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Lo que queremos las empresas

L

as empresas hablamos, pensamos y sentimos, unas veces de
forma individual a través del representante o empresario y otras
de forma colectiva a través de las organizaciones empresariales
o patronales.
Estas líneas pretenden ser una reflexión sobre lo que pensamos
y sentimos en las empresas y una petición a los nuevos responsables políticos, salidos de las urnas en las últimas elecciones.
Lo primero que queremos las empresas es trabajar. Trabajar
en aquello que sabemos hacer: proporcionar un bien o un servicio
a la sociedad, a nuestros clientes.
No nos gusta perder el tiempo ni tenemos tiempo para perder,
pues la competitividad nos aprieta.
Queremos una relación con las Administraciones fácil, fluida,
rápida, ágil, simple, que nos ayude, que nos facilite nuestras necesidades, que realmente esté a nuestro servicio. Queremos una
Justicia justa, barata, próxima a la empresa, que comprenda
nuestros problemas y nos conozca.
Queremos que se legisle poco pero con claridad. Que haya
muchas certezas y pocas interpretaciones. Que las leyes, una vez
aprobadas se desarrollen y duren en el tiempo. La inseguridad
jurídica y la cantidad de legislación que se publica en los diarios
oficiales hacen que nuestras empresas estén en inferioridad de
condiciones en relación con otros países de su entorno natural.
Queremos contratar con facilidad. Pocos tipos de contratos y
adecuados a la realidad actual.
Queremos poder formar en las empresas y necesitamos gente
bien formada para las empresas.
Queremos contribuir con nuestros impuestos a las necesidades
comunes y sociales, pero contribuir de forma justa y equitativa.
Queremos crear riqueza, puestos de trabajo. Queremos innovar,
mejorar nuestros productos y procesos. Exportar a otros mercados.
Queremos que se reconozca nuestro trabajo y nuestra contribución al bien común. Los empresarios contribuimos no solo con
nuestro trabajo, también con nuestro patrimonio. Tenemos un
trabajo si previamente nos hemos arriesgado, hemos invertido.
Queremos que los beneficios se vean como legítimos e imprescindibles para la continuidad de las empresas.
Nos cuesta entender que todo el mundo opine sobre cómo
tenemos que hacer las cosas en las empresas y muy pocos se
atrevan a ser empresarios, cada vez menos.
Nos gustaría que mayoritariamente la gente escogiera arriesgarse con su proyecto y con su dinero. Esto nos llevaría a una
economía dinámica, rica, próspera.
Nuestros hijos quieren ser funcionarios y para nada parecerse
a nosotros. A nosotros nos gustaría que nuestros esfuerzos tuvieran continuidad.
Ser empresario es un valor añadido a un puesto de trabajo. Es
mucho más que la riqueza que produce. Es ser valiente, generoso,
competente. Es renunciar a lo fácil, a lo cómodo.
Para ser un buen gobernante hay que promover la figura del
empresario, para que cada día haya más. Hay que cuidar y proteger a los actuales, para que sigan en marcha. Y por último, hay
que dotar a las empresas de un marco de relaciones y legislación
adecuado a ellas que facilite su desarrollo y expansión.
¡Feliz Navidad! Y que el 2011 sea un año de crecimiento empresarial.
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Responsabilidad Penal de la Empresa
¿De qué estamos hablando?
Miguel Ángel Montoya
Abogado y colaborador
de AEBALL/UPMBALL
Attrio Abogados
Mucho se está hablando en
los últimos meses de la responsabilidad penal de las empresas
que entrará en vigor con el nuevo texto penal. Conceptos como
“Corporate Defense” o “Corporate Compliance” empiezan a ser
habituales en las firmas de abogados, pero ¿de qué estamos
hablando realmente?
El 23 de Diciembre entrará
en vigor la Ley Orgánica 5/2010
de 22 de junio por la que se modifica el Código Penal. Se trata
de la reforma más ambiciosa del
actual texto penal y tiene como
novedad estrella la incorporación dentro del Título II del Código Penal (De las personas criminalmente responsables de los
delitos y faltas) de un nuevo artículo 31 bis en el que se determinan los casos en los que “las
personas jurídicas serán penalmente responsables”.
Se acuerda que las personas
jurídicas serán penalmente responsables en los siguientes casos:
a) Por los delitos cometidos por sus representantes
legales y administradores de
hecho o derecho. Siempre que
actúen en nombre o por cuenta de la empresa y su provecho.
b) Por los delitos cometidos por quienes estando sometidos a la autoridad de los
administradores, han podido
realizar los hechos cuando no

se haya ejercido sobre ellos el
debido control. Siempre que
actúen en nombre o por cuenta de la empresa y su provecho, y que el delito se cometa
en el ejercicio de las actividades sociales.
La reforma, que viene impulsada por otras de similares características en el entorno de la
Unión Europea, es tremendamente novedosa para nuestro
sistema penal ya que supone una
excepción, hasta ahora no conocida, al principio de culpabilidad
inherente a nuestro sistema punitivo. De hecho, la reforma fue
criticada por el Consejo General del Poder Judicial en un informe de 26 de febrero de
2009 por cuanto de la misma
se deducía un sistema de imputación sobre la persona jurídica
(especialmente en el primer supuesto) por hechos cometidos
por terceras personas y afirmaba que la imputabilidad social debía ampararse en la existencia
de “defectos organizativos” o de
estructura social que facilitaran
la comisión del delito.
Esta imputación de responsabilidad penal a la empresa será exigible con independencia
de la responsabilidad penal
concreta que corresponda a
las personas físicas que hayan
cometido el delito o a los administradores que no hayan ejercido el debido control.
Y será exigible a la empresa en todo caso, aún en los casos en los que no pueda individualizarse la persona concreta responsable o no se pueda
dirigir procesamiento contra ella
(por fallecimiento o sustracción

de la justicia, por ejemplo).
Además la empresa no quedará eximida de responsabilidad aunque en las personas físicas penalmente responsables (ya sea por comisión directa o por no ejercer el control al
que vienen obligados) concurran
circunstancias eximentes o
atenuantes. Aunque tampoco
se verá su responsabilidad agravada por la concurrencia de este tipo de circunstancias en el
autor del delito.
La responsabilidad penal de
la empresa sólo será exigible para aquellos delitos que expresamente la contemplan y que salvo alguna excepción son todos
aquellos delitos posibles dentro
de la empresa (informáticos, estafas, insolvencias, trabajadores, propiedad industrial, mercado y consumidores, cohecho
de particulares –también novedoso–, medioambiente, etc.).
Las penas aplicables a las
empresas son las siguientes:
a) Multa.
b) Disolución de la persona jurídica.
c) Suspensión temporal de actividades.
d) Clausura temporal de locales.
e) Prohibición de realizar actividades relacionadas con
el delito cometido.
f) Prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas.
g) Intervención judicial para
salvar los derechos de los
trabajadores o acreedores.
En cuanto al modo de aplica5
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ción de las penas, según se afirma en el Preámbulo de la Ley,
se ha optado por establecer la
multa como la pena común para todos los supuestos, reservándose la imposición de las
otras medidas (debería decir penas) a los supuestos más cualificados. Esta afirmación se plasma en el texto (nuevo art. 66
bis) de una forma bastante heterodoxa.
La multa se establece por
el sistema tradicional de nuestro Código de días/cuota. La
extensión de la multa dependerá del perjuicio/beneficio
obtenido como consecuencia
del delito, y en caso de impo-
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sibilidad de cuantificarlo se establece un sistema graduado
en función de la pena para la
persona física que contemple
el delito cometido. En cuanto
a la cuantía de la cuota, hubiera
sido deseable que expresamente se hiciera mención a que la
cuota debía vincularse a la situación económica o volumen de
facturación de la empresa. Si
bien consideramos que es plenamente aplicable el criterio
establecido en el art. 50. 4
CP que obliga al Juez a fijar la
cuota basándose exclusivamente en la situación económica del
reo.
Hasta aquí un esbozo del

