d’unitats

Viatgers; apartaments 329,68 332,30 2016 INE En milers d’unitats

Temps mig d’estada; apartaments 5,84 6,00 2016 INE En dies

Capacitat; places 15.653 14.939 2016 INE En unitats (mitjana)

Capacitat; apartaments 3.115 2.989 2016 INE En unitats (mitjana)

Grau d’ocupació; apartaments 49,87 53,61 2016 INE Percentatge

Personal ocupat 490 501 2016 INE En unitats (mitjana)

Pernoctacions; càmpings 5.110,64 5.257,53 2016 INE En milers d’unitats

Viatgers; càmpings 753,20 871,81 2016 INE En milers d’unitats

Temps mig d’estada: càmpings 6,79 6,03 2016 INE En dies

Establiments; càmpings 40 41 2016 INE En unitats (mitjana)

Parcel·les 15.227 15.646 2016 INE En unitats (mitjana)

Grau d’ocupació; parcel·les 43,95 44,62 2016 INE Percentatge

Personal ocupat 630 646 2016 INE En unitats (mitjana)

Sector exterior
Importacions 10.340,30 10.169,46 2016 Agencia Tributaria; 

Aduanas
En milions d’euros

Exportacions 7.240,10 7.135,00 2016 Agencia Tributaria; 
Aduanas

En milions d’euros

Activitat
Societats mercantils creades 1.326 1.290 2015 INE En unitats

Capital subscrit 116.407,00 31.181,00 2015 INE En milers d’euros
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11Estructura de l’Afiliació Empresarial

BIAC
OCDE

Organitzacions
sectorials

Organización Internacional 
de Empleadores

Organitzacions
territorials

Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Confederació Empresarial
de la Província de Tarragona (CEPTA)

Foment del Treball Nacional

Confederación Española de la Pequeña
y Mediana Empresa (CEPYME)

Federació d’Empresaris
de la Petita i Mitjana Empresa (FEPIME)

Unión de Organizaciones 
Empresariales Europeas (UNICE)

Empreses individuals

Unión de las Pequeñas y Medianas
Empresas Europeas (UIAPME)
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Associacions i Gremis

Núm. Empresa 9084

ACTIVA MUTUA 2008

Núm. Empresa 1200

ASSOCIACIÓ AGRÀRIA 
DE JOVES AGRICULTORS

Núm. Empresa 600

ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS 
I CONSTRUCTORS D’EDIFICIS 
DE CATALUNYA

Núm. Empresa 6000

ASEPEYO

Núm. Empresa 88

ASSOCIACIÓ PROVINCIAL 
ESTACIONS SERVEIS

Núm. Empresa 20

ASSOCIACIÓ ARMADORS 
D’ARROSSEGAMENT 
DE TARRAGONA

Núm. Empresa 51

ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL 
ARTS GRÀFIQUES PROVÍNCIA 
DE TARRAGONA

Núm. Empresa 105

ASSOCIACIÓ EMPRESARIS 
POLÍGON INDUSTRIAL 
DE VALLS 

Núm. Empresa 32

ASSOCIACIÓ PROVINCIAL 
EMPRESARIS SALES 
DE FESTES I DISCOTEQUES

Núm. Empresa 71

ASSOCIACIÓ D’EMPRESES 
DE SERVEIS DE TARRAGONA

Núm. Empresa 270

ASSOCIACIÓ D’ESTETICISTES 
TARRACONENSE

Núm. Empresa 170

ASSOCIACIÓ 
DE COMERCIANTS LA VIA T

Núm. Empresa 414

ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS 
TÈCNICS INDUSTRIALS 
I DE GRAU DE TARRAGONA

Núm. Empresa 31

ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL 
QUÍMICA DE TARRAGONA

Representativitat
Empresarial de CEPTA
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Núm. Empresa 13

ASSOCIACIÓ 
EMPRESÀRIES 
I DIRECTIVES DEL CAMP 
DE TARRAGONA 

Núm. Empresa 941

ASSOCIACIÓ EMPRESARIS 
DE LES COMARQUES DE L’EBRE

Núm. Empresa 100

ASSOCIACIÓ POLÍGONS 
INDUSTRIALS DE REUS

Núm. Empresa 136

ASSOCIACIÓ PROVINCIAL 
EMPRESARIS DEL METALL 
DE TARRAGONA

Núm. Empresa 638

ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL 
DE TALLERS DE REPARACIÓ 
I VENEDORS D’ELEMENTS

Núm. Empresa 60
ASSOCIACIÓ TURÍSTICA 
D’EMPRESARIS 
I COMERCIANTS D’ALTAFULLA

Núm. Empresa 37

BOTIGUERS DE TARRAGONA 

Núm. Empresa 375

CENTRE D’INICIATIVES 
I TURISME DEL VENDRELL

Núm. Empresa 186

COL·LEGI MEDIADORS 
D’ASSEGURANCES 
DE TARRAGONA 

Núm. Empresa 80

COL·LEGI OFICIAL 
D’AGENTS COMERCIALS 
DE TARRAGONA

Núm. Empresa 402

COL·LEGI OFICIAL 
D’AGENTS DE LA PROPIETAT 
IMMOBILIÀRIA DE TARRAGONA

Núm. Empresa 317

FEDERACIÓ D’INDUSTRIALS 
FORNERS DE LA PROVÍNCIA 
DE TARRAGONA

Núm. Empresa 823
FEDERACIÓ EMPRESARIAL 
D’AUTO-TRANSPORTS

Núm. Empresa 1171

FOMENT REUS EMPRESARIAL
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Núm. Empresa 2679

FREMAP MUTUA 
DE ACCIDENTES 
DE TRABAJO 

Núm. Empresa 69

GREMI COMARCAL 
DE FUSTERS DEL BAIX CAMP

Núm. Empresa 72

GREMI COMARCAL 
DE LA CONSTRUCCIÓ
DEL TARRAGONÈS

Núm. Empresa 200

GREMI DE CARNISSERS, 
CANSALADERS 
I XARCUTERS 
DE LES COMARQUES 
TARRAGONINES

Núm. Empresa 33

GREMI PROVINCIAL DEL  
COMERÇ DEL MOBLE  DE 
LA PROVÍNCIA  DE TARRAGONA

Núm. Empresa 400

GREMIO PROVINCIAL 
DE ARTESANOS DE PELUQUERIA

Núm. Empresa 8

GREMIO OFICIAL 
DE COMERCIANTES 
DE  FRUTOS SECOS 

Núm. Empresa 4800

MUTUA UNIVERSAL MATEPS 

Núm. Empresa 22
ORGANITZACIÓ 
DE PRODUCTORS DEL PEIX 
BLAU DE TARRAGONA

Núm. Empresa 254

UNIÓ EMPRESARIAL 
DEL PENEDÈS

Total d’Empreses Associades: 31.952



Nous Afiliats

Nous socis durant l’any 2016 a CEPTA:

AFFINIS, S.L.

AGNÈS LLORENS ALTIMÍS

AMANTIT SPAIN, S.A.

ANDREU PÉREZ SEGURA / MUSSARA.COM

ANNUNZIA PUBLICIDAD EXTERIOR, S.L.

ARNIA SERVEIS TÈCNICS, S.L.

ARTUR NADAL ALBIOL /NF CONSULTING

ASSOCIACIÓ NACIONAL D’AJUDA A NENS 
NECESSITATS

AUTOESCOLA  JORDI, S.L.

BARMAC, S.L. / LA OCA

BDO ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P.

BI AUDIO TARRAGONA, S.L.

BORRÀS DECOMAT, S.L.

CARS FOR HOURS, S.L.

CMA GLOBAL PROCUREMENT, S.L.

ENCUENTRA SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L.

ENVIPRINT, S.L. / MAIL BOXES, ETC

ESCOLA INNOVA SALOU, S.L.

FURGO TRAYLER, S.L.

IB GLOBAL COMMUNICATION CONSULTING

INFOLAB SOFTWARE I SERVEIS, S.L.U.

IURIS ASSESSORS VIFE, S.L.P.

JAE-WOONG DO

JAVIER FERRERO GIMÉNEZ

JOSEP Ma. PUJOL PUIG / ICARDLINE

Mª LOURDES MEROÑO CORIA

MALLOL ASSESSORS, S.L.P.

MONSUTON, S.L.

RAFAEL SEGOVIA RUIZ

SABINE NEBOIT / DECO RETOLS

SEGURDADES, S.L.

SERGI MARTIN GONZÁLEZ / S. MORRIS 
PRODUCCIONS

SERVICIO DE PAQUETERIA SEYES, S.L.

SMKEXPERTS / ALBERT BORONAT

SOLARCA, S.L.

SYNERGIE ETT, S.A.U.

TARRACO FLUIDS, S.L.

TODOMARK ASESORES DE MARKETING 
Y SOCIALMEDIA, S.L.

VILÀ I MUNTANYÈS, S.L.

