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CARTA OBERTA A LES ADMINISTRACIONS

CARTA OBERTA A LES
ADMINISTRACIONS

assolir l’objectiu de modernitzar l’administració i
la societat.
És per aquests motius que demanem a la nostra
administració pública que ens faci confiança,
que compti amb nosaltres per trobar les
millors solucions als problemes de la societat,
la nostra experiència de gestió te que ser
aprofitada, l’empresari no pot ser l’enemic a
batre, el que te que assumir el cost d’un sistema
descontrolat, l’empresari abans i després de
la crisi aguanta; l’administració a d’apostar per
una nova economia productiva consolidada
que no depengui exclusivament del turisme i la
construcció, per un teixit industrial diversificat
i consolidat. L’empresari al igual que la societat
viu en un sector globalitzat marcat per les dures
regles de la competitivitat, fet que no comparteix
ni coneix l’administració.
Pensem bàsicament que els empresaris hem de
ser més escoltats, l’administració a de crear òrgans
eficients, amb autonomia pròpia, juntament amb
els altres interlocutors socials, l’administració
no pot viure d’espatlles als emprenedors i
empresaris creadors de riquesa. És per aquest
motiu que volem crear un marc concret on poder
enviar, debatre i recollir les nostres propostes, un
lloc d’encontre de tot el sector.
Tot esperant la seva resposta al nostre oferiment.

Fem arribar la present en nom de la Junta de
Govern de l’AECE, per donar a conèixer tot un
seguit de preocupacions compartides per tot
el sector empresarial de les Terres de l’Ebre, es
cert que després d’un llarg període d’inestabilitat
apolítica, a de venir per força un moment
d’encarar el veritables problemes que pateixen
les nostres Terres, i més en concret el sector
empresarial, un sector menys tingut i fortament
copejat durant aquests últims anys, on tots hem
vist com ha perdut la força al territori en detriment
d’un augment de l’atur a nivells mai vistos, volem
reivindicar un sector imprescindible per encarar
el futur, per crear nous llocs de treball i molt
necessari per establir una societat més justa i
equilibrada.
Són moments de grans canvis i els empresaris
volem ser presents en aquest nou debat, perquè
tenim quelcom que dir a la nova societat, tots
hem patit aquests últims anys a una administració
política poc eficient i burocràtica, incapaç de fer
front a la crisi, on el sector empresarial s’ha sentit
molt sol, hi ha tingut que adaptar-se al nous temps
amb una forta reestructuració, des de l’Associació
creiem que la nostra experiència es clau per

JUNTA DIRECTIVA DE L’AECE
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ACTUALITAT

CONFERÈNCIA ANTON PONT AMENÓS
El passat dimarts 5 d’abril es va dur a terme a la sala
d’actes de l’Associació d’Empresaris, una conferència
impartida pel reconegut empresari Anton Pont
Amenós sota el títol “L’ART EMPRESARIAL DE
DECIDIR I LA CIÈNCIA DE LA FELICITAT”.

d’entrevistes que han mantingut, li han explicat les
seves experiències i tanmateix, vam poder sentir de
boca del mateix protagonista com va viure l’incendi
de la seva fàbrica a Reus, com li va afectar i de quina
manera va afrontar aquest impacte en la seva vida.

El President d’Honor del Grup Borges, distingit amb
la Medalla d’Or al Mèrit en el Treball i la Creu de Sant
Jordi 2006, va insistir en les tècniques de negociació
i sobretot en com aplicar-les, utilitzant les millors
armes i evitant errors que puguem caure.

Al finalitzar l’acte, va signar el llibre d’honor de
l’Associació i de mans del President, José Daniel
Cortijo, li va lliurar una talla de fusta i unes pastes
típiques del territori.

Ens va presentar el seu llibre “EL CLUB DE LA
FELICIDAD” on 12 grans personalitats a través

Li volem agrair públicament que ens hagi
acompanyat i que desitgem veure’l novament per
les Terres de l’Ebre.
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Breus d’actualitat

Breus

ES CONSOLIDA L’ESPAI DE RELACIÓ INSTITUCIONAL PER LA
MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA A TORTOSA
L’Espai de Relació Institucional per la millora de la convivència i la cohesió social a Tortosa adquireix compromisos de futur amb les 18 entitats i institucions participants per garantir la continuïtat i sostenibilitat.
Aquest compromís per la sostenibilitat del procés comunitari es circumscriu en el sí dels objectius principals recollits en el conveni signat entre l’Ajuntament de
Tortosa, Fundació Bancària “La Caixa” i ACISI.
Les 18 entitats i institucions participants, en la seva trobada anual on han fet balanç, on han coincidit en l’eficiència i efectivitat, de la intervenció social duta a terme al
2015 i derivada de la coordinació comunitària i el treball
conjunt entre diversos recursos tècnics i professionals,
institucions i entitats i ciutadania i organitzacions socials. Un altre objectiu és adquirir compromisos concrets

de cara a la sostenibilitat del procés comunitari a partir
de setembre de 2016.