contenido de la reforma en lo
que se refiere a la responsabilidad penal de las personas jurídicas que no puedo concluir sin
hacer una indignada referencia
al art. 31 bis 5 CP. Se trata de
las personas jurídicas exentas
de responsabilidad penal con
expresa mención a los partidos políticos que aún siendo
personas jurídicas no les son
aplicables ninguna de las disposiciones comentadas. Si ya
es vergonzoso que nuestros legisladores decidan autoexcluirse del régimen que desean para
los demás, aún lo es más en un
país que empieza a batir todos
los récords conocidos de corrupción.
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L'Euroregió de l'Arc Mediterrani
(Euram)
Xavier Isern
Coordinador Institut
Ignasi Villalonga
d'Economia i Empresa
L’Institut d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga és una institució que agrupa empresaris,
professionals i institucions de
Catalunya, Andorra, el País Valencià, les Illes Balears i la Catalunya Nord amb la intenció de
fomentar la cooperació entre les
regions del Mediterrani nordoccidental, la millora de les infraestructures del Corredor
Mediterrani i la millora del finançament aut onòmic, a par tir
d’unes coincidències històriques,
lingüístiques, socials, i de mentalitat empresarial. Aquest objectiu passa per aprofitar les
potencialitats i sinèrgies

d’aquest gran territori estratègic que forma l’Euroregió de l’Arc
Mediterrani (Euram) davant els
canvis econòmics i polítics que
s’estan produint a Europa en
l’actualitat.
L’Euram engloba el País Valencià, Catalunya, les Illes Balears, Andorra i la Catalunya Nord.
És un territori continu, amb
forts lligams econòmics i culturals i que globalment té un pes
comparable a les agrupacions
regionals més poblades i riques
de la Unió Europea.
Des de l’Institut Ignasi Villalonga fa més de tres anys que
s’està treballant en la redacció
del Llibre Blanc de les Infraestructures de l’Euram davant de
la Unió Europea.

El Llibre Blanc de les Infraestructures de l’Euram recull els
problemes i les aspiracions de
l’Euroregió de l’Arc Mediterrani
en relació amb la dotació d’infraestructures, tal com foren expressades per empresaris i experts precisament els anys en
què esclatà l’actual crisi econòmica. La premissa del Llibre
Blanc és que els lligams de l’Euram s’han de mantenir i reforçar, en benefici de totes les empreses i les persones que hi viuen i hi treballen, i per això cal
analitzar específicament la dotació d’infraestructures de l’Euroregió, per a determinar si és
suficient per a respondre a les
seves necessitats de futur o si
cal fer inversions importants, i
quines estratègies de gestió podrien ser les més convenients.

7
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A l’Euram i especialment a les
comunitats autònomes que rauen a l’Estat espanyol, la qüestió
de la dotació d’infraestructures
es va deixar força de banda durant molts anys, malgrat la seva
importància per al desenvolupament econòmic i social i per a la
integració interregional. No s’entrarà ací en els motius d’aquest
poc interès, en particular per
part dels polítics de la transició
democràtica, però convé assenyalar que sempre hi ha hagut
intents per part dels especialistes catalans, valencians, balears, andorrans i rossellonesos
d’impulsar reflexions i propostes
comunes sobre les grans infraestructures, les que tenien un
impacte potencial sobre les regions mediterrànies i sobre la
resta d’Europa o el nord d’Àfrica.
El Llibre Blanc recull d’una
manera sistemàtica, a partir de
debat s ober t s, els plant ejaments dels agents econòmics i
socials de les diverses regions
de l’Euram sobre la dotació d’infraestructures i l’impacte que
tenen sobre el desenvolupament
econòmic i social. D’una estratègia per a reforçar la cohesió
a l’interior de l’Euroregió i poten-
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ciar la seva posició privilegiada
en el context europeu i mundial,
es passa a defensar estratègies
concretes d’actuació en els diferents modes de transport i de
finançament, per concloure sobre quines línies d’acció caldria
emprendre per a materialitzar
la situació desitjada, que no és
altra que tenir unes infraestructures de transport que permetin
respondre al repte de la integració i projecció internacional de
l’Euram.
És per això que el passat 7
de maig l’Institut d’Economia i
Empresa Ignasi Villalonga va organitzar un acte històric a favor
de l’Arc Mediterrani que va reunir, al Palau de Congressos de
la ciutat de València, més de
500 representants del món econòmic i empresarial dels territoris que formen l’Euroregió de
l’Arc Mediterrani. La importància d’aquest acte i la seva repercussió en els mitjans han esdevingut un punt d’infl exió per a
l’Institut, que des d’ara té un lloc
destacat com a referència per
a l’opinió pública del nostre país
en matèria econòmica, especialment en tot allò que fa referència a les infraestructures.

Amb l’objectiu d’arribar ara a
l’esfera més elevada d’aquest
procés, l’Institut Ignasi Villalonga
ha organitzat l’acte “Pel reconeixement europeu de l’Arc Mediterrani”, al Parlament Europeu,
a la ciutat de Brussel·les, el pròxim 1 de desembre. Hi participaran els europarlamentaris de
l’Arc Mediterrani Ramon Tremosa (MEP Alde Group), en representació de CiU; Oriol Junqueras
(MEP Greens-EFA Group), en
representació d’ERC; Raül Romeva (MEP Greens-EFA Group),
en representació d’ICV; Andrés
Perelló i Enrique Guerrero (MEP
S&D Group), en representació
del PSOE; i Rosa Estaràs (MEP
European People’s Party), en
representació del Partit Popular.
Ha convidat també a participar-hi
els membres de les comissions
parlamentàries de Transport,
Indústria i Medi Ambient del Parlament Europeu, així com els
Comissaris Europeus d’aquestes
àrees, a més de representants
de les companyies Ford, Nissan
i Seat, d’organismes internacionals com ara el Fons Monetari
Internacional o el Banc Europeu
d’Inversions, i d’institucions acadèmiques del prestigi de la London School of Economics.
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"Hem pogut projectar, aprovar i realitzar la
major part de propostes de serveis i equipaments del nostre programa electoral"

Entrevista:
Ramon Guasch i Viñas
Alcalde de Begues

per Maite Baratech
Amb una població de poc més de 6.300 habitants,
Begues és el municipi més extens del Baix Llobregat, amb una part del territori dins del Parc del
Garraf. Al capdavant del municipi, Ramon Guasch
(ICV), professional de la jardineria que ha fet de la
sostenibilitat un dels eixos del seu mandat. A banda, ha posat en marxa diversos equipaments municipals fent un veritable joc d’equilibris entre ingressos i despeses. Alhora, treballa en la creació
d’ocupació, la preservació de l’entorn natural i la
potenciació d’activitats econòmiques com el turisme.
–El municipi ha crescut força demogràficament i urbanísticament en pocs anys, passant
de 4.500 habitants l’any 2001 a més de 6.000
enguany. Quins són els motius que han afavorit aquest ràpid creixement?
–Begues era un poble tradicionalment d’estiueig que darrerament s’ha consolidat com a primera residència. Molts veïns s’han quedat cridats
per l’entorn natural, per les característiques de
poble petit, per la proximitat a nuclis urbans importants com poden ser Gavà, Castelldefels, Viladecans i Barcelona. Aquests motius han estat afavorits per la bonança econòmica i l’oferta d’habitatges que hi ha hagut en els últims anys.
–Per donar servei a aquest nou Begues, el
municipi ha impulsat diversos equipaments; cen-

