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3EL PRESIDENT

EL PRESIDENT

Canvis, evolucions i passos endavant que ens obliguen a replantejar-nos la nostra 

actuació com a empreses i, en conseqüència, com a catalitzadors de la societat. 

L’any 2018 que hem deixat enrere ha estat un any convuls en molts aspectes. Els 

àmbits social i polític han marcat un període que, un cop més, ens ha obligat a 

replantejar-nos el paper del sector empresarial en un present difícil i ple d’interro-

gants. 

L’exercici d’aquest 2018 ha estat ple de reptes. En l’àmbit general, els ritmes 

econòmics han marcat l’actualitat en un any difícil, ple de conflictes i d’objectius 

entrecreuats, que han afectat a tots els sectors de la societat. En l’àmbit interna-

cional, l’any passat ha estat encara marcat per l’etapa final d’una crisi econòmica 

que, durant més d’una dècada, ha paralitzat l’economia general i també les seves 

manifestacions en l’àmbit local. 

El balanç de deu anys de crisi ens remet als passos endavant que cal que fem, tots 

junts, per a canviar el paradigma. Una dècada de recessió econòmica ha suposat, 

en l’àmbit de les comarques de Tarragona, en el desenvolupament enorme del sec-

tor serveis, la consolidació del turisme i l’allargament de la temporada alta. 

El 2018 marca el final d’una dècada realment complicada, que ha obligat a les em-

preses i emprenedors de les comarques de Tarragona a posar-se a prova i a rein-

ventar-se, prova d’això és el fet que, actualment, la força estratègica dels clústers 

industrials i energètics de les nostres comarques són essencials per crear riquesa 

en la qual és la segona àrea poblacional de Catalunya. 

Estem en una etapa de recuperació, però el procés és lent i exigeix esforç. En l’àm-

bit provincial, les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’últim trimestre 

de 2018, mostren que el comportament del mercat de treball a les comarques de 

Tarragona està marcat per la moderació. L’atur es redueix a la província, però de 

manera més lenta que en el conjunt de Catalunya. Entre les dades més positives, 

cal destacar l’assentament del sector serveis i, sobretot, el bon comportament del 

sector industrial, que recupera els nivells d’ocupació d’abans de la crisi. 

També des de la confederació empresarial hem viscut un any ple de canvis i de 

reptes. Un enfocament més centrat en objectius concrets i en el servei directe als 

nostres associats ens han dut a reorganitzar la nostra estructura com a confede-

ració empresarial en un territori ple d’oportunitats.

La nova junta directiva, escollida el mes de setembre de l’any passat, seguirà llui-

tant per reivindicar els drets dels empresaris de les nostres comarques, que són i 

han de ser l’epicentre de l’esperada recuperació econòmica. És més necessari que 

mai donar tot el suport a l’activitat empresarial. Tot el suport que facilitem ara a 

l’activitat provada tornarà revertit en riquesa per al conjunt del territori. 

Des de CEPTA ens comprometem a seguir treballant per tal que els negocis de les 

comarques de Tarragona puguin operar en un territori que gaudeixi d’oportunitats 

de futur, d’estructures de comunicació a l’alçada i de nous camins que ens perme-

tin avançar amb pas segur cap al futur. Tots units fem pinya, i ens cal restar units 

en un escenari de canvis que s’han d’encaminar, decididament, cap a passos que 

ens duguin al futur. Us esperem per a fer-ho junts. 

Josep Antoni Belmonte Marín 

President
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MISSIÓ, VISIÓ DE 

FUTUR I VALORS

LA MISSIÓ

Sumar esforços i unir les empreses existents a les comarques tarragonines amb l’objectiu de de-

fensar els interessos dels empresaris de les nostres comarques i tenir més presència davant els 

agents socials i l’administració pública, així com donar suport a qualsevol iniciativa gremial, sec-

torial o d’empresa.

LA VISIÓ DE FUTUR

És la imatge del què volem aconseguir, d’on volem arribar. A cada moment, l’entitat té una realitat 

més o menys brillant, però ambicionem 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 persones 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 empre-

saris de les comarques de tarragona.

ELS VALORS DE CEPTA

• 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 DE LA PROVÍNCIA

Indicador Prov. Tarragona Data Font Unitat

Població 2017 2018

Població demarcació 791,69 795.902 2018 INE / Idescat En milers de persones

. Alt Camp 44,00 44.065 2018 INE / Idescat En milers de persones

. Baix Camp 187,47 188.841 2018 INE / Idescat En milers de persones

. Baix Ebre 78,18 77.868 2018 INE / Idescat En milers de persones

. Baix Penedès 100,85 102.409 2018 INE / Idescat En milers de persones

. Conca de Barberà 20,04 20.103 2018 INE / Idescat En milers de persones

. Montsià 67,49 67.083 2018 INE / Idescat En milers de persones

. Priorat 9,35 9.296 2018 INE / Idescat En milers de persones

. Ribera d’Ebre 22,20 21.964 2018 INE / Idescat En milers de persones

. Tarragonès 250,49 252.790 2018 INE / Idescat En milers de persones

. Terra Alta 11,63 11.483 2018 INE / Idescat En milers de persones

Estrangers residents demarcació 117,68 120.944 2018 INE / Idescat En milers de persones

Comportament dels Preus

Index de preus al consum. Base 100 = 2016 103,290 104,619 des 2018 INE Index

IPC general. Variació mensual 0,1 -0,5 des 2018 INE Percentatge

IPC general. Variació anual 1,2 1,3 des 2018 INE Percentatge

IPC general. Variació de l’any en curs 1,2 1,3 des 2018 INE Percentatge

PIB

PIB a preus de mercat (estimació provisional) 22.265,47 23.530,85 2016 INE En milions d’euros

Mercat de treball

Taxa d’activitat 60,08 59,10 IV trim. 2018 EPA Percentatge

Taxa d’ocupació 15,92 50,00 IV trim. 2018 EPA Percentatge

Taxa d’atur 50,51 15,40 IV trim. 2018 EPA Percentatge

Contractació total 20,56 20.304 des 2018 SEPE En milers de persones

Població activa 391,20 389.600 IV trim. 2018 EPA En milers de persones

Població ocupada 329,00 329.700 IV trim. 2018 EPA En milers de persones

QUADRE D’INDICADORS DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA, 2018

DADES ECONÒMIQUES

DE LA PROVINICIA
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Indicador Prov. Tarragona Data Font Unitat

Mercat de treball 2017 2018

Població aturada (EPA) 62,30 59.900
IV trim. 

2018
EPA En milers de persones

Població aturada registrada 51,80 48.651 des 2018 SEPE En milers de persones

Població aturada registrada agricultura 2,73 2.156 des 2018 SEPE En milers de persones

Població aturada registrada indústria 4,86 4.597 des 2018 SEPE En milers de persones

Població aturada registrada construcció 4,96 4.233 des 2018 SEPE En milers de persones

Població aturada registrada serveis 35,94 34.627 des 2018 SEPE En milers de persones

Població aturada registrada sense ocupació anterior 3,31 3.038 des 2018 SEPE En milers de persones

Població ocupada agricultura 15,2 19.200
IV trim. 

2018
EPA En milers de persones

Població ocupada indústria 61,2 63.600
IV trim. 

2018
EPA En milers de persones

Població ocupada construcció 26,7 23.300
IV trim. 

2018
EPA En milers de persones

Població ocupada serveis 225,9 223.600
IV trim. 