VIRGINIA PEÑA

YACENIA MORON GARCIA / BELLADONA CHIC

ASSOCIACIONS:

ASSOCIACIÓ PROMOTORS I CONSTRUCTORS 
D’EDIFICIS DE CATALUNYA

15Representativitat empresarial



16 Memòria Cepta 2016

Organigrama Empresarial

Assemblea general

Junta directiva

Comitè executiu

Presidència

Direcció general

Secretaria Serveis
i atenció al soci

Administració 
Financera

Gestió
comercialRRHH

Formació Ocupació Desenvolupament 
personal

Administració Formació, ocupació
i desenvolupament personal Serveis al soci

Gabinet d’estudis Gestió noves tecnologies

Comunicació Qualitat

Comissions assessores

16 Memòria Cepta 2016
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Òrgans de Govern

President

Secretari general 

Vice-presidents

Vocals

Comitè Executiu 

Junta Directiva 

Nº Reunions de l’any 2016

Composta pel Comitè Executiu i per les següents persones:
Sr.   Castelló Miró, Albert
Sra. Macho Albarran, Ana Mª
Sr.   Mestre Perolada, Alex
Sr.   Rodríguez del Palacio, Miguel Ángel
Sr.   Serrano Gil, Eduardo

Sr. Belmonte Marín, Josep Antoni

Sr. Puig Donet, Ignasi

Sr. Garcia Martínez, José Luis (Vice-president 1r)
Sr. Aymat Satuè, Josep Lluís (Vice-president 2n) 
Sr. Basseda Tous, Andreu (Vice-president 3r econòmic)

Sr. Batista Llamas, Jaume
Sr. Borràs Cabacés, Miquel
Sr. Cristià Llevat, Gil
Sr. Legaz Bernabé, Carlos 
Sr. Morales i Loscos, Bernat 
Sr. Ortega Castellví, Narcís

Comitè Executiu:  4
Junta Directiva:  2
Assamblea General:  2
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Departament de formació, ocupació i desenvolupament:

Departament de serveis:

Departament d’administració:

Direcció general:

Responsable del Departament:
Sra. Marga Pallarès Ferré

Col·laboradores:
Sra. Carol Albaigès Teixidó
Sra. Fani Banús Ferré
Sra. Montserrat Domènech Auqué
Sra. Gloria Lomas Domenech
Sra. Dori López  Hernández
Sra. Alícia Prieto Barrios
Sra. Noelia Tomás Gallego 

Responsable del Departament:
Sra. Claustre Durán Robert

Col·laboradors/es: 
Sra. Isabel Cabré Parra
Sra. Sílvia Cunillera Pons
Sr. Rafael Segovia Ruiz – OF. PRL

Responsable del Departament:
Sra. Montserrat Baldrich Badia

Col·laboradores: 
Sra. Mercedes Clemente García
Sra. Susana Herrera Cuevasanta
Sra. Elisabeth Román Fernández

Sr. Xavier Borrell Martí
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Les Seus de CEPTA

Avda. Roma nº 7, 6ª planta  • 43005 Tarragona
Telf: 977 211 966 • cepta@cepta.es

Rambla Nova, 95 baixos • 43003 Tarragona
Telf: 977 242 313 • serveis@cepta.es



Representació Institucional
de CEPTA 2016
Estem presents en diferents comissions d’ordre nacional, autonòmic i  local, que permeten al 
sector empresarial de la província de Tarragona estar informats d’aquells esdeveniments que 
puguin ser de l’interès dels empresaris i aportar el nostre punt de vista.

ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT
COMISSIÓ EXECUTIVA PROVINCIAL DE “INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO” -INEM:  Sr. Xavier Torres Royo

COMISSIÓ EXECUTIVA PROVINCIAL DE “INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL” - INSS
Sr. Anna Mª Asamà Esteve, Sr. Emili Beltrán Boix, Sr. Xavier Torres Royo

COMISSIÓ EXECUTIVA PROVINCIAL “INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA” - ISM
Sr, Genaro Pérez Suárez, Sr. Esteve Ortiz Brunet i Sr. Victoriano Orts Aluja

COMISSIONS D’ESTRANGERIA DE LA SUBDELEGACIÓ DE GOVERN 

COMISSIÓN EJECUTIVA TERRITORIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL- SEPE
Sr. Ignasi Puig Donet 

FONS DE GARANTIA SOCIAL- FOGASA 
Sra. Esperanza Picó Campo, Sr. Narcís Ortega Castellví, Sr. Gerard Salom Tejado

GENERALITAT DE CATALUNYA
MESA LOCAL D’OCUPACIÓ DEL MONTSIÀ, BAIX EBRE, RIBERA D’EBRE I TERRA ALTA  
Sra. Marga Pallarès Ferré i Sr. Ferran Sebastià Prades

MESA LOCAL D’OCUPACIÓ DEL  BAIX CAMP I PRIORAT:  Sra. Marga Pallarès  Ferré 

MESA LOCAL D’OCUPACIÓ DEL TARRAGONÈS I BAIX PENEDÈS:  Sra. Marga Pallarès Ferré           

MESA LOCAL D’OCUPACIÓ DE L’ALT CAMP I CONCA DE BARBERÀ:  Sra. Marga Pallarès Ferré

COMISSIÓ III PLA GENERAL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL:  Sra. Marga Pallarès Ferré

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
BARCELONA
SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA- SOC
CONSELL DE DIRECCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
Sr. Andreu Basseda Tous   

CONSELL DE TREBALL ECONÒMIC I SOCIAL- CTESC 
Sr. Andreu Basseda Tous

CONSORCI DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA
Sr. Ignasi Puig Donet, Sra. Carol Albaigès Teixidó

PLE DEL CONSELL CATALÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

TARRAGONA
TAULA LABORAL DEL CAMP DE TARRAGONA PER A LA INSERCIÓ LABORAL 
DE LES DONES AFECTADES PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Sra. Marga Pallarès Ferré i Sra. Fani Banús Ferré

20 Memòria Cepta 2016
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COMISSIÓ TERRITORIAL DE SEGUIMENT D’ELECCIONS SINDICALS DE TARRAGONA
Sr. Xavier Borrell Martí, Sra. Montserrat Baldrich Badia

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
TARRAGONA

CONSELL ESCOLAR TERRITORIAL DE TARRAGONA
Sr. Xavier Borrell Martí

DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADÀ
CONSELL TERRITORIAL SOBRE ELS USOS I LA GESTIÒ DEL TEMPS
Sra. Marga Pallarès Ferré

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
TARRAGONA

TAULA DE LA QUALITAT DE L’AIRE DEL CAMP DE TARRAGONA
Sr. Josep Antoni Belmonte Marín

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE PDU DEL CENTRE RECREATIU TURÍSTIC VILA-SECA I SALOU
Sr. Josep Antoni Belmonte Marín

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
CONSELL DE  DIRECCIÓ I CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA  DEL CAMP DE TARRAGONA
Sr. Jordi  Cañellas Alberich  i  Sra. Mª Dolores Rodríguez Galindo     

CONSELL DE DIRECCIÓ I CONSELL DE SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA DE LES TERRES DE L’EBRE
Sr. Jose Luis Piñana i Sr. Joan Amaré Gisbert 

CONSELL EXECUTIU DE L’OBSERVATORI DE SALUT I MEDI AMBIENT DE TARRAGONA
Sr. Jordi Cañellas Alberich 

CONSELL EXECUTIU DE L’OBSERVATORI DE SALUT I MEDI AMBIENT DEL BAIX CAMP
Sr. Jordi  Cañellas Alberich  i Sr. Josep Balsells Loperana

CONSELL RECTOR I CONSELL SALUT DE LA REGIÓ SANITÀRIA DEL BAIX CAMP
Sr. Enric Oliesti Prats

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL
COMITÈ EXECUTIU
Sr. Josep Antoni Belmonte Marín

JUNTA DIRECTIVA
Sr. Josep Antoni Belmonte Marín, Sr. Ignasi Puig Donet, Sr. Andreu Basseda Tous i Sr. Emili Castellà Llorca

ASSEMBLEA GENERAL
Sr. Josep Antoni Belmonte Marín, Sr. Andreu Basseda Tous, Sr. Ignasi Puig i Donet, Sr. Josep Lluís Aymat Satué, 
Sr. Emili Castellà Llorca,  Sr. Gil Cristià Llevat, Sr. José Luis Garcia Martínez, Sr. Narcís Ortega Castellví, Sr. Xavier 
Aymat Satué, Sr. Joan Baptista Antó Juan, Sr. Xavier Borrell Martí  i Sr. Lluis Dalmau.

COMISSIÓ DE FORMACIÓ
Sra. Marga Pallarès Ferré

COMISSIÓ DE FISCALITAT
Sr. Andreu Basseda Tous
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TLC (Tribunal Laboral de Catalunya)
Sr. Francesc Blasco Martorell, Sra. Anna Asamà Esteve i Sr. Màrius Abellò Castellà

FEPIME (Federació Empresarial de la Petita i Mitjana Empresa)
COMITÈ EXECUTIU
Sr. Josep Antoni Belmonte Marín

JUNTA DIRECTIVA
Sr. Josep Antoni Belmonte Marín, Sr. Ignasi Puig Donet, Sr. Andreu Basseda Tous  i Sr. Gil Cristià Llevat

ASSEMBLEA GENERAL 
Sr. Josep Antoni Belmonte Marín, Sr. Andreu Basseda Tous, Sr. Emili Castella Llorca, Sr. Josep Lluís Aymat Satuè, 
Sr. Ignasi Puig Donet, Sr. Gil Cristià Llevat, Sr. José Luís Garcia Martínez i  Sr. Narcís Ortega Castellví

CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales)
JUNTA DIRECTIVA: Sr. Josep Antoni Belmonte Marín  

ASSEMBLEA GENERAL: Sr. Josep Antoni Belmonte Marín i Sr. Ignasi Puig Donet

CEPYME (Confederación Española de la Pequeña i Mediana Empresa)
ASSEMBLEA GENERAL
Sr. Josep Antoni Belmonte Marín

AJUNTAMENT DE TARRAGONA 
AGENDA 21
Sr. Xavier Borrell Martí    

AUTORITAT TERRITORIAL DE LA MOBILITAT AL CAMP DE TARRAGONA, (ATM) 
Sr. Xavier Borrell Martí i Sr. Rafael Mª Muñoz Bertomeu

MESA D’ANÀLISIS I SEGUIMENT DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE TARRAGONA
Sr. Josep Antoni Belmonte Marín 

AGENCIA D’ENERGIA DE TARRAGONA
Sr. Xavier Borrell Martí

CANDIDATURA TARRAGONA 2017 
Sr. Josep Antoni Belmonte Marín

CONSELL ASSESSOR DEL TERRITORI 
Sr. José Luis Garcia Martínez

GRUP IMPULSOR DEL PLA TARRAGONA 2022
Sr. Josep Antoni Belmonte Marín

CONSELL MUNICIPAL DE MOBILITAT DE TARRAGONA 
Sr. Xavier Borrell Martí i Sr. Rafael Mª Muñoz Bertomeu

CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE TARRAGONA
Sra. Marga Pallarès Ferré i Sra. Fani Banús Ferré

AJUNTAMENT DE VALLS
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL:  Sr. Xavier Ulldemolins
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AJUNTAMENT DE REUS 
CONSELL GENERAL DE L’IMFE “ Mas Carandell” de Reus
Sr. Josep Antoni Belmonte Marín  

CONSELL GENERAL DE LA FUNDACIÓ IMFE “Mas Carandell” de Reus 
Sr. Josep Antoni Belmonte Marín  

TECNOPARC REUS, SA
Sr. Jaume Batista Llamas

PLA D’ACCIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC I AGENDA 21 “REUS DEMÀ”
Sr. Lluis Dalmau

AJUNTAMENT D’EL VENDRELL
MESA DE FORMACIÓ INTERSECTORIAL, L’EINA
Sr. Xavier Borrell Martí

URV
CÀTEDRA D’EMPRENEDORIA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI,
Sr. Josep Antoni Belmonte Marín i Sr. Xavier Borrell Martí.  