ACORD TERRITORIAL PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA I
L’OCUPACIÓ
El passat 16 de març es va fer la presentació de l’Acord
Territorial per a la Reactivació Econòmica i l’Ocupació a
la seu del Consell Comarcal del Montsià.
En aquesta taula van participar el responsable de Programes de desenvolupament local del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, el primer tinent alcalde i re-

gidor de promoció econòmica de l’Ajuntament de Cardona i el Director de Montsià Actiu. Seguidament, es va
fer la presentació de l’Acord, amb els representants dels
alcaldes i alcaldesses del Montsià, entre altres i es va
procedir a la signatura del mateix.

LLIURAMENT DEL DONATIU A CÀRITAS
Un any més, seguim col·laborant amb Càritas i el
President de l’AECE, José Daniel Cortijo fa el lliurament del xec al seu secretari, Agustí Adell.
Amb el donatiu d’un euro que es dona per cada
participació de la loteria de Nadal ajudem a aquest
col·lectiu a que puguin seguir fent la seva missió.

-4-

Actualitat
JA ESTEM A FACEBOOK!

Busca’ns a la xarxa social FACEBOOK i rebràs les noticies més recents a l’instant (actes, cursos, jornades...).

EMILIO CASTELLÀ REP L’AGRAÏMENT DE LA JUNTA DIRECTIVA
L’expresident de l’Associació, Emilio Castellà rep de la
Junta Directiva un detall en agraïment a la seva dedica-

ció al capdavant de l’entitat durant 13 anys. Actualment,
continua com a vocal de la Junta.

LIDIA BRULL, NOVA VICEPRESIDENTA
A RIBERA D’EBRE
Recentment s’ha incorporat a la Junta de l’Associació d’Empresaris, Lidia
Brull, com a vicepresidenta de l’AECE a Ribera d’Ebre.
Des de fa molts anys la seva empresa, Paviments Asfàltics Mora d’Ebre,
SA, és associada i ara, comptarem amb ella per a enfortir les relacions
amb la comarca de la Ribera d’Ebre. Benvinguda Lidia!
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La Diputació de Tarragona crea ocupació amb un pla comarcal destinat a millorar
entorns naturals i urbans a la demarcació

Josep Poblet amb els presidents dels consells comarcals

La signatura del conveni va tenir lloc a la Diputació de Tarragona

La institució signa un conveni amb els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre per impulsar una nova edició d’aquest pla, que proporcionarà feina a 50
persones aquest any 2016
Amb l’objectiu de crear ocupació al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, la Diputació de Tarragona impulsa un any més els Plans d’ocupació comarcals: una actuació dirigida al conjunt del territori que
beneficiarà les 10 comarques de la demarcació. Els
Plans d’ocupació comarcals s’emmarquen en el Pla
de Foment de l’Ocupació que la Diputació executa
des de l’any 2013 i que també inclou plans d’ocupació corporatius i plans d’ocupació dels parcs naturals. Tots aquests plans han proporcionat feina a un
total de 300 persones fins ara.

Per materialitzar aquest projecte, el president de la
Diputació de Tarragona, Josep Poblet, ha signat un
conveni amb els presidents dels 10 consells comarcals del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre:
Joan Maria Sanahuja (Alt Camp), Joaquim Calatayud
(Baix Camp), Daniel Andreu (Baix Ebre), Eva Maria
Serramià (Baix Penedès), Josep Pijoan (Conca de
Barberà), M. Carme Navarro (Montsià), Joan Carles Garcia (Priorat), Gemma Carim (Ribera d’Ebre),
Carles Luz (Terra Alta) i Pere Virgili (Tarragonès). A
l’acte de signatura, que ha tingut lloc a la Diputació
de Tarragona, també hi han estat presents el diputat delegat de Recursos Humans i Polítiques Actives
d’Ocupació de la Diputació, Joan Josep Malràs i el
director de l’àrea, Àlex Grau.

Els Plans d’ocupació comarcals es dissenyen específicament per a cada comarca en col·laboració amb
els consells, i tenen com a objectiu millorar entorns
naturals i urbans al Camp de Tarragona i a les Terres
de l’Ebre a través d’accions que van des del manteniment i adequació de camins fins a l’arranjament de
mobiliari urbà.