tre cívic, nou institut, ampliació de la llar d’infants. com s’hi arriba a tot en aquests temps
de crisi? No suposa un excessiu endeutament?
–Fins ara, hi havia uns ingressos fixes importants que provenien del cànon que cobràvem de
l’abocador del Garraf. Per tant, no hi ha hagut endeutament i una part de les inversions han estat
finançades amb part del superàvit i amb part d’endeutament.
El nou institut de secundària ha estat pagat íntegrament per la Generalitat de Catalunya, l’ampliació de la llar d’infants, Generalitat i Ajuntament
al 50 per cent, el Centre Cívic i Biblioteca ha estat finançat amb 1.300.000 euros entre la Diputació i la Generalitat i una part amb fons propis i
crèdits. Actualment estem dins del 25 per cent
d’endeutament i, per tant, estem per sota de la
mitja del pobles de la comarca i també del que podem endeutar-nos. Hem fet un esforç inversor important i també de contenció de la despesa, que
ha fet possible executar les inversions previstes.
–D’altra banda, el municipi està instal·lant
calderes de biomassa als equipaments municipals. És el compromís del municipi amb la sostenibilitat? Tenen algun altre projecte en el
camp de les energies renovables?
“El municipi de Begues està compromès amb la
sostenibilitat”
9
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En poques paraules
Begues és per a mi... un poble per a les
persones amb un entorn natural de privilegi
Un carrer per perdre’s... el Raval
Un personatge entranyable... l’Antonet de
l’Alzina
Una virtut… la constància
Un defecte… la manca d’empatia
Un somni… anar menys atrafegats
Un llibre… O César o nada, de Vázquez
Montalbán
Una pel·lícula... Queimada, de Gillo Pontecorvo
Un viatge pendent... A les illes Canàries
Què faig quan no faig d’alcalde... Llegir i
fer de pagès a Cal Sacaire
Quan deixi de ser alcalde... faré el que feia abans de ser-ho, treballar de jardiner.

–El municipi de Begues està compromès amb
la sostenibilitat. Creiem que la instal·lació de calderes de biomassa donarà com a resultat poder
gestionar i explotar els boscos de l’entorn d’una
forma sostenible per evitar incendis, a més de
proporcionar energies alternatives. Els equipaments municipals disposaran d’energies produïdes
per llenya de les pinedes de l’entorn. A més de la
possibilitat de crear llocs de treball i per tant incentius econòmics locals. També s’està restaurant un corral per la reintroducció de ramats de
cabres que netejaran les franges de protecció forestal de les zones urbanes i dels camins.
Pel que fa a nous projectes, en aquests moments estem adherits al Pacte d’alcaldes/ses per
l’energia i estem estudiant amb la Diputació de
Barcelona altres energies alternatives com la
instal·lació de plaques solars i millores en la gestió de l’enllumenat públic.
–Begues és el segon municipi de la comarca
amb menys atur, després de Sant Just, i la taxa era al juny un 9’1 per cent inferior a la de
maig. A què creu que es pot atribuir aquesta
bona evolució de les xifres d’atur?
–Històricament és cert que l’atur a Begues es10

tà per sota de la mitja de la comarca, en qualsevol cas des de l’Ajuntament ens hem preocupat i
hem propiciat i recolzat el Servei d’Ocupació Local
que ha fet molta feina i volem potenciar-lo encara
més. També ens hem adherit als Plans d’Ocupació
Local finançats per la Generalitat i que actualment
donen feina a vuit persones del municipi.
–Tot i això, l’atur segueix sent un problema
preocupant i el Servei d’Ocupació Local ha engegat uns plans d’ocupació. Quins objectius
s’ha marcat?
–Els objectius són aconseguir la màxima ocupació, afavorir tots els Plans d’Ocupació que finança la Generalitat acollint-nos-hi. També en la inversió pública que es fa en el municipi, es demana a
les empreses constructores que contractin persones del poble i també industrials locals.
–Quins són actualment els principals sectors d’activitat econòmica de la població?
–El més important és el sector serveis, la construcció i la indústria i l’agricultura.
–Quins creu que es podrien potenciar com
a nous generadors d’activitat econòmica?
–L’explotació de boscos creiem que pot ser una
aportació important per generar nous llocs de treball i les energies alternatives poden ser una de
les propostes a desenvolupar i que crearan més
activitat econòmica.
–Quins punts forts destacaria de Begues
per atraure la implantació de nous negocis?
A part dels que hem anomenat abans, el nostre entorn, en gran part dins del Parc Natural del
Garraf, fa que un dels sectors a potenciar sigui el
turisme.
–Com són les relacions amb l’associació de
comerciants i industrials de Begues?
–Les relacions són bones, tot i que amb la implantació del Pla de Mobilitat a la zona centre, hi
ha hagut certes dificultats d’entesa. Tot i això, creiem que s’ha fet una millora important amb les
obres d’urbanització de la zona central del poble
(Passeig de l’Església i carrer Major) en benefici
del comerç local. També hem implantant campanyes com La botiga al carrer i col·laboracions diverses per estimular l’activitat comercial local.
–Amb el darrer any de legislatura per endavant, quin balanç fa de la feina feta aquests
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darrers tres anys?
–El balanç és molt positiu. Hem pogut projectar,
aprovar i realitzar la major
part de propostes de serveis i equipaments del nostre programa electoral,
com la solució a la demanda d’equipaments culturals
amb la cons trucció del
Centre Cívic i Biblioteca, la
cons trucció del Centre
d’Educació Secundària,
acabar la III fase de la variant amb la rotonda del Begues Parc, la construcció
d’una planta de biomassa,
la construcció d’una nau
per a la brigada, magatzem per les entitats i escola taller, ampliació de la
llar d’infants, millora de les
instal·lacions esportives
(implantació de la gespa
artificial i ampliació del pavelló poliesportiu).
També treballem amb projectes com el de soterrament de la línia elèctrica al seu pas per l’Av.
Mediterrània, l’aprovació i conveni amb la Generalitat per a la construcció de 16 habitatges dotacionals per a la gent gran, centre de dia i casal i
la previsió de construcció d’habitatge públic de lloguer a la zona de La Parellada.
La vessant participativa i de comunicació ha
estat important. S’ha aprovat el Reglament de
Participació Ciutadana i s’ha donat impuls a la pàgina web i al butlletí municipal i s’han fet importants inversions en les TICs. Han estat fites importants, algunes de començades, altres a punt
d’acabar i d’altres encaminades. En el que
res t a de legislatura
s’han de finalitzar alguns projectes i aprovar els que queden pendents.

gestionar i fer possible que l’institut de secundària funcioni el setembre, implantant l’ESO de manera conjunta amb la comunitat educativa local
durant aquest curs que ve; posar en marxa les
escoles taller i el magatzem per a les entitats; fer
realitat el centre cívic i la planta de biomassa i començar a gestionar-la, perquè donin resultats a
finals d’aquest any o principis del vinent.
–Com li agradaria veure el municipi d’aquí a,
per exemple, quinze anys?
–M’agradaria que conservés l’equilibri que hem
aconseguit: ser un poble no massa gran, assequible, proper i que preservi l’entorn natural, i amb
una gestió del territori ben acurada. Que els veïns i veïnes puguin gaudir de la mateixa qualitat de
vida que tenim actualment o millor.

–I quins són els
plans per aquest darrer any de mandat?
–A més dels mencionats anteriorment,
11
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"L'evolució econòmica, social i cultural
d'un país comporta més necessitats
asseguradores"
Entrevista:
Lluís Ferrer i Gaya,
president de Ferrer&Ojeda
i president del Col·legi de
Mediadors d'Assegurances
Titulats de Barcelona

Lluís Ferrer i Gaya és llicenciat
en Dret, PDG per l’IESE i ha dedicat tota la seva vida professional al món de les assegurances;
va començar a Assegurances
Ferrer, de Cornellà, fundada pel
seu avi, fins que ara fa 25 anys
es va associar amb Assegurances Ojeda per constituir Ferrer
& Ojeda, una de les primeres
companyies mediadores independents de Catalunya, i els orígens de la qual es remunten a
l’any 1898. Posteriorment es
van anar sumant al grup diverses corredories familiars més.
Amb prop de 150 professionals,
la companyia té avui oficines a
Barcelona, Madrid, Berga, Centelles, Cornellà, Gavà, Granollers, Molins de Rei, Sevilla i Granada, a més de convenis amb
mediadors d’arreu del món. Molt
compromès amb la professió,
Lluís Ferrer (1954) està molt vinculat al Col·legi de Mediadors
d’Assegurances Titulats de Barcelona. Està col·legiat des que
va començar a treballar i ha ocupat diversos càrrecs de Junta.
President els últims quatre anys,
els seus companys li han reno-

vat la confiança recentment i li
esperen quatre anys més de dedicació al col·lectiu.
–Quines són les línies de
treball, els objectius i la filosofia de Ferrer & Ojeda?
–La nostra vocació ha estat
sempre buscar la millor estructura per posar-la al servei dels
nostres clients, creant una empresa de consultoria i corredoria sòlida, absolutament independent de grups financers, bancaris, multinacionals o industrials.
Som una corredoria del país formada totalment per professionals, sense socis financers, cosa que ens dona llibertat i ens
permet es t ablir els nos tres
plans a curt i llarg termini i poder reinvertir els recursos generats en la pròpia empresa per
ampliar els serveis als clients.
Cr eiem en aques t pr ojec t e
d’atenció i servei al client per sobre d’altres objectius. Podem dir
que avui som, si no la primera,
la segona corredoria independent de Catalunya i ens trobem
entre les cinc primeres d’Espanya.