2018
EPA En milers de persones

Construcció

Habitatges iniciats 488 931 2018
Territori i sosteni-

bilitat (GENCAT)
En unitats

Habitatges acabats 101 908 2018
Territori i sosteni-

bilitat (GENCAT)
En unitats

Hipoteques immobiliàries constituides (nombre) 6.878 7.564 2018 INE En unitats

Hipoteques immobiliàries constituides (volum) 769,63 745.091,00 2018 INE En milions d’euros

Transport

Tràfic de mercaderies al Port de Tarragona 33.710.397 32.083.873 2018
Puertos del 

Estado
En tones

Tràfic de líquids a doll al Port de Tarragona 22.036.036 19.843.851 2018
Puertos del 

Estado
En tones

Tràfic de sòlids a lloure al Port de Tarragona 9.515.688 9.988.269 2018
Puertos del 

Estado
En tones

Tràfic de mercaderia general al Port de Tarragona 2.079.741 2.166.032 2018
Puertos del 

Estado
En tones

Tràfic de contenidors al Port de Tarragona 62.888 58.106 2018
Puertos del 

Estado
En TEU’s

Tràfic de passatgers a l’Aeroport de Reus 1.022.964 1.037.576 2018 AENA En unitats

Operacions a l’Aeroport de Reus 16.023 16.855 2018 AENA En unitats

Nivell de benestar

Parc de vehicles (total) 579.028 592.768 2017 Idescat En unitats

Parc de vehicles (turismes) 387.735 400.911 2017 Idescat En unitats

Matriculacions (total) 22.996 25.267 2018 DGT En unitats

Matriculacions (turismes) 17.397 18.760 2018 DGT En unitats
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Indicador Prov. Tarragona Data Font Unitat

Finances 2017 2018

Crèdits 15.649 14.615 des 2018 Banco de España En milions d’euros

Dipòsits 10.795 11.256 des 2018 Banco de España En milions d’euros

Nombre d’oficines 423 385 des 2018 Banco de España En unitats

Turisme

Pernoctacions; hotels 11.038,66 10.517,99 2018 INE En milers d’unitats

Viatgers; hotels 3.077,26 2.901,33 2018 INE En milers d’unitats

Temps mig d’estada; hotels 3,59 3,63 2018 INE En dies

Establiments hotelers 257 258 2018 INE En unitats (mitjana)

Places hoteleres 42.305 42.422 2018 INE En unitats (mitjana)

Grau d’ocupació hotelera per places 64,43 62,21 2018 INE Percentatge

Grau d’ocupació hotelera per places; cap de setmana 72,32 68,29 2018 INE Percentatge

Personal ocupat 4.408 4.368 2018 INE En unitats (mitjana)

Pernoctacions; apartaments 2.079,77 1.736,61 2018 INE En milers d’unitats

Viatgers; apartaments 343,95 283,75 2018 INE En milers d’unitats

Temps mig d’estada; apartaments 6,05 6,12 2018 INE En dies

Capacitat; places 15.558 13.181 2018 INE En unitats (mitjana)

Capacitat; apartaments 3.111 2.665 2018 INE En unitats (mitjana)

Grau d’ocupació; apartaments 55,51 54,19 2018 INE Percentatge

Personal ocupat 502 394 2018 INE En unitats (mitjana)

Pernoctacions; càmpings 5.619,82 5.828,22 2018 INE En milers d’unitats

Viatgers; càmpings 1.000,98 1.018,23 2018 INE En milers d’unitats

Temps mig d’estada: càmpings 5,61 5,72 2018 INE En dies

Establiments; càmpings 40 40 2018 INE En unitats (mitjana)

Parcel·les 15.021 15.374 2018 INE En unitats (mitjana)

Grau d’ocupació; parcel·les 47,49 47,37 2018 INE Percentatge

Personal ocupat 671 760 2018 INE En unitats (mitjana)

Activitat

Societats mercantils creades 1.531 1.302 2017 INE En unitats

Capital subscrit 77.707,00 84.503,00 2017 INE En milers d’euros

Finques transmeses

Total 33815 39.170 2018 INE En unitats

Rústiques 5110 6.687 2018 INE En unitats

Urbanes 28705 32.483 2018 INE En unitats
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ESTRUCTURA DE

L’AFILIACIÓ EMPRESARIAL

BIAC

OCDE

ORGANIZACIÓN

INTERNACIONAL DE

EMPLEADORES

UNIÓ DE ORGANIZACIONES

EMPRESARIALES EUROPEAS

(UNICE)

UNIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y

MEDIANAS EMPRESAS EUROPEAS

(UIAPME)

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

(CEOE)

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

(CEPYME)

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL FEDERACIÓ D’EMPRESARIS DE 

LA PETITA I MITJANA EMPRESA 

(FEPIME)

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA

PROVINCIA DE TARRAGONA (CEPTA)

ORGANITZACIONS

SECTORIALS

ORGANITZACIONS

TERRITORIALS

EMPRESES

INDIVIDUALS
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SP/ACTIVA 9084

ASSOCIACIÓ 

AGRÀRIA DE JOVES 

AGRICULTORS

1200

ASSOCIACIÓ DE 

PROMOTORS I 

CONSTRUCTORS 

D’EDIFICIS DE 

CATALUNYA

1000

ASEPEYO 6000

ASSOCIACIÓ 

PROVINCIAL 

ESTACIONS 

SERVEIS

26

ASSOCIACIÓ 

ARMADORS 

D’ARROSSEGAMENT 

DE TARRAGONA

20

ASSOCIACIÓ 

EMPRESARIAL 

ARTS GRÀFIQUES 

PROVÍNCIA DE 

TARRAGONA

50

ASSOCIACIÓ 

EMPRESARIS 

POLÍGON 

INDUSTRIAL DE 

VALLS

105

ASSOCIACIÓ 

PROVINCIAL 

EMPRESARIS 

SALES DE FESTES I 

DISCOTEQUES

32

ASSOCIACIÓ 

D’EMPRESES 

DE SERVEIS DE 

TARRAGONA

98

ASSOCIACIÓ 

D’ESTETICISTES 

TARRACONENSE

270

ASSOCIACIÓ DE 

COMERCIANTS LA 

VIA T

170

ASSOCIACIÓ 

EMPRESARIAL 

QUÍMICA DE 

TARRAGONA

30

ASSOCIACIÓ 

EMPRESÀRIES 

I DIRECTIVES 

DEL CAMP DE 

TARRAGONA

61

REPRESENTATIVITAT 

EMPRESARIAL DE CEPTA

NÚM. EMPRESA NÚM. EMPRESA

SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE SEGURIDAD PARA 
EMPRESAS NO ASOCIADAS A AEST 

 

AEST 
Av. Pau Casals 17 
TARRAGONA, 
Teléfono: 977219676 
Correo electrónico: 
info@aestarragona.org 
www.aestarragona.org

ABRIL 2015 
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ASSOCIACIÓ 

EMPRESARIS DE 

LES COMARQUES 

DE L’EBRE

941

ASSOCIACIÓ 

POLÍGONS 

INDUSTRIALS DE 

REUS

100

ASSOCIACIÓ 

PROVINCIAL 

EMPRESARIS 

DEL METALL DE 

TARRAGONA

136

ASSOCIACIÓ 

EMPRESARIAL 

DE TALLERS 

DE REPARACIÓ 

I VENEDORS 

D’ELEMENTS

612

ASSOCIACIÓ 

TURÍSTICA 

D’EMPRESARIS I 

COMERCIANTS 

D’ALTAFULLA

60

BOTIGUERS DE 

TARRAGONA

37

CENTRE 

D’INICIATIVES 

I TURISME DEL 

VENDRELL

375

COL·LEGI 

MEDIADORS 

D’ASSEGURANCES 

DE TARRAGONA

120

COL·LEGI OFICIAL 

D’AGENTS 

COMERCIALS DE 

TARRAGONA

80

COL·LEGI OFICIAL 

DE GRADUATS 

SOCIALS DE  

TARRAGONA

493

FEDERACIÓ 

D’INDUSTRIALS 

FORNERS DE LA 

PROVÍNCIA DE 

TARRAGONA

317

FEDERACIÓ 

EMPRESARIAL 

D’AUTO-

TRANSPORTS

719

FOMENT REUS 

EMPRESARIAL

1171

FREMAP MUTUA DE 

ACCIDENTES DE 

TRABAJO

2679

GREMI 

COMARCAL DE LA 

CONSTRUCCIÓ DEL 

TARRAGONÈS

82

GREMI DE 

CARNISSERS, 

CANSALADERS I 

XARCUTERS DE 

LES COMARQUES 

TARRAGONINES

200

NÚM. EMPRESA NÚM. EMPRESA
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GREMI PROVINCIAL 