ASSOCIACIÓ DE LA MESA SOCIOECONÒMICA DEL CAMP DE TARRAGONA
Sr. Josep Antoni Belmonte Marín i Sr. José Luis Garcia Martínez  

CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Sr. Josep Antoni Belmonte Marín  

SOCIETAT PROMOTORA DEL PARC TECNOLÒGIC DE TARRAGONA
Sr. Josep Antoni Belmonte Marín

ÀREA DE BENESTAR DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS
COMISSIÓ SOCIOLABORAL: PLA LOCAL D’INCLUSIÓ SOCIAL DE  REUS
Sra. Montserrat Domènech Auque

ENTITATS DIVERSES   
AGRUPACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL PORT DE TARRAGONA- APPORTT
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ D’APPORTT 
Sr. Josep Antoni Belmonte Marín  

JUNTA ARBITRAL DE CONSUM 
Sr. Josep Antoni Belmonte Marín i Sr. Emili Beltrán Boix

FERRMED- PROMOTION DE L’AXE FERROVIARIE DE MARCHANDISES
Sr. Josep Antoni Belmonte Marín

JUNTA ARBITRAL DE CONSUM DE LES TERRES DE L’EBRE
Sr. Josep Antoni Belmonte Marín i Sr. Ignasi Puig Donet

COMISSIÓ MARKETING I RELACIONS INSTITUCIONALS- ChemMed
Sr. Xavier Borrell Martí
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Gabinet d’Estudis de la CEPTA

Sr. Rafael Mª Muñoz Sr. Juan Gallardo

Observatori Empresarial



Opinió

26 de juny de 2016, Diari de Tarragona

4 de setembre de 2016, Diari de Tarragona 10 de juliol de 2016, Diari de Tarragona

26 Memòria Cepta 2016
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Gabinet de Comunicació CEPTA
Contacte amb els mitjans de comunicació

Pàgina web i xarxes socials 

Durant aquest any, l’activitat del Gabinet de Comunicació de CEPTA ha mantingut la 
tasca iniciada durant anys anteriors de mantenir i consolidar la imatge de la confede-
ració empresarial als mitjans de comunicació locals i nacionals. La tasca d’aparició 
als mitjans segueix dues línies diferents però complementaries: 
• CEPTA com a actor que analitza l’actualitat política i econòmica 
• CEPTA com a entitat activa, que duu a terme cursos, jornades i actes d’interès 
 per als associats. 

S’ha potenciat en l’àmbit de l’activitat diària la visibilitat de CEPTA a les xarxes socials, 
a través dels perfils de Facebook i Twitter de l’organització, que registren activitat 
continuada cada dia de la setmana gràcies a la tasca impulsada durant aquest 2016. 
S’ha mantingut la pàgina web de la Cepta amb informació d’interès rellevant per als as-
sociats. També s’han destacat els actes que es duen a terme en el si de l’organització. 

Agnès Llorens · Gabinet de comunicació

Comunicació visual 
Pel que fa a tasques d’imatge corporativa, durant el 2016 s’ha impulsat una línia de 
comunicació visual amb els associats, assistents a jornades i alumnes de cursos 
que potencia una imatge més dinàmica i viva de CEPTA. Hem apostat per missatges 
cada cop més curts i contundents, per l’enviament de correus, articles a xarxes so-
cials, enviaments i altres missatges que se centra en imatges potents i amb capacitat 
d’atracció de l’atenció. 

Presentació als mitjans dels Observatoris Empresarials 
Durant el 2016, el Gabinet de Comunicació de CEPTA ha col·laborat amb el gabinet 
d’Estudis per a la presentació de 4 Observatoris Empresarials: 
• Febrer 2016. Número 111. Comportament desigual de l’economia tarragonina. 
• Juny 2016. Número 112. Demografia a les comarques de Tarragona. 
• Octubre 2016. Número 113. Especial dedicat a la indústria química a Tarragona. 
• Novembre 2016. Número 114. La indústria a les comarques de Tarragona. 

Nit Empresarial. Maig de 2016
Jornades Comarcals. Primavera i tardor de 2016

Esdeveniments especials 
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Presentació 
II Jornades Comarcals  
al Baix Penedés
El Vendrell, el dia 1 de març.

Presentació II Jornades 
Comarcals al Baix Ebre,  
Tortosa, el dia 31 de març.

Presentació II Jornades 
Comarcals a la Conca 
de Barberà, 
Montblanc, el dia 4 d’abril.       

Presentació II Jornades 
Comarcals al Baix Camp,  
Reus, el dia 20 d’abril.

Realització de les II 
Jornades Comarcals del 
Baix Penedès
El Vendrell, el dia 10 de març

Realització de les II 
Jornades Comarcals del 
Baix Ebre
Tortosa, el dia 8 d’abril 

Presentació II Jornades Comarcals Empresa i Territori

II Jornades Comarcals Empresa i Territori

Presentació II Jornades 
Comarcals al Tarragonés, 
Tarragona, el dia 25 d’abril.                   

Presentació II Jornades 
Comarcals a la Ribera 
d’Ebre
Ascó, el dia 29 d’abril       

Presentació II Jornades 
Comarcals a l’Alt Camp
Valls, el dia 24 de maig 

Realització 
de les II Jornades 
Comarcals de la Conca 
de Barberà
Montblanc el dia 13 d’abril

Realització 
de les II Jornades 
Comarcals 
del Tarragonès
Tarragona, el dia 2 de maig
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Presentació de Conclusions i Resultats de les II Jornades 
Comarcals Empresa i Territori

Presentació de les Conclusions i resultats de les II Jornades Comarcals 
Empresa i Territori a la Conca de Barberà. Montblanc, el dia 3 d’octubre

Presentació de les Conclusions i resultats de les II Jornades Comarcals 
Empresa i Territori al Baix Penedès. El Vendrell, el dia 4 d’octubre

Presentació de les Conclusions i resultats de les II Jornades Comarcals 
Empresa i Territori al Baix Camp. Reus, el dia 6 d’octubre

Presentació de les Conclusions i resultats de les II Jornades Comarcals 
Empresa i Territori al Baix Ebre. Tortosa, el dia 7 d’octubre

Presentació de les Conclusions i resultats de les II Jornades Comarcals 
Empresa i Territori al Tarragonès. Tarragona, el dia 10 d’octubre

Presentació de les Conclusions i resultats de les II Jornades Comarcals 
Empresa i Territori a l’Alt Camp. Valls, el dia 10 d’octubre

Presentació de les Conclusions i resultats de les II Jornades Comarcals 
Empresa i Territori a la Ribera d’Ebre. Móra d’Ebre, el dia 18 d’octubre

Realització 
de les II Jornades 
Comarcals al Baix  Camp
Reus, el dia 3 de maig

Realització 
de les II Jornades 
Comarcals a l’Alt Camp
Valls, el dia 31 de maig 

Realització 
de les II Jornades 
Comarcals 
a la Ribera d’Ebre
Ascó, el dia 12 de maig.

Presentació de les Conclusions i resultats de les II Jornades 
Comarcals Empresa i Territori a les Terres de l’Ebre
Tortosa, el dia 19 de setembre

Presentació de les Conclusions i resultats de les II Jornades 
Comarcals Empresa i Territori al Camp de Tarragona
Tarragona, el dia 28 de setembre 
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CEPTA a la Premsa
Febrer de 2016

31Cepta a la Premsa



Febrer de 2016
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Març de 2016
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Abril de 2016
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Abril de 2016
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Abril de 2016
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Maig de 2016
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Maig de 2016
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Juny de 2016
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Juny de 2016



Juny de 2016
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Juny de 2016



Juliol de 2016

43Cepta a la Premsa



44 Memòria Cepta 2016

Setembre de 2016



Octubre de 2016

45Cepta a la Premsa



Octubre de 2016

46 Memòria Cepta 2016
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Oficina de ventas:
C/ Josep Carner,1 
Vall de l’Arrabassada
Tarragona
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Àrea
d’Ocupació
i Desenvolupament

Àrea de Coneixement

Àrea de Formació

Àrea de Projecció

Xarxa
Empresarial
i Networking

Els Departaments Funcionals

Departament de Serveis
Departament de Formació 
Departament d’Administració
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Des del Departament de Serveis i Atenció a l’associat, 
volem ajudar a projectar a les empreses i afavorir la 
seva competitivitat. Estem al seu costat per escoltar 
les seves necessitats i inquietuds i donar-li la millor 
resposta.
Volem que CEPTA sigui una xarxa empresarial activa 
i que siguin les mateixes empreses les que ens de-
manin segons les seves necessitats. Arran d’aquestes 
demandes, hem iniciat una sèrie de serveis on les em-
preses es poden donar a conèixer, proporcionant-se i 
iniciar la seva trajectòria cap a mercats exteriors, pro-
porcionant eines útils per la seva evolució.