–A banda de la independència, quins són els trets diferencials de la seva companyia
respecte de la competència?
–Altres trets són, d’una banda, l’obligatorietat de treballar a
l’empresa, de manera que la implicació en el dia a dia sigui molt
alta, i aquest esperit es transmet a tota l’organització. D’altra
banda, el volum que hem agafat;
la dimensió de l’organització ens
permet tenir departaments especialitzats en cadascuna de les
branques que pugui necessitar
qualsevol dels nostres clients,
aquí o a l’exterior, a través de la
xarxa de corredories independents, present a més de 150 països. A més, tenim especialistes
en els diferents rams que poden
precisar els clients (assegurances de crèdit, transport, responsabilitat civil, assegurances agrícoles...). La dimensió ens ho permet.
–L’empresa mou un volum
de primes de més de 100 milions d’euros. Quin és el perfil
dels seus clients?
–Tenim diferents perfils. Som
13
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una corredoria generalista, toquem totes les branques de l’assegurança i el nostre perfil de
client és molt ampli, però amb
dos grans apartats, l’empresa i
el particular. I l’assegurança particular ha esdevingut una necessitat cada cop més àmplia. Saber els riscos d’una família o
d’una família en relació amb una
empresa, es important. Tenim
precisament especialització en
assegurances particulars lligades a l’empresa, hi ha cada cop
més necessitats de famílies propietàries d’empreses que s’han
de resoldre. Per això hem desenvolupat un sistema de cobertura
d’obligacions i/o necessitats de
les famílies per preservar la continuïtat de les empreses, dels directius... Una altra àrea molt definida és la del món empresarial.
Evidentment, el nostre client és
tot aquell que valora l’aportació
que una corredoria com la nos-

“En moments de crisi, en què
els recursos financers de les
empreses són més difícils,
tant els propis com els externs, l'assegurança es fa més
necessària que mai”
tra li pot fer.
–Com a professional amb
una llarga trajectòria en el
sector, el nivell de cobertura
a Espanya i Catalunya es troba a la mateixa alçada que els
països del nostre entorn? O
potser ens assegurem poc?
–Sí, absolutament, ens assegurem molt poc, no hi ha més
que analitzar les estadístiques,
tot i que s’han de veure més enllà dels números freds. La prima
per habitant a Espanya està molt
lluny, a menys de la meitat, de
la prima per habitant de França,
d ’A l e m a n y a ,
Bèlgica, fins i
tot d’Itàlia. I no
parlem de països anglosaxons i nòrdics,
dels quan ens
trobem a una
tercera part.
– A què es
deu aquesta diferència?
–Sobre el tema podríem
par lar llar ga ment. El cert és
que el concepte
assegurador va
molt lligat al
desenvolupament econòmic
d’un país. Espanya té un desenvolupament
que en els últims anys ha
estat lluny
d’aquests països. Por t em
uns anys de re-
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tard. D’altra banda, la mentalitat espanyola no és a priori gaire previsora del risc. Confiem
molt en l’Estat, en el dia a dia,
som un país que viu al dia, per
qüestions culturals.
–Així, el ram de l’assegurança té encara recorregut i
és un mercat que pot créixer
molt a Espanya ?
–Sobre el paper sí, és evident, fins que es posi al nivell
dels altres països, però cal veure en la realitat el pes d’aquesta
mentalitat de què parlàvem. Poc
a poc, evidentment ens hi anirem acostant i es reduirà la distància, però lentament. En qualsevol cas, l’evolució econòmica,
social i cultural d’un país comporta més necessitats asseguradores. Ningú es pensava fa 25
anys que els directius necessitessin assegurances de responsabilitat específiques, diferents
de les de les empreses, o que
calguessin assegurances mediambientals. Els nous requeriments de la societat fan que hi
hagi un futur esperançador en
el camp de l’assegurança.
–En els últims anys hem viscut un ball de fusions, compr es i associacions entr e
grans empreses d’assegurances. S’ha acabat ja el procés
de reordenació del sector?
–No s’ha acabat, encara hi
haurà més moviments, que van
a una major concentració, el que
demostra que encara hi ha molta competència, molta dispersió,
segons diuen els entesos. És
cert que les asseguradores necessiten una dimensió determinada per poder competir, si no
els costos de gestió són complicats. Això no vol dir que companyies petites ben focalitzades o
especialitzades tinguin viabilitat,
donant un servei molt millor als
assegurats que grans entitats,
amb uns recursos extraordinaris
–Com està vivint Ferrer &
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Ojeda l’actual crisi econòmica
i com li està fent front?
–Per descomptat hem viscut
la crisi en consonància amb l’economia. Tot i que en facturació no
hem baixat el negoci, realment
hem seguit l’evolució del mercat;
en assegurances de construcció
hem baixat, i el 2010 hem facturat un percentatge molt inferior als anys 2005, 2006 o
2007, i si els actius valen menys,
val menys l’assegurança, si els
clients facturen menys, venen
menys i transporten menys, nosaltres anem al darrera. Ens ha
passat com a tothom. Però en
ser generalistes i multisectorials hem intentat retenir la despesa i compensar amb sectors
que no han notat tant la crisi
aquells que més l’han notada.
Anem, en proporció, al darrera
de l’economia.
–Creu que el pitjor de la crisi ha passat?
–No, en absolut, malgrat el
que diuen els polítics. Al final tothom hauria de dir la veritat però
també és veritat que no ens en
sortirem sense confiança i sense ganes, ja que així tothom es
vendria l’empresa i no es faria
res. Ens haurem d’acostumar a
viure en aquesta situació alguns
anys, remuntarem però molt a
poc a poc. I m’agradaria que hi
hagués un canvi en la manera de
treballar per motius culturals,
com a canvi de model i fruit d’una
reflexió, no únicament per necessitat, ja que en aquest cas si
remuntem una mica tornarem a
estar amb els mateixos problemes. Cal interioritzar la situació
i fer un canvi de model.
–El món de l’empresa i els
sectors canvien contínua ment. La seva companyia està
entrant en la cobertura de risc
dels nous sectors d’activitat?
–Evidentment. Estem entrant
en nous rams com les energies
alternatives, en responsabilitats
mediambientals... són mercats

que s’estan desenvolupant, encara joves i en els quals volem
ser-hi presents.
–Com a col·laborador habitual d’AEBALL, què creu que
pot aportar a l’associació?
–Nosaltres aportem per sobre de tot aquest coneixement
de l’anàlisi de risc a què estan
sotmeses les empreses, perquè
l’assegurança és un recurs per
fer front a una anàlisi seriosa del
risc de les empreses, amb quina intensitat i amb quina freqüència. A més, podem donar
solucions a aquesta anàlisi de
risc, no únicament de tipus assegurador, i aquí podem aportar
també propostes.
–I que aporta AEBALL a
Ferrer& Ojeda?
–A nosaltres AEBALL ens dona la possibilitat de conèixer
també moltes empreses, de sectors molt diferents, amb necessitats diferents, la qual cosa ens
aporta coneixements per poder
posar-los al servei d’AEBALL i de
totes elles.
–Donaria algun consell a les
empreses perquè prenguessin
consciència de la importància