DEL  COMERÇ 

DEL MOBLE DE 

LA PROVÍNCIA DE 

TARRAGONA

38

GREMIO OFICIAL DE 

COMERCIANTES DE  

FRUTOS SECOS

8

GREMIO 

PROVINCIAL DE 

ARTESANOS DE 

PELUQUERIA

400

MUTUA UNIVERSAL 

MATEPS

4800

ORGANITZACIÓ 

DE PRODUCTORS 

DEL PEIX BLAU DE 

TARRAGONA

22

NÚM. EMPRESA NÚM. EMPRESA

TOTAL D’EMPRESES ASSOCIADES: 31.536
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NOUS SOCIS DURANT L’ANY 2018 A CEPTA:

EMPRESES:    

 

ADDIENT  EMPRESA  CERTIFICADORA, S.L.U

CATALANA OCCIDENTE / ELENA DE  NOGUERA ARNAL

CUALTIS, SL

FACTURACIÓN EN LA NUBE, S.L / KEYANDCLOUD, SL

JORDI MAURI PUIG

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ GÓMEZ

LOU TRAINERS, S.C.P

MESTRE PEROLADA, SL

RAÏSSA JANER VOLART
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ORGANIGRAMA EMPRESARIAL

ASSEMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

COMITÈ EXECUTIU

PRESIDÈNCIA

COMISSIONS ASSESSORS

GABINET D’ESTUDIS
GESTIÓ NOVES 

TECNOLOGIES

DIRECCIÓ GENERAL

COMUNICACIÓ QUALITAT

ADMINISTRACIÓ FORMACIÓ, OCUPACIÓ 

I DESENVOLUPAMENT 

PERSONAL

SERVEIS AL SOCI

SECRETARIA ADMINISTRACIÓ 

FINANCERA

RR.HH.

FORMACIÓ OCUPACIÓ DESENVOLUPAMENT

PERSONAL

SERVEIS I ATENCIÓ 

ALS SOCIS

GESTIÒ 

COMERCIAL
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ORGANIGRAMA EMPRESARIAL ÒRGANS DE GOVERN

COMITÈ EXECUTIU (FINS AL 26/09/18) 

President

Sr. Belmonte Marín, Josep Antoni

Secretari General 

Sr. Puig Donet, Ignasi

Vice-presidents

Sr. Garcia Martínez, José Luis (Vice-president 1r)

Sr. Aymat Satuè, Josep Lluís (Vice-president 2n) 

Sr. Basseda Tous, Andreu (Vice-president 3r econòmic) 

Vocals

Sr. Batista Llamas, Jaume Sr. Borràs Cabacés, Miquel

Sr. Fernández Ferre, Mª José Sr. Legaz Bernabé, Carlos 

Sr. Morales i Loscos, Bernat Sr. Ortega Castellví, Narcís

JUNTA DIRECTIVA (FINS AL 26/09/18) 

Composta pel Comitè Executiu i per:

Sr. Castelló Miró, Albert Sr. Garcia i Duch, Joan

Sra. Macho Albarrán, Ana Mª Sr. Mestre Perolada, Alex

Sr. Serrano Gil, Eduardo Pablo

COMITÈ EXECUTIU (A PARTIR DEL 27/09/18) 

President

Sr. Belmonte Marín, Josep Antoni

Secretari General 

Sr. Puig Donet, Ignasi

Vice-presidents

Sr. Aymat Satuè, Josep Lluís (Vice-president 1r)

Sr. Basseda Tous, Andreu (Vice-president 2n) 

Sr. Sr. Borràs Cabacés, Miquel (Vice-president 3r) 

Vocals

Sr. Adserà Gabelli, Joan Mª Sr. Batista Llamas, Jaume

Sra. Fernández Ferre, Mª José Sr. García Suñe, Antonio 

Sr. Garcia i Duch, Joan Sr. Morales i Loscos, Bernat

Sr. Romeu Valverde, Joan

JUNTA DIRECTIVA (A PARTIR DEL 27/09/18) 

Composta pel Comitè Executiu i per:

Sr. Legaz Bernabé, Carlos Sra. Macho Albarrán, Ana Mª
Sr. Mestre Perolada, Alex Sr. Serrano Gil, Eduardo Pablo

Nº REUNIONS DE L’ANY 2018 

Comitè Executiu: 4 Junta directiva: 5

Assamblea general: 1 Assamblea electoral: 1
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DEPT. DE FORMACIÓ, OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT:

Responsable del Departament:

Sra. Marga Pallarès Ferré

Col·laboradores:

Sra. Carol Albaigès Teixidó

Sra. Fani Banús Ferré

Sra. Montserrat Domènech Auqué

Sra. Gloria Lomas Domènech

Sra. Dori López  Hernández

Sra. Alícia Prieto Barrios

Sra. Noelia Tomás Gallego 

DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ:

Responsable del Departament:

Sra. Montserrat Baldrich Badia

Col·laboradores:

Sra. Mercedes Clemente García

Sra. Susana Herrera Cuevasanta

Sra. Elisabeth Román Fernández

DEPARTAMENT DE SERVEIS:

Responsable del Departament:

Sra. Claustre Durán Robert

Col·laboradors/es: 

Sra. Isabel Cabré Parra

Sra. Sílvia Cunillera Pons

DIRECCIÓ:

Sra. Montserrat Baldrich Badia

EQUIP HUMÀ CEPTA 2018
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Avda. Roma n. 7, 6a planta 

  43005 Tarragona

    Telf: 977.21.19.66

      Mail: cepta@cepta.es

Rambla Nova, 95 baixos

  43001 Tarragona

    Telf: 977.24.23.13

      Mail: serveis@cepta.es

LES SEUS DE CEPTA
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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

Sra. Anna Mª Asamà Esteve, Sr. Emili Beltrán Boix, Sr. Xavier Torres Royo

COMISSIÓ EXECUTIVA PROVINCIAL “INSTITUT SOCIAL DE LA MARINA”- ISM

Sr. Genaro Pèrez 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 E. Puig Donet 

FONS DE GARANTIA SOCIAL- FOGASA

Sra. Esperanza Picó Campo , Sr. Narcís Ortega Castellví, Sr. Gerard Salom Tejado

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ

BARCELONA

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA- SOC

CONSELL DE DIRECCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

CONSELL DE TREBALL ECONÒMIC I SOCIAL- CTESC

Sr. Andreu Basseda Tous

CONSORCI DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA

Sr. Ignasi E. Puig Donet,  Sra. Carol Albaigès Teixidó

PLE DEL CONSELL CATALÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

TARRAGONA

COMISSIÓ TERRITORIAL DE SEGUIMENT D’ELECCIONS SINDICALS DE TARRAGONA

Sra. Montserrat Baldrich Badia i Sr. Josep Antoni Belmonte Marín

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

TARRAGONA

CONSELL ESCOLAR TERRITORIAL DE TARRAGONA

Sra. Montserrat Baldrich Badia

REPRESENTACIÓ

INSTITUCIONAL DE CEPTA 2018
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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

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL

COMITÈ EXECUTIU

Sr. Josep Antoni Belmonte Marín

JUNTA DIRECTIVA

Sr. Josep Antoni Belmonte Marín, Sr. Ignasi E. Puig Donet i Sr. Andreu Basseda Tous

ASSEMBLEA GENERAL

Sr. Josep Antoni Belmonte Marín, Sr. Andreu Basseda Tous, Sr. Ignasi E. Puig i Donet, Sr. Josep Lluís 

Aymat Satué, Sra. Montserrat Baldrich Badia, Sr. Jaume Batista Llamas, Sr. Miquel Borràs Cabacés, 

Sra. Mª José Fernández Ferrer, Sr. Joan Garcia i Duch,  Sr. José Luis García Martínez, Sr. Carlos Legaz 

Bernabé,  Sra. Ana Mª Macho Albarrán,  Sr. Àlex Mestre Perolada,  Sr. Bernat Morales i Loscos  i Sr.  