Activitats any 2016
Dia 25 de febrer 
Jornada: 
“LATAM GRANS MERCATS 
AMB EL MATEIX IDIOMA”.
AECE

Dia 29 de gener, 12 de febrer 
i 26 de febrer
Assessoraments individualitzats. 
CEPTA 

Dia 27 de febrer
Jornada: 
“Responsabilitat Penal”
CEPTA

Dia 3 de març
DINAR NETWORKING / PRE-
SENTACIONS D’EMPRESES.
CEPTA

Dia 8 de març.
Jornada:
“LA INNOVACIÓ, COM TROBAR 
NOVES RESPOSTES A VELLS 
PROBLEMES”. CEPTA

Dia 10, 11 i 12 de juny
XVIII Fira del Vi de DO         
Tarragona

Dia 30 de setembre
PRESENTACIONS D’EMPRE-
SES: “ELIMINEU ELS OBSTA-
CLES QUE US IMPEDEIXEN 
CAPTAR NOUS CLIENTS”.
Le Méridien Ra Beach Hotel –  
El Vendrell  

Dia 5 d’octubre.
Jornada: “PRENDRE’S SE-
RIOSAMENT EL LIDERATGE: 
VULNERABILITAT, PERFILS, 
ASSESSORAMENT I COA-
CHING”.
Le Méridien Ra Beach Hotel –  
El Vendre

Dia 27 d’octubre.
Jornada: “EN QUINS MERCATS 
EXTERIORS POT TENIR MÉS 
ÈXIT EL MEU PRODUCTE”.
CEPTA

Dia 28 d’octubre.
Jornada informativa: “NOVE-
TATS EN EL PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU”. CEPTA

Us fem un resum de totes les activitats realitzades du-
rant l’any, que volen ser una eina més per ajudar-vos 
directament o mitjançant les vostres associacions.
Responsable del Departament: 
Sra. Claustre Durán Robert
Equip: 
Sra. Isabel Cabré Parra
Sra. Sílvia Cunillera Pros
Sr. Rafael segovia Ruiz - OPRL

Departament de Serveis
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Dia 4 de novembre.
Jornada Networking. “POSA 
MÀGIA AL TEU NEGOCI”.
Gran Palas Hotel La Pineda

Dia 10 de novembre.
Jornada: “GESTIÓ DE L’ES-
TALVI EN EL PRESENT I EN 
EL FUTUR”. CEPTA  

Dia 30 de novembre.
Jornada: “US AJUDEM A 
TROBAR NOUS HORITZONS 
PER AL VOSTRE NEGOCI”
Casa Joan Miret – Tarragona  

Dia 1 de desembre.
Jornada: “ES LA MEVA 
SOCIETAT UNA ENTITAT 
PATRIMONIAL? POT ESTAR 
EXEMPTA DE L’IMPOST SO-
BRE EL PATRIMONI?”. CEPTA  

Dia 12 d’abril.
Jornada: “INTERVENCIÓ 
PREVENTIVA ENFRONT DE 
LA VIOLÈNCIA EXTERNA”.
El Seminari – Tarragona.  

Dia 26 de maig.
Jornada tècnica: “TORNADA 
AL TREBALL DESPRÉS D’UNA 
BAIXA: GESTIÓ DE LA REIN-
CORPORACIÓ”. CEPTA  

Dia 30 de juny.
Jornada tècnica: “TREBALLS 
EN AMBIENTS CALOROSOS. 
PROTEGEIX-TE DEL SOL”.
El Seminari – Tarragona

Dia 6 d’octubre.
Jornada tècnica: “SEGURE-
TAT EN INSTAL·LACIONS I 
PROCESSOS DE MAGATZE-
MISTES LOGÍSTICS”.
El Seminari – Tarragona

Dia 2 de desembre.
Jornada tècnica: “GESTIÓ DE 
L’ENVELLIMENT: UN REP-
TE PER A LES EMPRESES. 
CEPTA

Dia 15 de desembre.
Jornada tècnica: “UNA ALTRA 
FORMA DE GESTIONAR 
L’ESTRÈS”.
CEPTA

Dia 16 de desembre.
Jornada: “NOU ENTORN, 
NOVES ESTRATÈGIES DE 
MÀRQUETING I VENDES”. 
CEPTA

CMA

CAMPANYA NADAL

CAMPANYA AUTÒNOMS 

CAMPANYA SOCIS

Activitats del departament de Riscos Laborals

Amb el finançamet de:

N. Acció: AT-0136/2016
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Convenis Signats al 2016

Març 
Conveni amb la Consultoria Informàtica i Telefónica  de Reus, 
SL (CITRA) per oferir consultoria informàtica i de telecomuni-
cacions i instal·lació de telefonia VoIP a empreses.

Conveni amb ICARD LINE per oferir el servei 
de targetes digitals.                   

Abril
Conveni amb la Virginia Peña Advocats, assessora en serveis 
jurídics en matèria de responsabilitat penal

Conveni amb BANC DE SABADELL, 
per oferir assessorament i servei financer.

Juny
Conveni amb SEGURdades, SL, assessorament en la consul-
toria i servei de protecció de dades.

Novembre
Conveni amb CMA GLOBAL PROCUREMENT, SL, 
per oferir assessorament sobre internacionalització.

Conveni amb ADR/RID, assessorament en consultoria en 
mercaderies perilloses.

Desembre
Conveni amb PREMAP per oferir serveis

Conveni amb el l’Il·lustre Col·legi Oficial 
de Graduats Socials de Tarragona
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Avantatges Cepta pels Associats

SERVEIS 
INTERNACIONALITZACIÓ
Assessorament directe
i personalitzat. Consultoria.
Informació concreta 
i puntual de gran abast. 
Prospeccions de mercat. 
Aliances estratègiques.
Plans estratègics Internacionals

AJUTS 
I SUBVENCIONS
Informació i tramit d’ajuts i 
subvencions.

GASOLINA / GASOIL / 
VIA-T

ADEQUACIÓ LLEI 
DE PROTECCIÓ DE DADES

CONSULTORIA EN 
IMPLANTACIÓ DE 
SISTEMES DE GESTIÓ 
DE QUALITAT I GESTIÓ 
MEDIAMBIENTAL
Consultoria de processos 
en la implantació de 
sistemes de qualitat 
ISO9001 i ISO14001. 
Formació en els diferents 
àmbits i nivells en Qualitat 
i Mediambient.

PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS. 
Servei de prevenció aliè. 
Coordinació d’activitats 
empresarial. Coordinació 
de seguretat i salut en 
obra. 

AVANTATGES 
FINANCERES
Finançament preferent 
en: circulant, inversions, 
subvencionat... 
Assessorament 
internacional. Ajuts en 
exportació. Avantatges 
pels treballadors de les 
empreses associades

AVANTATGES 
FINANCERES
Finançament. Export 100. 
Leasing

ADAPTACIÓ LLEI DE 
PROTECCIÓ DE DADES

CONSULTORIA 
INFORMÀTICA 
I TELECOMUNICACIONS 
I INSTAL·LACIONS 
DE TELEFONIA VOIP 
A EMPRESES 
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CERTIFICACIÓ 
DE QUALITAT

TARGETES DIGITALS

CONSULTORIA 
PER EMPRESES 
Organització d’empreses. 
Reducció de costos. Con-
sultoria financera 
i econòmica.

ESTALVI EN LA FACTURA 
ELÈCTRICA

PREVENCIÓ 
I REDUCCIÓ 
DE LA MOROSITAT 
EN EL COBRAMENT
Informació morosos. 
Prevenció dels 
impagats. Vigilància 
de la cartera de clients. 
Reducció de morositat

ASSESSORAMENT 
I CONSULTORIA EN 
PLANS D’IGUALTAT 

FORMACIÓ 
I DESENVOLUPAMENT 
DE LA PERSONA 
Oferta formativa en obert. 
Gestió de la bonificació 
de la formació. Disseny 
i impartició de formació 
a mida. Consultoria integral 
en formació. Lloguer 
d’espais formatius. 
Projectes de Coaching 
i desenvolupament 
de persones i equips.
 

TAXACIÓ I VALORACIÓ 
D’EMPRESES
Preu de mercat del negoci 
i marca. Traspassar, 
vendre, fusionar, dividir 
i diversificar. 
Recerca finançament i 
refinançament capitals.

ASSESSORIA 
EN PROCEDIMENT 
CONCURSAL  
D’EMPRESES

ASSESSORAMENT 
PERSONAL 
A L’EMPRESARI: 
FISCAL, LABORAL, 
JURÍDIC, INTERNACIONAL 
I MÀRQUETING
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16a Nit Empresarial
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Guardons i Reconeixements

Guardons CEPTA 2015

Reconeixements socis CEPTA

Reconeixements associacions

Guardó d’Honor XAVIER BLASI GACHO
Guardó a l’Empresa Destacada VOPAK TERQUIMSA
Guardó a la Millor Trajectòria Empresaria SCA
Guardó a la Internacionalització BUFET MIRALBELL GUERIN
Guardó a la Innovació / Noves Tecnologies PETITS ENGINYERS
Guardó a l’Emprenedoria GRUP AG PLANNING
Guardó a l’Empresa  Familiar  PASTISSERIA ANDREU
Guardó a la Creació d’Ocupació INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL ÓXIDO DE ETILENO, S.A
Guardó a la Responsabilitat Social FUNDACIÓN RANDSTAD
Guardó a l’Economia Social FUNDACIÓ SANTA TERESA DEL VENDRELL
Guardó a l’Economia Col·laborativa CONCAROMIS
Guardó a la Promoció d’Activitat Empresarial ASSOCIACIÓ PRIORAT ENOTURISME   
Guardó Gestió de Residus MONESTIR DE POBLET

MARIA MERCEDES DUART PENAS
FABROKER CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.A.
GABINET CERES, S.L.
LEISURE PARKS, S.A.
LUVIRR, S.A.