de cobrir la seva activitat?
–Donar consells és delicat,
però nosaltres, per experiència,
podem dir que contràriament al
que molta gent pensa, en moments de crisi, en què els recursos financers de les empreses
són més difícils, tant els propis
com els externs, l’assegurança
es fa més necessària que mai
perquè qualsevol incident que es
pugui tenir, de manera individual
serà més difícil d’afrontar. En
canvi l’assegurança pot ser de
gran ajut per a la continuïtat de
l’empresa. Dir-ho en aquest moments és difícil perquè tothom
vol reduir costos i aquí hi ha la
tasca de veure l’assegurança no
com un mal necessari sinó com
una petita obligació. Així, el que
cal és analitzar els riscos principals d’una empresa i cobrir
aquells que poden posar en perill la seva supervivència. Aleshores potser es podrà prescindir d’aquells que no posen en perill aquesta supervivència, però
en qualsevol cas s’ha de fer l’anàlisi, un estudi seriós del risc a
què està sotmesa l’empresa i
que no pugui suportar per ella
mateixa. I potser ara no és el
moment de reduir els costos de
l’assegurança.
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Notícies del
Fòrum Empresarial del Llobregat
INDICADORS SÒCIO-ECONÒMICS DEL TERRITORI, 2n I 3r TRIMESTRE 2010
El Fòrum Empresarial del Llobregat ha presentat dos informes
sobre la conjuntura econòmica
de l’Hospitalet i el Baix Llobregat, corresponents al segon i al
tercer trimestre d’aquest any,
elaborats pel seu Departament
d’Estudis. L’estudi del 2n trimestre es va tancar a 16 de juliol de
2010 amb el següent resum:
a) Context econòmic:
–De la despesa pública a les
mesures d’ajust fiscal: gir copernicà dels governs.
–Comportament dispar dels
tipus d’interès: tipus mínims però amb forts augments de les
primes de risc.
–A un pas de la deflació si no
fos pel component energètic i
l’augment de l’IVA.
b) Situació a l’Hospitalet i
el Baix Llobregat:
–La cont rac t ació laboral
mostra tímids indicis de recuperació en el primer semestre del
2010.
–Tot i la tendència a la millora, se segueix produint destrucció neta de llocs de treball.
– Per pr imer a vegada en
molts trimestres es redueix l’estoc d’habitatges en venda.
–Espectacular reducció del
nombre de treballadors afectats
per EROs.
Aquestes són algunes de les
conclusions de l’estudi del 3r trimestre, tancat a 15 d’octubre:
a) Resum del context econòmic:
–Incertesa entorn a l’evolució
econòmica per la contraposició

de signes positius i negatius.
–L’accés al crèdit, un problema lluny de solucionar-se.
–Les expectatives de pujades
de tipus s’ajornen a mesura que
s’avança en el temps.
b) Resum de la situació a
l’Hospitalet i el Baix Llobregat:
–Es redueix, per primera vegada des de l’esclat de la crisi,
el nombre d’aturats de menys
de 25 anys.
–S’incrementa la contractació laboral gràcies a la dinàmica
dels sectors serveis.

–La construcció d’habitatges
mostra signes de recuperació.
–Fort impuls de compra-venda d’habitatges, quasi recupera
registres pre-crisi.
–Les dades del PIB confirmen
el fort retrocés de l’activitat econòmica del 2009, d’un 5,8%.
A més, des del Departament
d’Estudis del Fòrum Empresarial
s’han publicat altres informes
puntuals específics: Els serveis
creen ocupació a l’Hospitalet i el
Baix Llobregat durant l’últim any.

GRAN ÈXIT DEL CONCERT BENÈFIC A FAVOR DE L’ICO PER A
LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER

El Fòrum Empresarial del Llobregat va celebrar el passat 11
de novembre, per segon any consecutiu, un concert benèfic, la
recaptació del qual s’ha donat a
l’Institut Català d’Oncologia (ICO)
per a la investigació de la prevenció del càncer. El concert va tenir lloc a l’auditori de l’Hotel Hesperia Tower de l’Hospitalet i va
consistir en un recull de Musicals
i de Cors d’òpera en concert, a
càrrec de la Coral del Col·legi
d’Advocats de Barcelona, que ja
va participar en la primera edició, amb la direcció de Quim Ma-

nyós i amb la soprano Olga Miracle, el tenor Jordi Cortada i el pianista Marc Garcia.
Diverses personalitats del
món de la política, l’empresa i la
cultura van assistir al concert,
entre els quals l’alcaldessa de
L’Hospitalet de Llobregat, Núria
Marín i l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. Aquesta iniciativa solidària va comptar amb
uns 200 assistents i amb el patrocini de diverses empreses i
institucions que van col·laborar
de manera especial adquirint entrades de fila zero.
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Noticias de actividades y servicios
de la AEBALL/UPMBALL
NACE EL NOTICIERO EMPRESARIAL, LA VOZ DE NUESTRAS EMPRESAS
te a la crisis, abrir nuevos mercados y apostar por la innovación, y fue todo un éxito.
Hemos recibido numerosas
felicitaciones de entidades, organismos, empresas y medios
de comunicación, y cada día es
más elevado el número de subscriptores interesados en recibir
el Noticiero Empresarial.

El pasado mes de junio lanzamos el primer número del
Noticiero Empresarial, un boletín electrónico semanal que da
a conocer todas las iniciativas
que están poniendo en marcha
nuestros socios para hacer fren-

Además, son muchas las empresas que cada día nos envían
sus noticias, nos informan de
sus iniciativas para hacer frente a la crisis, para salir a nuevos mercados, para innovar. A
todas ellas queremos agradec erles su c olaborac ión, y

transmitirles nuestro deseo
de que sigan compartiendo
con nosotros todas sus noticias, contribuyendo así a esta
publicación positiva que pretende fomentar ideas, alianzas y colaboraciones entre
empresas.
Actualmente hemos publicado ya 20 números del newsletter, que llega cada viernes por
correo electrónico a más de
5.000 destinatarios del mundo
económico y empresarial, tanto
de la comarca, como de Catalunya en general, así como a administraciones públicas, organismos oficiales, asociaciones y medios de comunicación.

GRAN AFLUENCIA DE SOCIOS EN LA JORNADA SOBRE NOVEDADES EN EL IVA
A lo largo del 2010 ha habido muchas novedades que han
afectado al IVA, entre las cuales
se encuentra el aumento de los
tipos establecido en el Real Decreto-ley sobre medidas para el

impulso de la recuperación económica y el empleo, que entró
en vigor ayer, 1 de julio.
Con el objetivo de dar a conocer dichas novedades y de

solventar las posibles dudas que
pudiesen haber surgido sobre
su aplicación práctica, el pasado día 29 de octubre celebramos en nuestras instalaciones
una jornada informativa junto
con la pres tigiosa f irma
Landwell-PriceWaterhouseCooper s, abogados y
asesores fiscales colaboradores de AEBALL / UPMBALL.
La sesión corrió a cargo
de D. Joan Heras, Asociado
de Landwell-PricewaterhouseCoopers, economista y
experto en fiscalidad indirecta, a quien los socios pudieron dirigir sus consultas.
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REALIZADO CON ÉXITO EL SEMINARIO: “LAS CLAVES DE LA
REFORMA LABORAL”

bro del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, ex-jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona y
profesor de la Universidad Ramón Llull.
La fecha para la segunda y
última sesión del seminario se
concretó para el viernes 8 de
octubre, una vez aprobado el
texto definitivo de la Ley de Reforma del Mercado de Trabajo.