Eduardo Serrano Gil

COMISSIÓ DE FORMACIÓ

Sra. Marga Pallarès Ferré

COMISSIÓ DE FISCALITAT

Sr. Andreu Basseda Tous

COMISSIÓ III PLA GENERAL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Sra. Marga Pallarès Ferré

COMISSIÓ LABORAL I DE RECURSOS HUMANS

Sra. Montserrat Baldrich Badia

COMISSIÓ “MESA NEGOCIADORA COLECTIVO OFICINES Y DESPATXOS”

Sra. Montserrat Baldrich Badia

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 E. Puig Donet, Sr. Andreu Basseda Tous  i Sr. Jaume Ba-

tista Llamas

ASSEMBLEA GENERAL

Sr. Josep Antoni Belmonte Marín, Sr. Andreu Basseda Tous, Sr. Josep Lluís Aymat Satuè, Sr. Ignasi E. 

Puig Donet, Sr. Jaume Batista Llamas, Sr. Miquel Borràs Cabacés, Sra. Mª José Fernández  Ferrer, Sr. 

José Luís Garcia Martínez i  Sr. Bernat Morales i Loscos i  Sr. Àlex Mestre Perolada. 
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CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales)

JUNTA DIRECTIVA

Sr. Josep Antoni Belmonte Marín

ASSEMBLEA GENERAL

Sr. Josep Antoni Belmonte Marín i Sr. Ignasi E. Puig Donet 

CEPYME (Confederación Española de la Pequeña i Mediana Empresa) 

ASSEMBLEA GENERAL

Sr. Josep Antoni Belmonte Marín i Sr. Ignasi E. Puig Donet

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

CONSELL DE SEGUIMENT DE  L’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

CONSELL ASSESSOR DEL TERRITORI

Sr. Josep Antoni Belmonte Marín

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

COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL O L’OCU-

PACIÓ DE TARRAGONA (CMFPOT)

Sra. Marga Pallarès Ferré i Sra. Fani Banús Ferré

AJUNTAMENT DE VALLS

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

Sr. Xavier Ulldemolins

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
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AJUNTAMENT DE EL VENDRELL

MESA DE FORMACIÓ INTERSECTORIAL, L’ EINA:

Sr. Xavier Borrell Martí

URV

CATEDRÀ D’EMPRENEDORIA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Sr. Josep Antoni Belmonte Marín i Sra. Montserrat Baldrich Badía 

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

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. Ignasi E. Puig Donet  

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 E. Puig Donet

COMISSIÓ MARKETING I RELACIONS INSTITUCIONALS- ChemMed

Sr. Josep Antoni Belmonte Marín

PLE DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ DE INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE TARRAGONA

Sr. Josep Antoni Belmonte Marín

XARXA D’ENTITATS D’OCUPACIÓ

Sra. Marga Pallarès Ferré
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GABINET D’ESTUDIS 

DE LA CEPTA

Sr. Rafael Mª Muñoz Sr. Juan Gallardo

OBSERVATORI EMPRESARIAL
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OPINIÓ

9 d’abril de 2018, Diari de Tarragona

11 de maig de 2018, Diari de Tarragona
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21 de juny de 2018, Diari de Tarragona

6 d’abril de 2018, Diari de Tarragona
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6 d’octubre de 2018, Diari de Tarragona

14 de desembre de 2018,

Diari de Tarragona
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GABINET DE

COMUNICACIÓ CEPTA

Contacte amb els mitjans de comunicació 

Seguint amb la línia iniciada durant els 

anys precedents, l’activitat del Gabinet de 

Comunicació de CEPTA ha mantingut du-

rant aquest 2018 l’objectiu de consolidar la 

tasca de mantenir i consolidar la imatge de 

la Confederació Empresarial als mitjans de 

comunicació locals i nacionals. 

L’activitat del Gabinet de Comunicació ha 

estat la de visualitzar la Confederació Em-

presarial com un actor que analitza l’ac-

tualitat política i econòmica com, d’altra 

banda, una entitat que duu a terme cur-

sos, jornades i actes d’interès per als asso-

ciats. Entre les principals accions estables 

del Gabinet de Premsa s’hi consoliden cites 

com la presentació dels Observatoris Em-

presarials i la difusió de les corresponents 

Enquestes de Població Activa. 

La comunicació amb la premsa durant aquest any s’ha dut a terme a través de l’enviament de no-

tes de premsa, rodes de premsa i atencions individualitzades als mitjans de comunicació que ho han 

sol·licitat. 

Fil directe a través de la pàgina web i xarxes socials 

A banda, també s’ha potenciat en l’àmbit 

de l’activitat diària la visibilitat de CEPTA 

a les xarxes socials, a través dels perfils de 

Facebook, Twitter i Linkedin de l’organitza-

ció. En aquests perfils, treballem per difon-

dre tant les notícies d’àmbit econòmic que 

poden afectar a la comunitat d’associats. 

També s’ha mantingut la tasca de mante-

nir i alimentar la pàgina web de la Confede-

ració Empresarial amb informació d’interès 

rellevant per als associats i els actes que es 

duen a terme en el si de l’organització.

Agnès Llorenç 

Gabinet de comunicació
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Presentació de dades econòmiques

Durant el 2018, el Gabinet de Comunicació ha col·laborat amb 

el Gabinet d’Estudis per a la presentació de 3 Observatoris Em-

presarials: 

- Juliol 2018: Número 119. Evolució del teixit empresarial a la 

província de Tarragona: 2008-2018

- Octubre 2018: Número 120. Les autopistes de peatge a la 

província de Tarragona davant un nou escenari: 2019-2021

- Desembre 2018. Número 121. L’amenaça de la inseguretat 

jurídica en el desenvolupament de l’activitat empresarial. Si-

tuació actual del mercat hipotecari (versions català i castellà) 

En cadascun d’aquests observatoris, s’ha treballat efectuant 

les diverses tasques: 

- Elaboració i maquetació del document definitiu

- Organització i gestió de la roda de premsa a les instal·lacions 

de CEPTA 

- Atenció a les peticions dels diversos mitjans de comunicació 

- Elaboració de nota de resum posterior i fotografies de l’acte

De manera similar, pel que fa a la presentació de les Enquestes de Població Activa (EPA), s’ha procedit 

a enviar la informació de cada document als mitjans de comunicació locals i nacionals amb presència 

a les comarques de Tarragona.

 

Comunicació visual 

Pel que fa a tasques d’imatge corporativa, durant el 2018 s’ha 

seguit treballant amb la línia de comunicació visual impulsada 

durant anys precedents, que persegueix connectar a associats, 

assistents a jornades i alumnes de cursos a través d’una imat-

ge més dinàmica i viva de l’entitat. 

Hem apostat per missatges cada cop més curts i contundents, 

per l’enviament de correus, articles a xarxes socials, enviaments 

i altres missatges que se centra en imatges potents i amb ca-

pacitat d’atracció de l’atenció. 