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS COMARQUES DE L’EBRE
ASSOCIACIÓ D’ARTS GRÀFIQUES DE TARRAGONA
DONES EMPRESARIES
GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL TARRAGONÈS

BODEGAS Y DESTILERIAS LEHMANN,SA
DOPIGRAF, CB
ÒPTIM SERVEIS INTEGRALS, SL
RAMÓN MATA I FILLS, SL

Associació proposant: Empresa proposada:

CASADO & LÓPEZ CONSULTING, S.L.
MIGUEL MILLÁN, S.L.
ESINSA, S.L.
VAHUSARI ADVOCATS, S.C.P.
MULTICINES CALAFELL, S.L.
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Les activitats que s’han realitzat durant aquest any en 
l’àrea Internacional són:

1. SERVEI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
I DOMICILIACIÓ SOCIAL A LATAM de la CEPTA:
Recepció i arxiu de documents. Tota la correspon-
dència rebuda serà escanejada a qui correspongui. 
Entrega de documentació als comptadors, per portar 
la comptabilitat i la preparació dels impostos i impo-
sicions. Pagament de factures, emissió de factures, 
d’impostos... Presentació de llibres de compra i venda 
electrònics.

2. Jornada : LATAM, GRANS MERCATS AMB EL 
MATEIX  IDIOMA. AECE 
25 de Febrer del 2016 

3.Consultoria personalitzada en Internacionalització 
i recerca d’ajuts i  subvencions destinat a les 
empreses afiliades de la CEPTA.

Departament de Formació, 
Ocupació i Desenvolupament Personal

Àrea Internacional

Des del departament de Formació i Desenvolupament 
de CEPTA dissenyem i desenvolupem projectes per 
al foment  de la Formació, l’Ocupació i el Desenvolu-
pament de les persones, amb la finalitat de millorar la 
competitivitat i qualitat de les empreses  a través de 
les persones que hi treballen.
El departament compta amb un equip humà profes-
sional i qualificat que dissenya, coordina i imparteix 
totes les activitats que s’hi organitzen.

Responsable de Departament:
Sra. Marga Pallarès Ferré
Equip: 
Sra. Carol Albaigès Teixidó
Sra. Fani Banús Ferré
Sra. Montserrat Domènech Auqué
Sra. Glòria Lomas Hernández
Sra. Dori López Hernández
Sra. Alicia Prieto Barrios
Sra. Noelia Tomàs Gallego
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Àrea de formació i desenvolupament

Espais i Centres de Formació

A destacar aquest 2016

La missió de la CEPTA en Formació es oferir  ac-
tivitats formatives de qualitat adaptades a les ne-
cessitats de les empreses i persones de les nostres 
comarques amb l’objectiu de capacitar en compe-
tències estratègiques per al mercat actual i futur 
fomentant el reciclatge professional i la formació al 
llarg de la vida.

Per tal de poder oferir serveis de qualitat i pròxims a 
les empreses, la CEPTA, disposa de dos centres de 
formació propis i 11 centres  col·laboradors repartits 
per bona part del territori de la província de Tarragona.

Gestió executiva de pimes
La CEPTA, aquest 2016, en col·laboració amb la Fun-
dació URV ha dut a terme el programa de Gestió Exe-
cutiva de PIMES, un programa universitari professio-
nalitzador de Gestió d’empresa.
La CEPTA,  juntament amb la Fundació URV ha des-
envolupat el curs de Gestió Executiva de PIMES, un 
programa formatiu adaptat a les demandes dels em-
presaris/es, autònoms/es, directius/ves i treballadors/
es que, en un món en continu canvi com el nostre, 
vulguin assolir coneixements de gestió empresarial.
Amb aquest  programa s’ha pretès:
• Potenciar l’experiència acumulada de gestió empre-

sarial
• Millorar els coneixements de lideratge
• Fomentar l’aprenentatge vital per a desenvolupar el 

propi negoci
• Adquirir coneixements per a créixer a tots els nivells
• Incrementar els recursos i possibilitats de l’empresa.

Serveis de FORMACIÓ que oferim:
• Formació Professional Continua
• Formació Professional Ocupacional
• Formació a Mida i “In Company”
• Formació Bonificada
• Formació presencial, on-line i blended
• Consultoria Integral en Formació

Més de 550 m2 destinats a la formació en dos cen-
tres propis. Per tal de poder oferir una formació de 
qualitat la CEPTA disposa de 554m2 distribuïts de la 
següent manera:
• 407m2 a l’Avinguda Roma de Tarragona
• 147m2 a la seu de la Rambla Nova de Tarragona

Impulsar el creixement de l’empresa en un mercat 
canviant, gestionar el talent dels empleats, analitzar 
els productes, formular estratègies, assignar recur-
sos i mesurar resultats, aquests son els pilars en que 
es fonamenta el programa de Gestió executiva de 
PIMES.
El curs ha tingut una orientació totalment pràctica i a 
partir de l’estudi de casos reals, els participants han 
tingut l’oportunitat de desenvolupar el pla de millora 
de la pròpia empresa, tutoritzat per a experts. 
El programa iniciat el 21 d’octubre i finalitzat el 20 de 
gener, ha comptat amb 12 participants de diversos 
perfils professionals.
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Centre Acreditat per l’Institut Goethe

La Qualitat de la Formació 

El 25 d’Octubre de 2016, la CEPTA signa  amb l’Ins-
titut Goethe un acord de col·laboració per dur a ter-
me activitats que assegurin la qualitat en l’àmbit de 
l’ensenyament de l’alemany com a llengua estrangera, 
esdevenint així l’únic centre acreditat a la província de 
Tarragona.
Les persones que  vulguin acreditar  el seu nivell d’ale-
many amb una certificació oficial i de màxima quali-
tat tenen l’oportunitat d’examinar-se a les instal·la-
cions de la CEPTA, que s’estableix com a únic centre 
de la província amb la certificació oficial que permet 
aconseguir els diferents nivells de l’idioma que atorga 
aquest centre de prestigi.

Com cada any, s’han avaluat totes les accions forma-
tives realitzades (tant les adreçades a les persones 
treballadores com aturades i tant les subvencionades 
com les privades), tal i com marca el compromís amb 
la qualitat, observant una avaluació excel·lent de la 
formació rebuda. Els alumnes de la Cepta destaquen 
especialment l’alt nivell del professorat i de la docu-
mentació i materials lliurats, així com la satisfacció 
general del curs i l’atenció rebuda per part de la Cep-
ta. En la gràfica es pot veure l’evolució de les mitges 
aritmètiques de les avaluacions realitzades pels alum-
nes participants del 2010 al 2016, observant una ten-
dència progressiva de millora de la qualitat i destacant 
especialment aquest 2016 la tendència a augmentar o 
mantenir les puntuacions més altes en tots els àmbits 
avaluats.
Respecte el quadre docent, durant el 2016 han impartit 
formació 65 professors. Des de la Cepta fem una ava-
luació integral dels docents que contempla la percep-
ció de l’alumnat i el personal tècnic de coordinació així 
com el claustre del Departament. El resultat d’aquest 
any és positiu, observant que el 86,8% dels docents 
han estat avaluats com bons o excel·lents docents.

D’aquesta manera, la CEPTA pot acollir els diferents 
exàmens de nivell de l’idioma que aquesta institució 
cultural fomenta, cursos que compten amb l’acredita-
ció del centre que fomenta la difusió de l’idioma ale-
many a l’estranger, així com l’intercanvi i la cooperació 
cultural internacional.
Les titulacions de l’idioma que acredita el Goethe Ins-
titut tenen validesa internacional i abracen tots els ni-
vells del marc comú europeu de referència per a les 
llengües (MCER): des del nivell A1, per a principiants, 
fins al C2 corresponent al nivell més alt de  l’idioma.

Per altra banda, també hem avaluat el servei de Cep-
tajob, la borsa de treball de la Cepta, observant una 
bona satisfacció de l’usuari, amb mitges de 6,15 (les 
ofertes rebudes per mail s’adeqüen al perfil), 7,18 (va-
loració global del servei) i 7,94 (facilitat a l’hora de mo-
dificar i actualitzar el Curriculum Vitae).
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La formació que l’empresa necessita, quan i on ho ne-
cessita, aquesta és la filosofia del sistema de bonifica-
cions de la Fundación Tripartita para la Formación en 
el Empleo.
Cada cop més empreses són més  conscients de la 
bossa econòmica que tenen a la seva disposició, si 
utilitzen la formació bonificada. En el model de forma-
ció bonificada, les empreses disposen d’un crèdit per 
la formació continua dels seus treballadors/es, l’import 
del qual resulta d’aplicar la quantitat ingressada per 
cada empresa l’any anterior, en concepte de quota de 
formació professional, el percentatge que anualment 
s’estableixi en la Llei de pressupostos de l’Estat.
La Fundació Cepta i la CEPTA estan homologades per 
ser ENTITATS ORGANITZADORES per la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo. Així, ofe-
reixen a les empreses del territori  la bonificació dels 
cursos que volen realitzar a CEPTA o bé els cursos a 
mida que volen realitzar a les seves organitzacions.
La Fundació Cepta vetlla perquè el màxim número 
d’empreses del territori facin us d’aquest crèdit amb 
l’objectiu de promoure la formació entre els treballa-
dors/es i empreses per ser més competitius i fomen-
tar el desenvolupament personal i professional, alhora 

I. FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA PER A 
PROFESSIONALS EN ACTIU ÀMBIT CATALÀ

1. Pla Transversal 2015:  53 cursos executats el 2016
Finançament: Cursos cofinançats pel Consorci de 
Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público 
de Empleo Estatal.

que  respondre a les seves necessitats especifiques 
de formació.
Les empreses poden aprofitar el seu crèdit participant 
en cursos oberts on hi participen altres empreses, 
amb cursos estàndard dins les seves instal·lacions, o 
bé, en cursos in company dissenyats a mida per l’em-
presa.
Cada any son més les empreses que confien la gestió 
de la seva formació i la tramitació de la bonificació a 
CEPTA o Fundació Cepta.