El pasado 20 de julio tuvo lugar
la primera sesión del Seminario
“Las Claves de la Reforma Laboral” en las instalaciones del Hotel Novotel de Cornellà, con la
participación de 27 responsables de empresas asociadas a
AEBALL / UPMBALL.

Durante la misma se expusieron los puntos principales
que se contemplan en la Reforma Laboral y su aplicación práctica. El seminario, que contó
con la colaboración de INFOLAB
/ A3 SOFTWARE, lo impartió el
Sr. Antonio Benavides, Miem-

JORNADA SOBRE LA NUEVA LEY DE SERVICIOS DE PAGO Y
MEDIDAS CONTRA LA MOROSIDAD
Gracias a la colaboración de
GEIS CONSULTORES DE DIRECCIÓN, el pasado día 30 de septiembre celebramos en nuestras
instalaciones una jornada con el
objetivo de dar a conocer qué
son y qué implican los servicios
de pago, para poder utilizarlos

adecuadamente y cuáles son las
modificaciones y sus plazos de
aplicación en las medidas contra
la morosidad, en las operaciones
entre empresas y en las de éstas con el sector público, para
aplicarlas eficazmente.

Nuevamente corrió a cargo
del Sr. Antonio Benavides, y durante la misma se analizaron las
principales medidas modificadas
respecto al texto publicado en
Julio. Durante la ponencia, el Sr.
Benavides, aclaró a los asistentes las dudas que surgieron a
medida que avanzaba en la exposición.

El ponente fue el Sr. Javier
de Pablo Ayllón. Está licenciado
en Ciencias Económicas y Empresariales, desde 1986 ha ejercido cargos de alta dirección en
empresas nacionales y multinacionales, y desde el año 2007
está en Geis Consultores de Dirección donde desarrolla centenares de sesiones formativas,
ponencias y conferencias relacionadas con la dirección financiera de la empresa.
El Sr. de Pablo empezó la jornada exponiendo los conceptos
y novedades de la nueva ley de
servicios de pago, que tiene como objeto adecuar las normas
españolas a las comunitarias,
para facilitar el funcionamiento
del mercado único de servicios
de pago. Destacó las novedades
en las devoluciones, y los nuevos
plazos.
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A continuación detalló las recientes modificaciones que han
afectado a las medidas contra
la morosidad en operaciones comerciales y en contratos con el
sector público
La sesión fue acogida con
mucho éxito entre las empresas
asociadas, y contó con un gran

número de asistentes que pudieron aclarar sus dudas.
Les recordamos que tenemos un acuerdo con Geis Consultores de Dirección, que ofrece un diagnóstico financiero-bancario gratuito para nuestros socios, y sus servicios en general
en condiciones muy especiales.

DIRECTIUS D´EMPRESES D´AEBALL GAUDEIXEN DEL TALLER
DE BORSA AMB BANKINTER

comerç exterior que destaquen
per la seva capacitat financera,
formen part de la fira. Concretament, en l’edició de la primavera del 2009, la fira va comptar amb 22.104 expositors i
165.436 visitants.
Amb l’objectiu d’afavorir la
competitivitat i la internacionalització de les empreses associades, conscient de la importància
d’aquesta fira, la UPMBALL va
acompanyar a les nou empreses
que van participar.
El Departament de Promoció
Internacional de la UPMBALL es
va ocupar d’organitzar el viatge
en les millors condicions, a més
de tramitar un ajut econòmic
dins del programa de Promoció
Internacional d’ACC1Ó (sempre
que es compleixi la normativa),
i de preparar una agenda
d’entrevistes amb empreses expositores, d’acord amb les necessitats de cada empresa.

CONDICIONES MUY
ESPECIALES PARA VIAJAR
El Sr. Gregorio Hernández, Director de Renda Variable de
Bankinter a Catalunya, i gran
expert en l’àrea borsària, va
impartir el dia 28 d’octubre, a
les nostres instal·lacions, un
taller sobre borsa.
El taller, de contingut pràctic,
tenia com a objectiu que els assistents poguessin conèixer els
conceptes bàsics de la borsa,
així com les diverses eines per
poder-hi operar, tant a nivell nacional, com internacional.

Va ser una sessió organitzada per a un númer o r eduï t
d’assistents, per tal que tots poguessin exposar els seus dubtes, i les seves situacions.
Bankinter els hi va oferir condicions i avantatges especials
per formar part d’AEBALL/UPMBALL, i per suposat resta a disposició de tots els socis per a
més informació i assessorament
sobre inversió en borsa i altres
temes financers.

UPMBALL ACOMPANYA A LES EMPRESES ASSOCIADES A LA
FIRA CANTON 2010, A XINA
La UPMBALL va organitzar una
visita agrupada a la Fira Canton
2010, la fira de la importació i
l’exportació que va tenir lloc a
Can t on (X ina) del 15 al 20
d’octubre de 2010.
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La Fira Canton, amb més de
53 anys d’història, és una gran
trobada del comerç internacional. 48 delegacions de comerç,
amb més de 20.000 importants
empreses relacionades amb el

Gracias a la renovación del
acuerdo de colaboración con
Viajes Tejedor, las empresas
asociadas a AEBALL/UPMBALL
podrán seguir disfrutando de
condiciones muy especiales en
sus viajes de negocios, y también
en los viajes particulares de sus
empleados.
Este año, además, Viajes Tejedor ofrece a nuestros socios
precios muy económicos para la
gestión de billetes, aparte de los
descuentos habituales.
Mediante este acuerdo, además de proporcionar precios
ventajosos para la organización
de congresos, eventos, viajes,
etc., tratamos de facilitar a las
empresas asociadas la internacionalización y el acceso a nuevos mercados.
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ACORD AMB FUNDACIÓ + EMPRESA I JORNADA SOBRE ALTERNATIVES FINANCERES
DAVANT LA CRISI
El passat mes de juliol vam
signar un acord de col·laboració
amb la Fundació +empresa, amb
l’objectiu, entre d’altres, que els
nostres associats puguin accedir a mitjans tècnics, econòmics
i humans a costos realment assumibles, que els permetin analitzar, diagnosticar i planificar la
seva continuïtat i capacitat de
futur.

AEBALL Y UPMBALL COLABORAN CON DISJOB.COM, EL NUEVO PORTAL DE EMPLEO ESPECIALIZADO EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Un grupo de jóvenes emprendedores con gran conciencia
social y ganas de cambiar las
cosas realizando una labor de
Integración Socio Laboral de
Personas en riesgo de exclusión, con el apoyo del Departamento de MediTecnología
del Colegio Oficial de Médicos
de Barcelona, ha puesto en
marcha disJob.com, el portal
de empleo especializado en
personas con discapacidad.
disJob.com nace con la intención de crear un espacio interactivo en el que se puedan dar cita personas con diferentes tipos
y grados de discapacidad (ya sea
física, psíquica o sensorial) y empresas. Favorece la contratación de dichas personas y facilita su integración laboral, pues
por su discapacidad están en situación de riesgo de exclusión
laboral y social.
Para las empresas, colgar
una oferta en disJob.com, o consultar los currículos de su base
de datos, es totalmente GRATUITO.
Desde disJob.com han conseguido que los candidatos ten-

gan las mejores y más sencillas
herramientas de búsqueda de
ofertas de trabajo Tienen la opción además de “colgar” su propio “Vídeo de Presentación”.
Por otro lado, AEBALL /
UPMBALL es una de las entidades fundadoras de ASODIS, un
acuerdo social del año 2001,
con la finalidad de conseguir un
alto grado de ocupación dentro
del colectivo de discapacitados,
colaborando en la creación de
puestos de trabajo, promoviendo la inserción ordinaria y la integración y facilitando el conocimiento entre el colectivo y las
empresas. Mediante la creación
del portal web www.asodis.com
toda la información necesaria
para potenciar dichos objetivos
(currículum, ofertas, legislación,
ayudas, centros de empleo, enlaces de interés) estaba disponible en un mismo lugar.
Así, la finalidad de Asodis y la
de disJob.com es común, y por
esa razón y para aprovechar sinergias y unificar las bases de
datos de currículos, ofertas,
etc., disJob.com va a gestionar
desde hoy el portal web www.
asodis.com.