Tasques dutes a terme en l’àrea de disseny: 

-Insercions publicitàries en mitjans de comunicació

-Elaboració de banners i mailings personalitzats de serveis, jor-

nades i programes de formació

-Confecció de fulletons i cartells per a cursos privats 

-Disseny d’invitacions per a actes diversos

-Disseny de l’adaptació de la imatge corporativa a les diferents 

xarxes socials 
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CEPTA A LA PREMSA

MARÇ DE 2018

27 de març de 2018, Diari de Tarragona
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MARÇ DE 2018

27 de març de 2018, Diari de Tarragona

(continua de la página anterior)
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ABRIL DE 2018

11 d’abril de 2018, Diari de Tarragona
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MAIG DE 2018

17 de maig de 2018, Diari de Tarragona
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MAIG DE 2018

17 de maig de 2018, Diari de Tarragona
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MAIG DE 2018

24 de maig de 2018, Diari de Tarragona
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JULIOL DE 2018

4 de juliol de 2018, Diari de Tarragona
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SETEMBRE DE 2018

4 de setembre de 2018, Diari de Tarragona

30 de setembre de 2018,

Diari de Tarragona
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OCTUBRE DE 2018

3 d’octubre de 2018, Diari de Tarragona
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OCTUBRE DE 2018

3 d’octubre de 2018, Diari de Tarragona
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OCTUBRE DE 2018

27 d’octubre de 2018, Diari de Tarragona
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OCTUBRE DE 2018

27 d’octubre de 2018, Diari de Tarragona

(continua de la página anterior)
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DESEMBRE DE 2018

18 de desembre de 2018, Diari de Tarragona

14 de desembre de 2018, Diari de Tarragona
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www.indicador.cat
Tota la informació econòmica 
de les comarques de Tarragona a la versió digital 
de l’

L’  organitza taules rodones i 
suplements especials per analitzar la realitat dels sectors econòmics 

i canalitzar les seves reivindicacions

Anunci CEPTA.indd   1 23/5/19   16:22
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ELS DEPARTAMENTS 

FUNCIONALS

DEPARTAMENT DE SERVEIS

DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ

Àrea de Coneixement

Àrea de Formació

Àrea

d’Ocupació

i Desenvolupament

Àrea de Projecció

Xarxa

Empresarial

i Networking
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DEPARTAMENT DE SERVEIS

ACTIVITATS ANY 2018

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 

demanin segons les seves necessitats. Arrel d’aquestes demandes, hem iniciat una sèrie de serveis on 

les empreses es poden donar a conèixer, promocionar-se i iniciar la seva trajectòria cap a  mercats 

exteriors, promocionant eines útils per la seva evolució.

Us fem un resum de totes les activitats realitzades durant l’any, que volen ser una eina més per aju-

dar-vos directament o mitjançant les vostres associacions.

Responsable del Departament:

Sra. Claustre Durán Robert

Equip:

Sra. Isabel Cabré Parra

Sra. Silvia Cunillera Pons

Dia 18 de gener

Jornada INFOLAB sobre 

Autònoms

Dia 2 de febrer

Jornada: “La teva empresa, 

la FP i la innovació es donen 

la mà. Foment del Treball 

Nacional amb col.laboració 

de CEPTA.

Dia 2 de febrer

Visita del Sr. Joaquim Gay 

de Montellà, President 

de Foment del Treball 

Nacional de Barcelona a les 

instal·lacions de la CEPTA.

Dia 20 de febrer

Trobada amb FEPIME en el 

marc del 3r. Congrés micro, 

petita i mitjana empresa de 

Catalunya, sota el lema de: 

“La digitalització, el futur 

de la pime catalana”.

Dia 12 d’abril

Presentacions d’empreses a 

CEPTA.

Empreses participatives: 

Airedeterra, GS 

Ofimática,Impulso 

Inmediato,Palomo 

Assessors.

Dies 17,18 i 19 d’abril

Jornada OPRL: “Mobilitat i 

Seguretat Viària, prevenció 

de tràfic en l’entorn 

laboral”. CEPTA.

Dia 18 d’abril

Jornada Culthunting Day 

Tarragona amb el suport de 

la Fundació Privada Mútua 

Catalana col.labora CEPTA. 

Dia 10 de maig

Jornada OPRL: “Protección 

de enfermedades 

cardiovasculares en el 

entorno laboral”. CEPTA.

Dia 12 de maig

Col·laboració amb 

AFANOC “Posa’t la gorra”

Dies 14 i 15 de maig

Missió Comercial a 

Viena – Austria. CEPTA 

i FEPIME Catalunya 

dins del seu programa 

d’internacionalització 

PROXI organitza una 

trobada d’empresaris.

Dia 23 de maig

Jornada OPRL: 

“Responsabilidades legales 

en materia de PRL”. CEPTA.
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Dia 4 de juny

CEPTA participa al 3er 

Congrés de la Micro, Petita 

i Mitjana Empresa de 

Catalunya a Barcelona

Dia 15 de juny

Inauguració “Fira del vi ” a 

Tarragona

Dia 21 de juny

Jornada OPRL: “Gestió de 

l’absentisme: Eficiència 

empresarial”. CEPTA.

Dia 28 de juny

Sessions individualitzades 

adaptades a les necessitats 

de les empreses. 

“Tramitem els teus negocis 

internacionals”.

Dia 10 de setembre

Cupons a la 

internacionalització. 

Programa que ofereix 

ajudes a les empreses que 

volen iniciar o consolidar 

les primeres etapes de la 

seva internacionalització. 

CEPTA.

Dia 28 de setembre

Jornada OPRL: “Gestió 

integrada de l’estrès”. 

CEPTA.

 

Dia 16 d’octubre

Campanya Nadal. 

Publicitar els productes i 

serveis de les empreses.

Dia 24 d’octubre

Jornada OPRL: “Gestión 

de la prevención en 

empresas del sector de la 

construcción”. CEPTA.

Dia 22 de novembre

Jornada OPRL: “Trabajos 

saludables para cada 

edad: Identificar retos para 

aportar soluciones”. CEPTA.

Dia 11 de desembre

Jornada informativa: 

“El vehículo eléctrico 

y la seguridad de sus 

infraestructuras”. 

Organitza l’empresa SGS a 

les nostres instal·lacions de 

CEPTA.

Desembre

Felicitació de Nadal 2018
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AVANTATGES CEPTA PELS ASSOCIATS

SERVEIS INTERNACIONA-

LITZACIÓ

Assessorament directe i 

personalitzat. Consultoria

Informació concreta i 

puntual de gran abast

Prospeccions de mercat

Aliances estratègiques

Plans estratègics 

internacionals

Servei i assessorament  

en Prevenció de Riscos 

Laborals

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

Servei de venda, 

instal·lació, formació, 

posada en marxa i 

manteniment d’equips 

informàtics i programari 

en les àrees de gestió, 

comptable, fiscal i laboral.
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CERTIFICACIO DE 

QUALITAT

Assessorament en vendes i 

marketing

Assessorament 

internacional a Colombia, 

Xile i Perú

CONSULTORIA PER 

EMPRESES 

Organització d’empreses

Reducció de costos

Consultoria financera i 

econòmica

ESTALVI EN LA FACTURA 

ELÈCTRICA

Consultoria Informàtica 

i telecomunicacions i 

instal·lacions de telefonia 

VOIP a empreses.

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/diversificar

Recerca finançament i 

refinançament capitals

ASSESSORIA EN 

PROCEDIMENT 

CONCURSAL 

D’EMPRESES

ASSESSORAMENT 

PERSONAL  A 

L’EMPRESARI: FISCAL, 

LABORAL, JURÍDIC, 

INTERNACIONAL I 

MÀRQUETING

DESCOMPTES EN EL 

SERVEI PELS SOCIS
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ÀREA INTERNACIONAL

Aquest programa ofereix ajudes a les empre-

ses catalanes que volen iniciar o consolidar les 

primeres etapes de la seva internacionalització, 

per a la contractació de serveis professionals 

orientats als mercats internacionals. Els bene-

ficiaris dels cupons són empreses que exporten 

un màxim del 15% de la seva facturació, en 

base a les dades de l’ últim exercici tancat.