Cepta Gestiona la Bonificació de la Formació a les Empreses

Plans de Formació Executats

Durant aquest 2016 s’han gestionat 5 plans de formació subvencionats per diverses institucions, així com més de 
cinquanta cursos i plans de formació privats. A través de 145 accions formatives s’ha ofert formació a 1.866 perso-
nes. A continuació es pot veure un resum de les accions realitzades en cadascun dels plans.

II. FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

2. Pla Formació Ocupacional FOAP 2015:   22 cursos 
executats el 2016
FInançament: Cursos cofinançats pel Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Generalitat de Catalunya
Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya 
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Àrea d’ocupació

La CEPTA segueix oferint el Servei Ceptajob des de 
l’Any 2003,  la borsa  de treball virtual que permet in-
termediar i gestionar l’oferta i la demanda laboral de 
les Comarques de Tarragona. A través d’un simple 
procediment, permet que les empreses o associacions 
puguin introduir i gestionar de manera totalment autò-
noma  les seves ofertes de feina. Només cal donar-se 
d’alta al servei, incloure les característiques de l’oferta 
i el perfil personal i professional buscat i automàtica-

3. Pla Formació Ocupacional Acord Marc Indústria 
Turística:   6 cursos executats el 2016
FinançamenT: Cursos cofinançats pel Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya i el Fons Social Europeu.

III. FORMACIÓ PRIVADA I BONIFICABLE

4. Pla de Formació Privada 2016

La formació privada i en obert és realitzada per la Fun-
dació Privada Cepta, qui dissenya, promou, coordina 
i executa aquelles accions formatives que es realitzen 
en format de pagament o bonificables obert a totes les 
persones que desitgin una formació més especifica per 
a cobrir les necessitats del Mercat Laboral  Aquest any 
la fundació ha realitzat una quarantena d’accions en que 
CEPTA hi ha col·laborat, incloent les accions formatives 
com els plans de formació a empreses. La gràfica mos-
tra les especialitats formatives que s’han realitzat.

5. Pla de Formació a Mida 2016 
La formació a mida, es aquella que es realitza per pe-
tició de l’empresa per a cobrir aquelles necessitats o 
mancances que es detectin en l’anàlisi de necessitats 
formatives que l’empresa fa.
Aquest 2016, 15 empreses de les nostres comarques 
han confiat la seva formació a CEPTA, realitzant més 
de 25 accions formatives.
La gràfica mostra les especialitats formatives que 
s’han realitzat.

ment el servei creua les dades amb les persones de-
mandants d’ocupació i envia els seus CV i les seves 
dades a l’empresa directament. També existeix l’opció 
de què CEPTA actuï com a intermediària en aquest 
procés, si l’empresa associada així ho expressa. Du-
rant el 2016, 353 usuaris han utilitzat aquest servei. 
Més de 35 empreses han confiat en Ceptajob com a 
mitjà per publicar les seves ofertes i gestionar els seus 
processos de selecció de personal.

CEPTAJOB: LA BORSA DE TREBALL VIRTUAL DE LES COMARQUES DE TARRAGONA
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Agència de Col.locació  0900000160

La Cepta l’any 2013 va esdevenir Agència de Col·locació reconeguda a nivell Estatal.
L’any 2014  passa a ser Agència de Col·locació SOC, esdevenint uns servei d’intermediació laboral per a comple-
mentar l’activitat de les Oficines  de treball de la Generalitat a partir de l’any 2015.
La Tasca de CEPTA com a Agència de Col·locació és vetllar per una millora en el Desenvolupament del mercat la-
boral actual, assessorant a les empreses i atenent de manera personalitzada i grupal a les persones derivades de 
l’oficina de treball que busquen feina  i volen una millora d’Ocupació.
L’Agència de Col·locació de Cepta té un punt d’actuació a Tarragona (Avinguda Roma 7, 6a Planta). Aquest 2016 
van atorgar 70 usuaris Tarragona.
Amb aquests usuaris es van fer diferents actuacions:
Entrevista Inicial personalitzada: Conèixer l’usuari, orientar-lo professionalment, ajudar-lo en la recerca de feina i 
dependent del seu perfil laboral fer la intermediació amb empreses que requerixen llocs de treballs.
Seguiment dels Usuaris: Mensualment les tècniques d’Orientació fan el seguiment d’incorporació laboral de 
l’usuari i rebre informació sobre les ofertes enviades.
Sessions Grupals: es van realitzar 2 sessions grupals a Tarragona per atendre necessitats comunes dels usuaris 
segons les diferents temàtiques:

• Com afrontar les entrevistes de feina.
• Mercat laboral; coneixement del sector, on anar a buscar feina
• Eines per a la recerca de feina: com elaborar el CV i la carta de presentació.

Tasques d’Intermediació:

• Difusió a les empreses associades de la província de Tarragona informant del servei per cobrir llocs de treball amb 
usuaris de l’Agència de col·locació.

• Rastreig d’Ofertes publicades en diferents mitjans.
• Facilitar llistats als usuària d’empreses de treball temporal, borses de treball específiques per a diferents sectors.
• Utilització de la borsa de treball de CEPTA  www.ceptajob.com per a la realització de la Intermediació entre l’Oferta 

i la Demanda      .

Insercions Laborals: Després de 13 mesos treballant amb els usuaris derivats i les empreses, un 1,5% dels usuaris 
van trobar feina durant el 2016.
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Departament d’Administració

Informe d’Auditoria Fundació Cepta

Responsable del Departament:
Sra. Montserrat Baldrich Badia

Equip:
Sra. Mercedes Clemente Garcia
Sra. Susana Herrera Cuevasanta
Sra. Elisabeth Román Fernández
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Informe d’Auditoria Cepta
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La Confederació Empresarial de la Província de 
Tarragona va obtenir l’any 2003 la certificació 
ISO 9001, atorgada per l’Entidad de Certifica-
ción y Aseguramiento (ECA).
D’acord amb aquest document acreditatiu, la 
CEPTA compleix totes les normes de qualitat 
internacionalment establertes en la prestació 
de serveis de disseny i la realització de cursos 
FOC (formació ocupacional), cursos subven-
cionats i privats; la prestació de serveis tècnics 
i d’assessoria per a empreses, i la gestió del 
servei  de Punt d’Innovació del Cidem, del Ser-
vei Català de Col·locació i de borsa de treball.
Aquest Sistema de Gestió de la Qualitat for-
ma part de la mateixa missió de l’associació: 
avançar en la societat essent punt d’opinió 
qualificat i un punt de referència reconegut 
socialment per ser un interlocutor vàlid davant 
l’Administració i altres organismes, oferir uns 
serveis de qualitat, útils i eficaços, que respon-
guin a les necessitats de les empreses associa-
des i realitzar, a la vegada, una correcta gestió 
dels recursos disponibles.
L’esforç de CEPTA i Fundació CEPTA per la 
qualitat es recolza en un sòlid equip humà que 
ha respost amb entusiasme sempre. Aquest 
equip humà és el capital més valuós i apreciat 
del que disposa CEPTA, ja que són la força i el 
motor que ens permetrà assumir nous i cons-
tants reptes.
Amb l’establiment del seu Sistema de Gestió 
de la Qualitat, la CEPTA i la Fundació CEPTA 
adquireixen el compromís de donar satisfacció 
a les necessitats i les expectatives de tots els 
seus associats i clients, tant externament com 
internament. Aquest compromís per la qualitat 
és el camí més segur per aconseguir un im-
pacte socioeconòmic important i tenir el reco-
neixement del treball ben fet. Aquests són els 
indicadors del nostre èxit i la guia que marca els 
nostres objectius.

La Qualitat a CEPTA 
i la Fundació CEPTA
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Codi Ètic i de Bon Govern
de la Confederació Empresarial 
de la Província de Tarragona
Amb la Col·laboració de Gestban

Introducció

Objectiu del Codi

La Llei 19/2013de 9 de desembre, i la Llei 19/2014 de 
29 de desembre, ambdues de transparència, necessi-
ten de les organitzacions empresarials el compliment 
de l’obligació de publicitat activa, que busca antici-
par-se a les necessitats i exigències d’informació de 
la opinió pública.
Creiem i estem convençuts de que disposar de un 
codi ètic de conducta i bon govern de l’entitat de que 

en som responsables desde les diferents vessants 
dels que hi formem part de una o altre manera, es aju-
dar a que la necessitat i obligació natural i legal de 
transparència cap a totes les persones que integren o 
estiguin vinculades a la CEPTA , es una manera de mi-
llorar un grau aquest compromís que la Junta Directiva 
ha assumit amb la elaboració i difusió de un portal de 
transparència exterior de l’entitat.