La Fundació +empresa és
una eina que facilita a l’empresari un Pla d’Acció a curt termini,
amb la informació adequada i detallada segons sigui la seva problemàtica: estratègia, finançament o successió.
D’altra banda, la fundació va
organitzar el passat 22 de setembre, amb gran èxit, una jornada sobre alternatives financeres davant la crisi, al Caixa Fòrum, a la que vam convidar a les
nostres empreses associades.
La sessió va ser inaugurada
pel Sr. Joan Hortalà, President
de la Borsa de Barcelona, i pel
Molt Honorable Sr. Jordi Pujol,
qui amb les seves paraules va
animar a assistents i organitzadors, i com és habitual, va recalcar quant important que és, per
superar l’actual crisi, “que no
tanquin les empreses”.
A continuació, la Sra. Guadalupe Fernández (Responsable
Técnica de Projectes de l’ICO Madrid), va exposar les diferents línies ICO vigents actualment. Va
reconèixer la lentitud de l’ICO per
analitzar les sol·licituds de les línies ICO Directes, que ara tracten de solventar amb una ampli21
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ació considerable del personal
analista, i va indicar que al principi van ser una mica estrictes
a l’hora d’analitzar els riscos, i
que ara havien fl exibilitzat els
seus criteris.

XALOC, PREMI METALL 2010 AL CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Després, el Sr. Joan Cervera
(Conseller-Delegat d’Avalis), va
explicar als assistents els avantatges que ofereix Avalis a les pimes a l’hora de sol·licitar línies
ICO i altres prèstecs.
Es tracta d’una entitat encara poc coneguda a la que poques
empreses acudeixen. Des d’AEBALL podem informar als associats sobre el que fa Avalis i què
s’ha de fer per sol·licitar aquests
avals.
Per últim, el Sr. Julio Ferrer
Marín, Responsable Finançament Especialitzat - “la Caixa”, va
parlar de les línies especials de
finançament per a l’empresa de
les que disposa “la Caixa”, concretament del “factoring” i el
“confirming”.

Xaloc, soci i col·laborador
d’AEBALL, ha estat distingit amb
el Premi Metall 2010 al Centre
de Formació Professional, que
concedei x la Unió Pa t r onal
Metal·lúrgica (UPM). Aquest
guardó reconeix el Centre de
Formació Professional de la província de Barcelona que s’hagi
distingit per la seva trajectòria
en l’àmbit del metall (per nombre
d’alumnes matriculats i diplomats, grau de col·laboració amb
empreses, etcètera).

Finalment, el Sr. Hortalà va
tancar la sessió recordant als
empresaris assistents que, a
més d’acudir al mercat financer,
existeix la possibilitat d’acudir al
mercat de capitals.

El lliurament del premi es va
celebrar dilluns passat, quatre
d’octubre, en el transcurs de la
Gala del Metall, que tingué lloc a
l’Auditori de Barcelona. En l’acte
també es van concedir altres

guardons, com els que reconeixien la trajectòria personal, la
trajectòria professional, la iniciativa empresarial, el directiu
d’empresa, el jove empresari,
l’empresa i la institució del metall.
Xaloc és un centre de formació reglada ocupacional i contínua. Especialitzat en formació
de tipus tècnic, col·labora des
de fa anys amb AEBALL/UPMBALL en l’organització de cursos
en especialitats relacionades
amb els sector d’activitat de les
empreses associades, com ara
instal·lacions i manteniment, climatització, electricitat i soldadura, entre altres. Més informació:
www.xaloc.org

28’10 PER CENT D’INCIDÈNCIA DE LA VAGA A L’HOSPITALET I EL BAIX LLOBREGAT
En les empreses de menys de
50 treballadors, la incidència
ha estat de només un 8’13 per
cent
El seguiment ha estat superior
en les empreses del metall,
amb un 37’6 per cent
La incidència de la vaga general del 29 de setembre a
l’Hospitalet i el Baix Llobregat va
estar d’un 28’10 per cent dels
treballadors, segons es desprèn

de l’enquesta feta pel departament d’estudis de l’AEBALL /
UPMBALL.
En aquest estudi van participar 95 empreses, de les quals
el 85 per cent són indústries.
Aquestes empreses representen un total de 4.020 treballadors. Quant al sector del metall,
al qual pertanyen 79 de les empreses consultades, amb 3.480
treballadors, la incidència ha estat lleugerament superior, d’un
32,17 per cent dels treballadors

de les empreses enquestades.
Per nombre de treballadors,
en les de menys de 50, (76 de
les enquestades, amb un total
de 1.298 treballadors), destaca
la baixa participació a la vaga,
només d’un 8,13 per cent dels
treballadors. En canvi, a les empreses de més de 50 treballadors (que representen 19 del
nostre mostreig, amb 2.722 treballadors), la participació ha estat molt superior, d’un 37,6 per
cent.
23
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UPMBALL, AMB LA COL·LABORACIÓ DE 9 EMPRESES DEL
SECTOR, HA ORGANITZAT UNA MISSIÓ COMERCIAL A MÈXIC
UPMBALL ha organitzat i coordinat un viatge empresarial a
Mèxic, en aquesta ocasió amb
la participació de 9 empreses:
Aguilar y Salas SA, Gabarró SA,
Griferías Galindo SL, I Disc Information Technologies SL, J. Es-

querda SA, SA Sistel, Smartlift
SL, Talleres Trepat SA i Wuto
Suministros SL.
En els últims anys Mèxic s’ha
convertit en la tretzena potencia comercial a escala mundial i
en la primera d’Amèrica Llatina.
L’estratègica situació geogràfica
amb una frontera de més de
3.000 km amb els Estats Units
i la seva extensa xarxa de tractats de Lliure Comerç, 12 en total, que li atorguen accés preferencial als mercats de més de
40 països i a més de 1.000 milions de consumidors i afavoreixen l’intercanvi comercial, així
com l’elecció de Mèxic com a

destí d’inversió per aprofitar les
oportunitats que ofereix com a
plataforma exportadora a altres
mercats.
Les empreses participants
han tingut l’oportunitat de contactar amb importants firmes
mexicanes, per tal d’aprofitar les
condicions tan favorables de negoci que els ofereix el país i possibilitar l’entrada de productes
catalans a nous mercats.
Aquesta acció s’emmarca
dins del Pla per a la Internacionalització del Sector del Metall,
que promouen de forma conjunta les patronals del metall de
Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Terrassa i Barcelona, amb
el suport d’ACC1Ó.

AEBALL / UPMBALL FORMACIÓN EN FACEBOOK

Estrenamos página en Facebook y queremos compartirla
con todos los que en algún momento han realizado alguno de
nuestros cursos o han solicitado información sobre nuestra
amplia formación para trabajadores en activo.
Queremos contar con sus
24

aportaciones y conocer sus preferencias, para seguir ofreciendo una Formación de calidad,
cada día más adecuada a nuestros alumnos y empresas.
Nuestra pàgina en Facebook
servirá como punto de encuentro de antiguos alumnos, punto de información, punto de

opinión y punto de ayuda.
No esperes más, únete a
nuestro Facebook:
http://www.facebook.com/
pages/AEBALLUPMBALL-Formacion/136637186361524
y hazte Fan de nuestra pàgina
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MANUEL ROSILLO, REELEGIT REPRESENTANT DE L’HOSPITALET I EL BAIX LLOBREGAT EN LA
NOVA JUNTA DE FOMENT DEL TREBALL I NOMENAT VICEPRESIDENT DE LA UNIÓ PATRONAL
METAL·LÚRGICA

de Catalunya, el Consorci per a
la Formació Continua de Catalunya, etcètera. Així mateix, és
membre de la Comissió Directora de l’Institut Català de Qualificacions Professionals,el Consell
Escolar Territorial de Barcelona
Comarques i el Consell Rector
de la Xarxa FP.CAT.