Les empreses beneficiàries han de tenir una de 

les següents formes jurídiques:

- Societats de responsabilitat limitada

- Societats anònimes

- Societats laborals

- Societats cooperatives i autònomes

Un mateix beneficiari pot sol·licitar, per serveis diferents, més d’un ajut en aquest programa, 

però amb un cost subvencionable màxim de 5.000 euros per al conjunt de sol·licituds. El cost 

subvencionable màxim serà de 5.000 euros. La intensitat de l’ajut serà el 80% del cost del ser-

vei, amb un màxim de 4.000 euros.

El procediment de concessió serà el de concurrència no competitiva i les  sol·licituds es resol-

dran per ordre d’entrada dels expedients al registre i fins a esgotar el pressupost. El termini 

per a demanar les sol·licituds s’inicia el proper dia 10 de setembre.

Sol·liciteu els vostres cupons i informeu-vos detalladament de com funciona aquest procés a 

través del nostre departament de serveis, contactant amb nosaltres al telèfon 977 211 966 i 

del correu electrònic: serveis@cepta.es

CUPONS A LA INTERNACIONALITZACIÓ

Sol·liciteu els vostres cupons a la internacionalització a partir del dia 10 de setembre
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Des del departament de Formació i Desenvolupament de CEPTA dissenyem i desenvolupem projectes 

per al foment  de la Formació, l’Ocupació i el Desenvolupament de les persones, amb la finalitat de 

millorar la competitivitat i qualitat de les empreses  a través de les persones que hi treballen.

El nou enfocament més centrat en objectius concrets  ens ha dut a reorganitzar l’estructura departa-

mental, adaptant-la a les necessitats actuals de formació de les empreses.

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

Sra. Elisabeth Román Fernández

AREA DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT

La missió de la CEPTA en Formació es oferir activitats formatives de qualitat adaptades a les neces-

sitats de les empreses i persones de les nostres comarques amb l’objectiu de capacitar en competèn-

cies estratègiques per al mercat actual i futur fomentant el reciclatge professional i la formació al 

llarg de la vida.

Serveis de FORMACIÓ que oferim:

Formació Professional Continua

Formació Professional Ocupacional

Formació a Mida i “In Company”

Formació Bonificada.

Formació presencial.

Consultoria Integral en Formació.

ESPAIS I CENTRES DE FORMACIÓ

Per tal de poder oferir una formació de qualitat la CEPTA disposa de 147 m
2
 a les instal·lacions de 

Rambla Nova 95, baixos.

DEPARTAMENT DE

FORMACIÓ, OCUPACIÓ

I DESENVOLUPAMENT

PERSONAL
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DESTACAR AQUEST 2018

CEPTA GESTIONA LA BONIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ A LES EMPRESES

La formació que l’empresa necessita, quan i on ho necessita, aquesta és la filosofia del sistema de 

bonificacions de la FUNDAE. 

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 formació bonificada, les empreses disposen d’un 

crèdit per la formació continua dels seus treballadors/es, l’import del qual resulta d’aplicar la quan-

titat 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 FUN-

DAE. Així, ofereixen 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 treballadors/es i empreses per ser més competitius 

i fomentar el desenvolupament personal i professional, alhora que  respondre a les seves necessitats 

especifiques de formació.

Les empreses poden aprofitar el seu crèdit participant en cursos oberts on hi participen altres empre-

ses, amb cursos estàndard dins les seves instal·lacions, o bé, en cursos in company dissenyats a mida 

per l’empresa.

Cada any son més les empreses que confien la gestió de la seva formació i la tramitació de la bonifi-

cació a Fundació Cepta.

FORMACIÓ PRIVADA I A MIDA A LES EMPRESES

FORMACIÓ PRIVADA EN OBERT:

La Fundació Cepta  dissenya, programa i organitza accions formatives de diferents àrees que es rea-

litzen a les nostres instal·lacions. 

En aquests cursos hi poden participar  treballadors de diferents empreses, aturats i autònoms.

Aquest cursos tenen un cost  i les empreses poden bonificar-se la formació.

Aquesta formació cada vegada té més acollida pels treballadors de les empreses degut a les progra-

macions específiques adaptades a les necessitats de les empreses i del mercat laboral.

Al 2018 s’han realitzat  55 cursos de formació privada en obert i han passat 318 alumnes de les dife-

rents empreses del camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.



56 MEMÒRIA ANUAL 2018

FORMACIÓ A MIDA:  

La Formació Privada a mida son cursos exclusivament programats per a empreses concretes i habi-

tualment es realitzen a les instal·lacions de les empreses. Són cursos adaptats a les necessitats de les 

empreses i es té molt en compte l’organització de 

l’empresa per programar i dissenyar el curs. 

Aquesta formació també es pot bonificar a través 

de FUNDAE.

El contacte directe amb els departaments de 

RRHH de les empreses i entitats públiques ens per-

meten detectar les necessitats concretes de l’em-

presa i del treballador i programar cursos concrets 

que donin eines efectives pel desenvolupament de 

les tasques a realitzar.

Al 2018 s’han realitzat  22 cursos de formació a 

mida  en un total de 10 empreses.

II. PLANS DE FORMACIÓ EXECUTATS SUBVENCIONATS:

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

Pla Transversal 2018:  12 cursos executats el 2018 que corresponen a 202 alumnes i 390 hores de 

formació.

Finançament: Cursos cofinançats pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Pú-

blico de Empleo Estatal

El Pla de Formació Intersectorial està format per 12 cursos, 10 dels quals pertanyen a l’àrea d’habili-

tats personals i professionals i només dos a l’àrea de Màrqueting empresarial.

Àrea d’habilitats personals i professionals: Eines de Coaching I, Eines de Coaching II, Intel·ligència 

emocional, Gestió del Temps, Tècniques de negociació, Programació Neurolingüística, Lideratge 

d’equips, Mindfulness, neurolideratge i Personal Branding.

Àrea de Màrqueting a l’empresa: Estratègies de màrqueting digital i Community Manager

FORMACIÓ ADREÇADA A PERSONES TREBALLADORES EN ACTIU: PLANS TRANSVERSALS
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2. FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

Pla Formació Ocupacional FOAP 2017:   5 cursos executats el 2018 que corresponen a 71 alumnes i 

1130 hores de formació.

Finançament: Cursos cofinançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Les cinc accions formatives que s’han realitzat en el pla de formació FOAP2017 son cursos d’idiomes 

de diferents nivells  i seguint el marc Europeu de referència. 

Cursos llengua Anglesa: Anglès gestió comercial, Anglès A2.

Cursos en llengua Alemanya: Alemany A2, Alemany B1.

EXÀMENS OFICIALS:

La CEPTA des de 2013 és centre examinador de CAMBRIDGE I  INSTITUT GOETHE. Això ens permet 

dur a terme activitats que assegurin la qualitat en l’àmbit de l’ensenyament de l’alemany i l’anglès 

com a llengua estrangera.

Aquest  2018 s’han dut a terme els exàmens dels següents nivells:

EXÀMEN ALUMNES

INSTITUT GOETHE

A2 13

B1 8

CAMBRIDGE

KET CB 12

PET 16

FCE 12

FORMACIÓ ADREÇADA A PERSONES TREBALLADORES SITUACIÓ D’ATUR
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DEPARTAMENT

D'ADMINISTRACIÓ

Responsable del Departament:

Sra. Montserrat Baldrich Badia

Equip:

Sra. Mercedes Clemente Garcia

Sra. Susana Herrera Cuevasanta
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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 Certificación y Aseguramiento (ECA).