Aquest Codi és una declaració expressa i clara del 
que la CEPTA considera la millora manera de portar a 
la pràctica els nostres Valors per aconseguir la nostra 
Missió. Volem ser una organització coherent al fer exac-
tament el que diem.
 Amb aquest Codi hem establert les pautes de referèn-
cia essencials perquè la conducta de tots els directius, 
empleats i afiliats i persones vinculades a l’entitat, sigui 
coherent en el compliment de la nostra Missió i trans-
formi els valors de l’organització en veritables hàbits 
que guiïn la nostra acció de forma alineada amb els 
nostres valors.
 Aquest Codi es també la nostra millor “targeta de visita” 
i un clar compromís de transparència davant la societat, 
i es una guia pràctica per a que tots els directius, em-
pleats, afiliats i persones vinculades a l’activitat de l’enti-
tat quan afrontin un dilema ètic, puguin prendre la decisió 
moral més prudent i ajustada al nucli dels nostres Valors.
Aquest Codi afecta el conjunt de l’activitat de CEPTA : 
la conducta i les actuacions s’han de basar, en general, 
en el respecte a valors fonamentals com l’honestedat, 
la integritat, la transparència i la seguretat. Actuacions 
que han d’estar subjectes a uns elevats nivells de vigi-

lància i de comportament ètic, així com el respecte dels 
drets fonamentals i la dignitat personal i professional.
Aquest Codi és un element essencial de les actuacions 
i activitats externes i internes de CEPTA, per a garantir 
que totes les seves activitats es desenvolupin amb la 
màxima integritat, així com la supervisió necessària per 
al compliment de l’objectiu.
CEPTA respectarà i defensarà la democràcia, garantint 
la llibertat d’expressió com a dret fonamental, així com 
els drets a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge 
de les persones.
Els requeriment d’aquest Codi han de prevaler excepte 
en casos en què les normes en ell definides entrin en 
conflicte amb una llei específica.
 Tots els directius, empleats, afiliats i persones vincula-
des a l’activitat de CEPTA tenim l’obligació de conèixer 
i complir aquests principis, i aquelles persones que te-
nen la responsabilitat de dirigir a d’altres, son, a més, 
responsables de liderar amb l’exemple i d’assegurar-se 
de que els membres del seu equip, ja siguin empleats, 
afiliats o servidors, també coneixen, comprenen, as-
sumeixen i compleixen els principis definits en aquest 
Codi Ètic i de Bon Govern.
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Independència de CEPTA

Àmbit d’Aplicació

Marc Normatiu
En la defensa dels interessos que li són encomanats 
constitucionalment i estatutària, CEPTA actuarà amb 
plena independència de qualsevol poder públic, partit 
polític o agent econòmic o social. Tanmateix, mantin-
drà una lleial i efectiva col·laboració amb les adminis-
tracions públiques, organismes i institucions públiques 
o privades sempre i quan això sigui necessari per a la 
consecució dels seus objectius comuns.

Aquest Codi ha estat elaborat guardant la consistèn-
cia amb les normes vigents i en concret amb la Missió 
i Valors de CEPTA, els Estatuts, i la normativa laboral 
vigent pel que pertany als empleats.

I. Directius i empleats

Els directius són les persones que, sent càrrecs electes 
per l’entitat, exerceixen la direcció de la mateixa. Dins 
del col•lectiu de directius es troben el president, els vice-
presidents, els vocals del Comitè Executiu, els vocals de 
la Junta Directiva i els components de les comissions.
Els càrrecs directius estan obligats a complir les pautes 
establertes en aquest Codi i a vetllar pel seu compliment 
efectiu.
S’entenen per empleats les persones que presten ser-
veis a CEPTA, qualsevol que sigui el règim jurídic laboral 
o de prestació de serveis sota el qual ho facin. Sempre 
han de complir les pautes de comportament professio-
nal establertes en el present Codi i en la legislació que 
els sigui d’aplicació.
II. Afiliats

Són afiliats de CEPTA totes aquelles persones o entitats 
que siguin membres de ple dret i els seus representants. 
S’entenen incloses en aquesta definició totes aquelles 
associacions, societats mercantils o civils, autónoms i 
fundacions amb les quals CEPTA tingui vinculació direc-
tament o indirecta, en la seva activitat.
Tots els afiliats es comprometen a mantenir entre ells, 
amb CEPTA, amb l’administració pública, amb els par-
tits polítics, amb els sindicats i en general amb la socie-
tat, unes relacions basades en la bona fe, la cortesia, la 
integritat moral, l’ètica empresarial i el respecte a l’ho-
norabilitat i prestigi de tots els afiliats, ja siguin persones 
físiques o jurídiques.
III. Compliment

La Junta Directiva de CEPTA tindrà les competències per 
vetllar pel compliment d’aquest Codi. Qualsevol directiu, 
afiliat o empleat podrà interposar les seves reclamacions 
davant d’aquesta Junta, si entén que s’han vulnerat els 
principis ètics reconeguts en aquest Codi.

La Junta, verificada la reclamació efectuada i prèvia au-
diència de l’interessat, valorarà l’acció sotmesa al seu 
dictamen, traslladant a la persona interessada la decisió 
que s’adopti.
Seran funcions encomanades a la  Junta com a Òrgan 
de Desenvolupament i Seguiment del Codi les següents:
1. Elaborar propostes, prèvia petició específica del Co-

mitè de CEPTA, sobre la normativa de desenvolupa-
ment del Codi i, en especial, les polítiques i regla-
ments interns que siguin procedents per concretar i 
implantar els valors i pautes d’actuació continguts en 
el Codi i les seves actualitzacions.

2.  Interpretar les normes d’actuació que es recullen en 
el Codi i la seva normativa de desenvolupament

3. Resoldre els dubtes que es puguin plantejar en rela-
ció amb el compliment del Codi.

4. Actualitzar el contingut del Codi, per a la seva ulterior 
aprovació per l’Assemblea General.

5. Avaluar el seguiment i implantació del Codi i la seva 
normativa de desenvolupament, informant-ne a l’As-
semblea General.

IV. Compromís i reputació de l’entitat

Tots els afectats per aquest Codi adquireixen el com-
promís d’evitar qualsevol conducta que, tingui o no re-
percussió mediàtica i encara que no violi la llei, pugui 
perjudicar la reputació de CEPTA i afectar de manera 
negativa els seus interessos.
Alhora, es comprometen en les seves actuacions, 
a mantenir com a objectiu prioritari l’interès comú de 
l’empresariat que Cepta representa.
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V. Compromisos d’aplicació a càrrecs directius, 
afiliats i empleats en la seva relació amb CEPTA

A. Respecte per les persones

CEPTA rebutja qualsevol manifestació d’assetjament 
psicològic, moral o d’abús d’autoritat, i de qualsevol al-
tra conducta que pugui generar un entorn intimidatori o 
lesiu als drets de les persones.
Tothom ha de ser tractat amb respecte, propiciant un 
entorn de treball eficaç, competitiu, saludable i segur.
Tothom té l’obligació recíproca de tractar de manera res-
pectuosa els companys, els superiors i inferiors i als seus 
col·laboradors. Igualment, les relacions entre CEPTA i les 
entitats que li prestin els seus serveis estaran basades 
en el respecte professional i la col·laboració mútua. Les 
relacions entre empleats, càrrecs directius i afiliats s’han 
de basar en els principis inclosos en aquest Codi.
CEPTA considera important el desenvolupament inte-
gral de la persona, per la qual cosa facilitarà el necessari 
equilibri entre la vida professional i la vida personal i fa-
miliar de tots els seus empleats.

B. Confidencialitat de la informació

CEPTA considera la informació i el coneixement com un 
dels seus actius principals i imprescindibles per a la ges-
tió empresarial, per la qual cosa han de ser objecte d’una 
especial protecció.
Tots els directius i empleats transmetran tota la informa-
ció necessària per Cepta que hagi de comunicar, tant 
internament com externa, de manera veraç, completa 
i en cap cas proporcionarà, conscientment, informació 
incorrecta o inexacta que pugui induir a error a qui la rep.
Així mateix, estan subjectes al deure de sigil sobre aque-
lla informació no pública i documentació que, relativa a 
l’Organització, posseeixin o coneguin i a la qual accedei-
xin com a conseqüència de l’exercici de la seva activitat, 
i no podrà utilitzar-se indegudament en benefici propi o 
de tercers, excepte en els casos de delicte o de greu vul-
neració de les obligacions i principis establerts en aquest 
Codi Ètic.
CEPTA ajustarà la seva activitat a la legislació vigent en 
matèria de protecció de les dades personals confiades 
pels seus empleats, càrrecs directius, afiliats, candidats 
en processos de selecció o altres persones.

C. Imatge corporativa

CEPTA considera la seva imatge i reputació corporativa 
com un dels seus actius més valuosos per preservar la 
confiança dels seus afiliats, empleats, proveïdors, autori-
tats, càrrecs directius i òrgans de govern i de la societat 
en general.

Tots els obligats per aquest Codi han de comptar amb 
l’autorització necessària per intervenir, en nom de CEP-
TA, davant els mitjans de comunicació, participar en 
jornades professionals o seminaris i en qualsevol altre 
estament que pugui tenir una difusió pública, sempre 
que aquesta intervenció sigui com a conseqüència de 
la seva vinculació a CEPTA com a empleats, càrrec di-
rectius o afiliats.
En aquests casos, han d’expressar l’opinió de CEPTA.
Tota persona afectada per aquest Codi, assumeix el 
compromís de comunicar simultàniament a la Direcció 
General i a qui presideixi la Junta, l’obertura de qual-
sevol procediment judicial penal amb transcendència 
empresarial, posant a disposició dels òrgans de govern 
de CEPTA el seu càrrec fins que es resolgui processal i 
definitivament l’assumpte.
A aquests efectes s’entendrà que s’ha obert un procedi-
ment penal, quan es dirigeixi contra la persona un escrit 
de denúncia o querella que doni lloc a la seva compa-
reixença davant els òrgans judicials en qualitat d’imputat.
La Junta Directiva de CEPTA podrà, per majoria simple 
dels membres presents, amb audiència de l’interessat, i 
previ informe no vinculant del Comitè, suspendre del seu 
càrrec a aquesta persona, o proposar, si s’estima opor-
tú, a l’Assemblea General l’apartament del seu càrrec.
Idèntiques mesures podran ser adoptades per la Jun-
ta Directiva i, si s’escau, per l’Assemblea General, pre-
vi informe del Comitè, respecte a qualsevol persona 
afectada per aquest Codi, la conducta personal de la 
qual desmereixi greument l’honestedat i integritat que 
tothom està obligat a respectar, o vulneri greument les 
directrius d’aquest Codi.