El president d’AEBALL i
UPMBALL, Manuel Rosillo Lopez, ha estat reelegit representant de l’Hospitalet i el
Baix Llobregat en la nova junta de Foment del Treball per
als propers quatre anys.
També ha estat escollit
com a vicepresident segon de
la Unió Patronal Metal·lúrgica
(UPM).
Manuel Rosillo té 54 anys, és
enginyer industrial i té una trajectòria de més de 30 anys com
a empresari metal·lúrgic, i ha liderat diverses empreses, sobretot en el sector de l’electrònica
i l’R+D Tecnològic. Actualment
és soci i conseller de Savia Energia y Mantenimiento S.A.

També ha estat escollit vicepresident segon de la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), en
representació de totes les comarques metal·lúrgiques de la
província de Barcelona.

província de Barcelona que engloba empreses, gremis i territoris, i una de les organitzacions
patronals de més pes a Catalunya.
Aquesta elecció va tenir lloc
el passat dia 8 de novembre, en
el transcurs de la Junta de Govern, en la qual es va proclamar
a Antoni Marsal i Fàbregas com
a president d’aquesta entitat.
Manuel Rosillo ja formava part
de l’anterior Junta de Govern i
del Comitè Executiu, i presidia la
Comissió de Formació.

UPM, constituïda a 1977, és
la patronal metal·lúrgica de la

MEMORIAS DE AEBALL
Y UPMBALL 2009
Les comunicamos que ya
están disponibles las memorias de actividades y servicios
de AEBALL y de UPMBALL del
año 2009.
Pueden acceder a ellas
desde la pàgina principal de
nuestro portal web: www.aeball.net
Esperamos que sean de su
interés.

Expert en assumptes de formació, principalment formació
professional, és membre de la
Comissió de Formació de la CEOE i representa a Foment en diferents organismes relacionats
amb la formació, com el Consell
Català de l’FP, el Consell Escolar
25
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parlem de ...

Eleccions
CNL de l’Hospitalet
Tel. 93 440 65 70
http://www.cpnl.cat/
xarxa/cnllhospitalet

campanya electoral ens brinda l’oportunitat d’assistir a mítings i de llegir programes
electorals.

Amb l’acabament de la legislatura i la convocatòria d’eleccions, és convenient repassar
una mica la terminologia electoral.

La decisió per a l’elector no
és senzilla: cal optar entre una
gran diversitat de partits, entre els quals hi ha partits de
masses, partits d’arreplega,
partits de quadres, coalicions electorals i fins i tot faccions: tot un món complex que
només s’arriba a dominar consagrant hores d’estudi a l’estasiologia.

Mentre els mitjans ocupen
les capçaleres dels diaris amb
enquestes o sondejos d’opinió
que miren d’escandallar la intenció de vot dels ciutadans, la

Al capdavall, tot el procés depèn
d’aquest acte
en què les persones inscrites en el cens
electoral i
amb voluntat
d ’e s d e v e n i r
efectivament
votants,
s’acosten a la
mesa electoral per introduir la seva papereta de vot
en l’ur na. El
posterior recompte de
vots i l’aplicació de la fórmula electoral estableixen
quins c andi dats obtenen
escó i quins
queden r ele gats a la condi26

ció d’extraparlamentaris.
Tots els termes que apareixen en negreta i altres que també pertanyen al món de la política i de les eleccions, els podeu
consultar al cercador de termes del Centre de Terminologia,
TERMCAT. http://www.termcat.cat.
I més enllà de la conjuntura
ac-tual, us volem parlar del programa Voluntariat per la llengua a les empreses; una proposta de la Generalitat de Catalunya i el Consorci per a la
Normalit zació Lingüística
(CPNL) que compta amb el suport de les principals organitzacions empresarials. L’objectiu
del voluntariat lingüístic és fomentar l’ús de la llengua catalana entre persones que l’estan
aprenent; ara, aquest programa s'ofereix a les empreses
amb el suport del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Voluntariat per la llengua a les
empreses facilita que totes les
persones que tenen coneixements bàsics de català oral el
puguin practicar amb companys
de feina o amb persones externes que parlen habitualment en
català, alhora que convida els
empresaris a participar en el
programa perquè el seu personal pugui entendre i parlar amb
més fluïdesa en català i, de retruc, millori la comunicació amb
la clientela i els proveïdors.
Si hi esteu interessats us podeu adreçar a qualsevol dels
centres del CPNL.

Date de alta y disfruta
de 3 MESES GRATIS

*
Sin Carencias
ni Preexistencias**

También si contratas Sanitas Dental.

Sanitas Pro PYMES

Oferta especial Enero 2011
para empleados y familiares (cónyuge e hijos)
Nº de póliza: 81473136

Primas*** por persona y mes

Edad

Varón

Mujer

0-2
3-24
25-45
46-60

45,30€
35,40€
36,10€
52,80€

44,40€
37,00€
46,40€
57,30€

4,62€
Suplemento*** farmacia: 6,16€
Suplemento*** dental:

Sin copagos

Con Sanitas Pro PYMES dispondrás de descuentos especiales de hasta el 40%****

Sanitas Pro PYMES, soluciones de salud adaptadas a su empresa
Las coberturas más completas e innovadoras

La red más amplia

Sanitas Pro PYMES cuenta con nuevas coberturas con las que configurar
a medida tu seguro de salud:

En Sanitas contamos con centros propios exclusivos para nuestros
clientes repartidos por toda España.

•
•

•

•

Cobertura dental como suplemento1: con elección de odontólogo.
Cobertura de farmacia como suplemento : para que la medicación
prescrita por cualquier facultativo de Sanitas sea reembolsada, hasta
el límite del capital asegurado.
1

Cobertura por desempleo : con garantía de protección de pagos.
2

1 Cobertura de contratación opcional con descuentos especiales para Sanitas Pro PYMES si el tomador
de la póliza es el empleado.
2 Siempre que la situación de desempleo comience una vez vigente dicha cobertura.
Para más información sobre el seguro consultar el Condicionado General de la póliza.

Centros propios:

•

Hospitales de referencia a nivel nacional: Hospital La Moraleja
y Hospital La Zarzuela

•

Red de Centros Milenium Multiespecialidad y Milenium Dental:
que reúnen las principales especialidades y medios tecnológicos
para poder realizar, en un mismo centro y día, distintas consultas
y pruebas diagnósticas.

• También contamos con una amplia red de Centros Médicos
concertados.

Para más información y contratación
Contacte con Mónica Millán
Tel.: 692 201 883
Para todos los socios que se acojan a esta oferta (una vez finalizada la promoción)
les resultarán de aplicación en su integridad los periodos de carencia establecidos
en la póliza (con independencia de que procedan o no de otra póliza de Sanitas).

* Promoción válida para nuevos asegurados pertenecientes al colectivo objeto de esta promoción que causen alta en el/los producto/s objeto de
la misma con fecha efecto 01/01/2011. Los meses de regalo serán los meses de febrero, junio y diciembre de 2011.
** A todas aquellas pólizas que se suscriban en virtud de esta oferta, contratadas con fecha efecto 01/01/11 no les resultarán de aplicación los
periodos de carencia establecidos en la póliza y no serán tenidas en cuenta para la valoración del riesgo las enfermedades preexistentes padecidas,
en su caso, por el asegurado, exceptuando patologías graves. Para ver el listado de las enfermedades graves no incluidas en la promoción entra
en http://www.sanitas.es/websanitas/portales/doc_clausula_preexistencias.html
*** Primas por persona y mes válidas hasta hasta el 31/12/2011, en la primera mensualidad se abonará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros
(1,5 por mil). Primas válidas siempre que el tomador de la póliza sea la empresa objeto de esta promoción o perteneciente al colectivo objeto de esta
promoción. Edad máxima de contratación 64 años y sin límite de permanencia.
****Descuento calculado tomando como referencia el precio medio a clientes particulares de un producto con coberturas similares.

e-mail: mmillanr@sanitas.es
www.sanitas.es