D’acord amb aquest document acreditatiu, la CEPTA compleix totes les normes de qualitat interna-

cionalment establertes en la prestació de serveis de disseny i la realització de cursos FOC (formació 

ocupacional), cursos subvencionats i privats; la prestació de serveis tècnics i d’assessoria per a empre-

ses, del Servei Català de Col·locació i de borsa de treball.

Aquest Sistema de Gestió de la Qualitat forma 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 responguin a les necessitats de les empreses associades i realitzar, a la vegada, una co-

rrecta 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 CEP-

TA, ja que són la força i el motor que ens permetrà assumir nous i constants reptes.

Amb l’establiment del seu Sistema de Gestió de la Qualitat, la CEPTA i la Fundació CEPTA adqui-

reixen 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 se-

gur per aconseguir un impacte socioeconòmic important i tenir el reconeixement 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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INTRODUCCIÓ

La Llei 19/2013de 9 de desembre, i la Llei 19/2014 

de 29 de desembre, ambdues de transparència, 

necessiten de les organitzacions empresarials el 

compliment de l’obligació de publicitat activa, 

que busca anticipar-se a les necessitats i exigèn-

cies 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 ajudar a que la necessitat i obliga-

ció natural i legal de transparència cap a totes 

les persones que integren o estiguin vinculades 

a la CEPTA , es una manera de millorar un grau 

aquest compromís que la Junta Directiva ha as-

sumit amb la elaboració i difusió de un portal de 

transparència exterior de l’entitat.

OBJECTIU DEL CODI

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 acon-

seguir la nostra Missió. Volem ser una organitza-

ció coherent al fer exactament el que diem.

Amb aquest Codi hem establert les pautes de re-

ferència 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 transformi els valors de l’organit-

zació en veritables hàbits que guiïn la nostra ac-

ció 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, empleats, afiliats i per-

sones vinculades a l’activitat de l’entitat 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 fona-

mentals com l’honestedat, la integritat, la trans-

parència i la seguretat. Actuacions que han d’es-

tar subjectes a uns elevats nivells de vigilància i 

de comportament ètic, així com el respecte dels 

drets fonamentals i la dignitat personal i profes-

sional.

Aquest Codi és un element essencial de les ac-

tuacions i activitats externes i internes de CEP-

TA, 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, ga-

rantint la llibertat d’expressió com a dret fona-

mental, 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 defi-

nides entrin en conflicte amb una llei específica.

 Tots els directius, empleats, afiliats i persones 

vinculades a l’activitat de CEPTA tenim l’obligació 

de conèixer i complir aquests principis, i aquelles 

persones que tenen 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 ser-

vidors, també coneixen, comprenen, assumeixen 

i compleixen els principis definits en aquest Codi 

Ètic i de Bon Govern.

 

INDEPENDÈNCIA DE CEPTA

En la defensa dels interessos que li són encoma-

nats constitucionalment i estatutària, CEPTA 

actuarà amb plena independència de qualsevol 

poder públic, partit polític o agent econòmic o 

social. Tanmateix, mantindrà una lleial i efectiva 

col·laboració amb les administracions públiques, 

organismes i institucions públiques o privades 

sempre i quan això sigui necessari per a la conse-

cució dels seus objectius comuns.

 

CODI ÈTIC I DE BON GOVERN

DE LA CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL DE 

LA PROVÌNCIA DE TARRAGONA

AMB LA COL·LABORACIÓ DE GESTBAN
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MARC NORMATIU

Aquest Codi ha estat elaborat guardant la con-

sistència 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.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

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 vicepresidents, els vocals del Co-

mitè 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 pres-

ten serveis 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 professional establertes en el 

present Codi i en la legislació que els sigui d’apli-

cació.

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 aques-

ta definició totes aquelles associacions, societats 

mercantils o civils, autónoms i fundacions amb 

les quals CEPTA tingui vinculació directament o 

indirecta, en la seva activitat.

Tots els afiliats es comprometen a mantenir en-

tre ells, amb CEPTA, amb l’administració pública, 

amb els partits polítics, amb els sindicats i en ge-

neral amb la societat, unes relacions basades en 

la bona fe, la cortesia, la integritat moral, l’ètica 

empresarial i el respecte a l’honorabilitat i pres-

tigi de tots els afiliats, ja siguin persones físiques 

o jurídiques.

III. Compliment

La Junta Directiva de CEPTA tindrà les compe-

tències per vetllar pel compliment d’aquest Codi. 

Qualsevol directiu, afiliat o empleat podrà inter-

posar 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 audiència de l’interessat, valorarà l’acció 

sotmesa al seu dictamen, traslladant a la perso-

na 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 Comitè de CEPTA, sobre la normativa de 

desenvolupament del Codi i, en especial, les 

polítiques i reglaments interns que siguin pro-

cedents 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 recu-

llen en el Codi i la seva normativa de desenvo-

lupament

3. Resoldre els dubtes que es puguin plantejar en 

relació 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, infor-

mant-ne a l’Assemblea General.

IV. Compromís i reputació de l’entitat

Tots els afectats per aquest Codi adquireixen el 

compromís d’evitar qualsevol conducta que, tin-

gui o no repercussió 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.

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’assetja-

ment psicològic, moral o d’abús d’autoritat, i de 

qualsevol altra conducta que pugui generar un 

entorn intimidatori o lesiu als drets de les perso-

nes.

Tothom ha de ser tractat amb respecte, propi-

ciant un entorn de treball eficaç, competitiu, sa-

ludable i segur.

Tothom té l’obligació recíproca de tractar de ma-

nera respectuosa els companys, els superiors i in-

feriors i als seus col·laboradors. Igualment, les re-

lacions entre CEPTA i les entitats que li prestin els 

seus serveis estaran basades en el respecte pro-

fessional 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 

integral de la persona, per la qual cosa facilitarà 

el necessari equilibri entre la vida professional i la 

vida personal i familiar de tots els seus empleats.
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B. Confidencialitat de la informació

CEPTA considera la informació i el coneixement 

com un dels seus actius principals i imprescindi-

bles per a la gestió empresarial, per la qual cosa 

han de ser objecte d’una especial protecció.

Tots els directius i empleats transmetran tota la 

informació necessària per Cepta que hagi de co-

municar, tant internament com externa, de ma-

nera 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 so-

bre aquella informació no pública i documentació 

que, relativa a l’Organització, posseeixin o cone-

guin i a la qual accedeixin com a conseqüència 

de l’exercici de la seva activitat, i no podrà uti-

litzar-se indegudament en benefici propi o de 

tercers, excepte en els casos de delicte o de greu 

vulneració de les obligacions i principis establerts 

en aquest Codi Ètic.

CEPTA ajustarà la seva activitat a la legislació vi-

gent en matèria de protecció de les dades perso-

nals confiades pels seus empleats, càrrecs direc-

tius, afiliats, candidats en processos de selecció o 

altres persones.

C. Imatge corporativa

CEPTA considera la seva imatge i reputació cor-

porativa com un dels seus actius més valuosos 

per preservar la confiança dels seus afiliats, em-

pleats, proveïdors, autoritats, càrrecs directius i 

òrgans de govern i de la societat en general.

Tots els obligats per aquest Codi han de comp-

tar amb l’autorització necessària per intervenir, 

en nom de CEPTA, davant els mitjans de comu-

nicació, participar en jornades professionals o se-

minaris 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 direc-

tius o afiliats.

En aquests casos, han d’expressar l’opinió de 

CEPTA.

Tota persona afectada per aquest Codi, assu-

meix el compromís de comunicar simultàniament 

a la Direcció General i a qui presideixi la Junta, 

l’obertura de qualsevol procediment judicial pe-

nal amb transcendència empresarial, posant a 

disposició dels òrgans de govern de CEPTA el seu 

càrrec fins que es resolgui processal i definitiva-

ment l’assumpte.