D. Corrupció i Suborn

CEPTA es declara contrari a influir sobre la voluntat de 
persones alienes a l’Organització per obtenir algun be-
nefici mitjançant l’ús de pràctiques no ètiques.
Tots els directius, afiliats i empleats han d’actuar confor-
me a les lleis que siguin d’aplicació i, en cap cas, podran 
recórrer ni tolerar suborns de o cap a tercers.
No es podrà realitzar, oferir o rebre, de manera directa o 
indirecta, cap pagament en metàl·lic, en espècie o qual-
sevol altre benefici de cap mena, a/de qualsevol persona 
al servei de qualsevol entitat, pública o privada, partit 
polític o candidat a càrrec públic, amb la intenció d’obte-
nir o mantenir, il•lícitament, negocis o altres avantatges.
E. Relació amb tercers, proveïdors i empreses 
col·laboradores

CEPTA considera els seus contractistes, proveïdors i 
empreses col·laboradores, indispensables per a la con-
secució dels seus objectius de creixement i millora de la 
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qualitat de servei, buscant establir amb tots ells relacions 
basades en la participació, la confiança i el benefici mutu.
CEPTA desenvoluparà i aplicarà unes instruccions in-
ternes de contractació que garantiran que la selecció 
de tots els que participin en processos de contractació 
d’obres, serveis o subministraments, es realitzi d’acord 
amb els principis de publicitat, concurrència, trans-
parència, igualtat, no discriminació, imparcialitat i objec-
tivitat, aplicant criteris de qualitat i cost.
Seran exclosos dels processos de contractació aquelles 
persones que estiguin afectades i implicades en con-
ductes o comportaments reprovables administrativa o 
penalment.

F. La societat

D’acord amb els seus valors de transparència i integritat, 
les relacions amb les autoritats, els organismes regula-
dors, les administracions i la societat en general es plan-
tejaran sota els principis de cooperació i transparència.
Tots assumeixen el compromís de mantenir un compor-
tament inspirat en l’autonomia, integritat, lleialtat i sentit 
de la responsabilitat en els conflictes entre associats i 
les institucions, o amb la societat.

G. Medi ambient

CEPTA assumeix la necessitat de protecció i respecte 
del medi ambient, actuant d’acord amb els criteris de 
sostenibilitat, relacionats amb les bones pràctiques   
mediambientals.

H. Política social i corporativa

I. No discriminació i igualtat d’oportunitats

CEPTA promou el desenvolupament professional i 
personal dels seus treballadors, assegurant la igual-
tat d’oportunitats a través de les seves polítiques        
d’actuació.
La selecció i promoció dels empleats es fonamenta en 
els principis de mèrit, capacitat i idoneïtat de les capa-
citats personals per a l’exercici eficaç de les funcions i 
responsabilitats del lloc de treball. Per a la contractació 
de personal i el seu acomiadament s’han de seguir els 
procediments, tant legals com interns, establerts.
Tots els empleats tenen el dret i el deure de participar 
de manera activa en els plans de formació que CEPTA 
posi a la seva disposició, implicant-se en el seu propi 
desenvolupament i comprometent-se a mantenir actua-
litzats els coneixements i competències necessàries per 
al més eficaç acompliment de les responsabilitats que 
tenen encomanades. Tot això amb la finalitat de propi-
ciar el seu progrés professional i aportar valor als seus 
membres i a la societat en general.

Les persones que exerceixin càrrecs de direcció o de 
comandament han d’actuar com a facilitadors del des-
envolupament professional dels seus col·laboradors.

II. Ambient laboral

CEPTA propicia un entorn de cooperació i treball en 
equip per a un aprofitament de totes les capacitats i re-
cursos.
Tots els empleats han d’actuar amb esperit de col•labo-
ració, posant a disposició de les altres unitats organitza-
tives i persones que integren CEPTA els coneixements o 
recursos que puguin facilitar la consecució dels objec-
tius i interessos de CEPTA.
CEPTA promou el sentiment i orgull de pertinença en-
tre els seus empleats. Per tal d’assolir els nivells de co-
municació adequats en tots els sentits, CEPTA posa a 
disposició dels seus empleats canals d’informació que 
afavoreixin i nodreixin aquest sentiment de pertinença.

III. Entorn de treball saludable, eficaç i segur

CEPTA impulsarà l’adopció de polítiques de seguretat i 
salut en el treball i adopta les mesures preventives ne-
cessàries, proporcionant un ambient de treball respec-
tuós amb la salut, l’eficàcia i la seguretat dels empleats.
Tots els empleats de CEPTA han de conèixer i complir 
les normes de protecció de la salut i seguretat en el tre-
ball i vetllar per la seguretat pròpia, d’altres empleats, 
proveïdors, col•col·laboradors i, en general, de totes les 
persones que es puguin veure afectades pel desenvolu-
pament de les seves activitats.

IV. Ús de la propietat, actius i recursos

CEPTA posa a disposició dels seus empleats, directius, 
afiliats i col·laboradors, els recursos necessaris per al 
desenvolupament de les seves comeses i funcions del 
seu lloc de treball.
Tots ells han d’utilitzar els recursos de CEPTA de forma 
responsable i apropiada a l’entorn de la seva activitat 
professional.
Així mateix, han de protegir i preservar-los de qualsevol 
ús inadequat del qual es puguin derivar perjudicis per 
als interessos de CEPTA.
V. El suport de CEPTA  a l’economia de mercat 
i la lliure empresa.

D’acord amb els seus objectius, missió i valors com a 
Confederació Empresarial, la CEPTA liderarà periòdica-
ment el reconeixement de l’empresa i conseqüentment 
de l’empresari i l’equip de treball i els valors intrínsecs i 
extrínsecs que es projecten a la societat per la feina ben 
feta i amb responsabilitat social i transparència.
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Aquest reconeixement es farà sota els estàndards de 
conducta i bon govern i transparència que aquest codi 
senyala.

I. Règim econòmic

Els directius i empleats amb funcions en la direcció i 
gestió de CEPTA, tenen l’obligació de mantenir els re-
gistres comptables amb exactitud i honestedat, reflec-
tint la seva imatge fidel. També facilitaran als auditors 
tota la documentació i informació que requereixin per al 
desenvolupament de les seves comeses.
Han de complir les normes sobre transparència en la 
utilització de fons que s’estableixin per part de l’òrgan 
que estatutàriament tingui encomanada aquesta com-
petència.
Els afiliats a CEPTA han de mantenir al dia les seves obli-
gacions de pagament amb l’entitat.

J. Relació entre els afiliats de Cepta i les seves obli-
gacions

Els afiliats es comprometen a:
1. Complir els acords vàlidament adoptats per l’entitat
2. No entorpir directament o indirecta les activitats
3. No vulnerar les competències funcionals i territorials 

de la resta dels associats, adoptant decisions o com-
portaments que puguin induir a confusió sobre el ve-
ritable interès representat per l’organització compe-
tent en cada cas

4. Expressar les seves posicions, en els òrgans ade-
quats, en el moment del debat intern

CEPTA assumeix el compromís d’exigir dels seus re-
presentants al si de l’entitat que:

1. Mantinguin un comportament basat en l’autonomia, 
integritat, lleialtat i sentit de responsabilitat en els con-
flictes entre associats i les institucions, supeditant els 
seus criteris personals a les directrius, criteris i acords 
de CEPTA

2. No es conformin amb l’acompliment estricte de la llei 
en les seves actuacions sinó que procurin l’accepta-
ció d’unes obligacions ètiques i morals en totes les 
seves actuacions.

3. Busquin l’interès majoritari del col·lectiu representat 
en totes les decisions que es prenguin en el si dels 
òrgans de govern de la CEPTA.

4. Segueixin les directrius confederals, contribuint al de-
bat en la seva seu

5. Facin ús reservat de la informació que, amb tal caràc-
ter, reben com a conseqüència del seu càrrec

6. Tractin els associats i els seus representants amb 
igual dignitat, prescindint del sector, territori, o mida 
de l’empresa

7. Supeditin el mandat a qualsevol circumstància, ja 
sigui personal, o professional, que pugui danyar la 
imatge dels empresaris o de les associacions

8. Dimiteixin del seu càrrec en el si de l’Organització 
quan no els sigui possible donar  compliment als Es-
tatuts de CEPTA, o aquest Codi.

K. Entrada en vigor

El present Codi entrarà en vigor el dia següent de la seva 
aprovació per la Junta Directiva de CEPTA, i es comu-
nicarà a tots els afectats pel mateix, per al seu coneixe-
ment i aplicació. A més, aquest codi es farà públic de 
manera permanent en el mitjà de comunicació públic 
propis que es decideixi per la Junta, per tal de que tota 
persona en pugui ser coneixedora en tot moment.

L. Disposició Transitòria

El Codi de Bones pràctiques de la Confederació queda 
substituït per aquest Codi Ètic i de Bon Govern a partir 
de la seva aprovació per la Junta Directiva que serà rati-
ficat o modificat posteriorment per l’Assemblea General 
de socis, si s’escau.

M. Delegació reglamentària

El Comitè Executiu de CEPTA, a proposta de la Junta 
Directiva, tindrà facultats per elaborar els reglaments in-
terns que consideri necessaris per a l’aplicació d’aquest 
Codi, que hauran de sotmetre’s a l’aprovació de la Junta 
Directiva de CEPTA.

Codi aprovat pel comitè executiu en la sessió del 31 
de gener de 2017

El President

J. Antoni Belmonte Marín

Codi aprovat per la Junta Directiva en la sessió del 
28 de febrer de 2017

El President

J. Antoni Belmonte Marín

Ratificat per l’Assemblea General del 28 de febrer de 
2017

El President 

J. Antoni Belmonte Marín
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