A aquests efectes s’entendrà que s’ha obert un 

procediment penal, quan es dirigeixi contra la 

persona un escrit de denúncia o querella que doni 

lloc a la seva compareixença 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 Comi-

tè, suspendre del seu càrrec a aquesta persona, o 

proposar, si s’estima oportú, a l’Assemblea Gene-

ral l’apartament del seu càrrec.

Idèntiques mesures podran ser adoptades per la 

Junta Directiva i, si s’escau, per l’Assemblea Ge-

neral, previ informe del Comitè, respecte a qual-

sevol persona afectada per aquest Codi, la con-

ducta personal de la qual desmereixi greument 

l’honestedat i integritat que tothom està obli-

gat a respectar, o vulneri greument les directrius 

d’aquest Codi.

D. Corrupció i Suborn

CEPTA es declara contrari a influir sobre la volun-

tat de persones alienes a l’Organització per ob-

tenir algun benefici mitjançant l’ús de pràctiques 

no ètiques.

Tots els directius, afiliats i empleats han d’actuar 

conforme 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 qualsevol altre benefici de cap mena, 

a/de qualsevol persona al servei de qualsevol en-

titat, pública o privada, partit polític o candidat a 

càrrec públic, amb la intenció d’obtenir o mante-

nir, il·lícitament, negocis o altres avantatges.

E. Relació amb tercers, proveïdors i empreses 

col·laboradores

CEPTA considera els seus contractistes, proveï-

dors i empreses col·laboradores, indispensables 

per a la consecució dels seus objectius de creixe-

ment i millora de la qualitat de servei, buscant 

establir amb tots ells relacions basades en la par-

ticipació, la confiança i el benefici mutu.

CEPTA desenvoluparà i aplicarà unes instruc-

cions internes de contractació que garantiran 

que la selecció de tots els que participin en pro-

cessos de contractació d’obres, serveis o submi-

nistraments, es realitzi d’acord amb els principis 

de publicitat, concurrència, transparència, igual-

tat, no discriminació, imparcialitat i objectivitat, 

aplicant criteris de qualitat i cost.

Seran exclosos dels processos de contractació 

aquelles persones que estiguin afectades i impli-

cades en conductes o comportaments reprova-

bles administrativa o penalment.

F. La societat

D’acord amb els seus valors de transparència i 
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integritat, les relacions amb les autoritats, els or-

ganismes reguladors, les administracions i la so-

cietat en general es plantejaran sota els principis 

de cooperació i transparència.

Tots assumeixen el compromís de mantenir un 

comportament inspirat en l’autonomia, integri-

tat, 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 res-

pecte del medi ambient, actuant d’acord amb els 

criteris de sostenibilitat, relacionats amb les bo-

nes pràctiques mediambientals.

H. Política social i corporativa

1. No discriminació i igualtat d’oportunitats

CEPTA promou el desenvolupament professional 

i personal dels seus treballadors, assegurant la 

igualtat d’oportunitats a través de les seves polí-

tiques d’actuació.

La selecció i promoció dels empleats es fonamen-

ta en els principis de mèrit, capacitat i idoneïtat 

de les capacitats personals per a l’exercici efi-

caç 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 par-

ticipar de manera activa en els plans de formació 

que CEPTA posi a la seva disposició, implicant-se 

en el seu propi desenvolupament i comprome-

tent-se a mantenir actualitzats 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 facilita-

dors del desenvolupament professional dels seus 

col·laboradors.

2. Ambient laboral

CEPTA propicia un entorn de cooperació i treball 

en equip per a un aprofitament de totes les ca-

pacitats i recursos.

Tots els empleats han d’actuar amb esperit de 

col•laboració, posant a disposició de les altres 

unitats organitzatives i persones que integren 

CEPTA els coneixements o recursos que puguin 

facilitar la consecució dels objectius i interessos 

de CEPTA.

CEPTA promou el sentiment i orgull de perti-

nença entre els seus empleats. Per tal d’assolir 

els nivells de comunicació adequats en tots els 

sentits, CEPTA posa a disposició dels seus em-

pleats canals d’informació que afavoreixin i no-

dreixin aquest sentiment de pertinença.

3. Entorn de treball saludable, eficaç i segur

CEPTA impulsarà l’adopció de polítiques de segu-

retat i salut en el treball i adopta les mesures pre-

ventives necessàries, proporcionant un ambient 

de treball respectuós 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 segu-

retat en el treball 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 desenvolupament de les se-

ves activitats.

4. Ús de la propietat, actius i recursos

CEPTA posa a disposició dels seus empleats, di-

rectius, afiliats i col·laboradors, els recursos ne-

cessaris per al desenvolupament de les seves co-

meses 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.

5. 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 lide-

rarà periòdicament el reconeixement de l’empre-

sa 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.

Aquest reconeixement es farà sota els estàn-

dards de conducta i bon govern i transparència 

que aquest codi senyala.

I. Règim econòmic

Els directius i empleats amb funcions en la direc-

ció i gestió de CEPTA, tenen l’obligació de man-

tenir els registres comptables amb exactitud i 

honestedat, reflectint la seva imatge fidel. Tam-

bé facilitaran als auditors tota la documentació 

i informació que requereixin per al desenvolupa-

ment 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 encoma-
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nada aquesta competència.

Els afiliats a CEPTA han de mantenir al dia les 

seves obligacions de pagament amb l’entitat.

J. Relació entre els afiliats de Cepta i  les seves 

obligacions

Els afiliats es comprometen a:

1. Complir els acords vàlidament adoptats per 

l’entitat

2. No entorpir directament o indirecta les activi-

tats

3. No vulnerar les competències funcionals i te-

rritorials de la resta dels associats, adoptant 

decisions o comportaments que puguin induir 

a confusió sobre el veritable interès represen-

tat per l’organització competent en cada cas

4. Expressar les seves posicions, en els òrgans 

adequats, en el moment del debat intern

CEPTA assumeix el compromís d’exigir dels seus 

representants al si de l’entitat que:

Mantinguin un comportament basat en l’autono-

mia, integritat, lleialtat i sentit de responsabilitat 

en els conflictes entre associats i les institucions, 

supeditant els seus criteris personals a les direc-

trius, criteris i acords de CEPTA

No es conformin amb l’acompliment estricte de 

la llei en les seves actuacions sinó que procurin 

l’acceptació d’unes obligacions ètiques i morals 

en totes les seves actuacions.

Busquin l’interès majoritari del col·lectiu repre-

sentat en totes les decisions que es prenguin en 

el si dels òrgans de govern de la CEPTA.

Segueixin les directrius confederals, contribuint 

al debat en la seva seu

Facin ús reservat de la informació que, amb tal 

caràcter, reben com a conseqüència del          

       seu càrrec

Tractin els associats i els seus representants amb 

igual dignitat, prescindint del sector, territori, o 

mida de l’empresa

Supeditin el mandat a qualsevol circumstància, 

ja sigui personal, o professional, que pugui danyar 

la imatge dels empresaris o de les associacions

Dimiteixin del seu càrrec en el si de l’Organització 

quan no els sigui possible donar compliment als 

Estatuts 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 CEP-

TA, i es comunicarà a tots els afectats pel mateix, 

per al seu coneixement i aplicació. A més, aquest 

codi es farà públic de manera permanent en el 

mitjà de comunicació públic propis que es deci-

deixi 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 ratificat o modificat posterior-

ment 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 interns que consideri necessaris per a 

l’aplicació d’aquest Codi, que hauran de sotme-

tre’s a l’aprovació de la Junta Directiva de CEP-

TA.

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 fe-

brer de 2017

El President 

J. Antoni Belmonte Marín
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