Les accions van des del manteniment
i adequació de camins fins
a l’arranjament de mobiliari urbà

Els Plans d’ocupació comarcals es dissenyen
específicament per a cada comarca
en col·laboració amb els consells

El president de la Diputació, Josep Poblet, ha destacat l’impuls d’aquesta acció a la formació i l’ocupació de les persones del nostre territori, i ha assegurat que es tracta d’un instrument de generació
d’oportunitats laborals que pretén reduir l’atur a
les nostres comarques. Poblet ha manifestat que la
col·laboració dels consells “ens permet identificar
millor les necessitats reals de cada comarca”. De la
seva part, el president del Consell Comarcal del Baix
Camp, Joaquim Calatayud, en representació de tots
els consells, ha fet una valoració molt positiva dels
Plans d’ocupació comarcals i ha agraït a la Diputació la seva aposta continuada pel món local, tant en
aquest com en altres àmbits d’actuació.

Cada pla tindrà una durada de 6 mesos i estarà integrat per 5 persones: 1 responsable i 4 peons, que
hauran de ser, preferiblement, aturats de llarga durada (mínim 6 mesos). Així mateix, les persones que
participin d’aquests plans rebran formació complementària dirigida a millorar les seves habilitats personals i professionals i afavorir la posterior inserció al
mercat laboral. En total, els Plans d’ocupació comarcals 2016 representaran a la Diputació una inversió
de 566.976,80 euros.
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ACTES
RESPONSABILITAT PENAL DE LES EMPRESES
Fa unes poques setmanes vam realitzar una jornada
informativa sobre la responsabilitat penal de les
persones jurídiques, derivada de la Reforma del
Codi Penal, operada per la Llei Orgànica 1/2015,
de 30 de març, que ha entrat en vigor l’1 de juliol
de 2015.
En aquesta ocasió vam comptar amb l’advocada
Virginia Peña per exposar-nos la temàtica i aclarir
dubtes dels assistents.

LATAM, GRANS MERCATS AMB EL MATEIX IDIOMA
La consultora internacional Catalana Condal y
Desarollo en aliança amb la CEPTA, ens ha impartit
una jornada, en format taula rodona, per donar a
conèixer el mercat llatinoamericà que actualment
capta l’atenció d’aquelles empreses que busquen
una expansió que depengui de les seves capacitats
i no d’un sostre de mercat, cada cop més disputat,
més enllà de les crisis europees.
El contingut de la reunió s’ha destacat en els
següents punts: creixement intern i demanda
amb augments continuats i sostenibles, seguretat
jurídica, facilitat en la comunicació: idioma, tots
ells han signat tractats de lliure comerç amb la
UE, gran oferta en transport de mercaderies i
viatges i augment en els darrers anys del nombre
d’empreses catalanes i espanyoles que hi exporten
o bé hi obren sucursals.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Dintre el primer trimestre de l’any, un any més, hem
dut a terme l’Assemblea General Ordinària, baix
la presidència de José Daniel Cortijo, el secretari
general va presentar la memòria i el seu informe i el
tresorer va presentar els comptes de l’any finalitzat
i el pressupost de l’any corrent, el qual van ser
aprovats per unanimitat.
Es van destacar els projectes que s’estan treballant
per a fer durant l’any i les propostes per fidelitzar
l’associat i per fer-ne captació de nous.
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SEGURIDAD VIAL, CONSEJOS PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA
Conducir es una responsabilidad, no solo para el
que conduce, sino también para los acompañantes
del vehículo, el resto de conductores y ocupantes
de la vía pública, ya sean otros vehículos, peatones,
autobuses, ciclistas o tranvías.
Ya no solo es necesario hablar de CONDUCCIÓN
SEGURA o incluso de CONDUCCIÓN PREVENTIVA,

también debemos hablar de CONDUCCIÓN
SOLIDARIA o RESPONSABLE.
Compartimos la siguiente infografía que describe muy
bien qué medidas tomar para lograr una conducción
responsable, porque sea que te guste conducir o
no, cuando te pones al volante no estás solo. Y los
accidentes se pueden evitar.
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TERTÚLIES CANAL TERRES DE L’EBRE
L’AECE s’ha convertit un col·laborador habitual
dintre el programa ‘L’Ebre al dia”, que s’emet el
2n i 4t dijous de mes de 13h a 14h, presentat i
moderat per Ximo Rambla.
En els darrers mesos hem participat en les diferents tertúlies i debats acompanyats de representants polítics, empresarials i d’altres sectors
econòmics del territori, tractant temes d’actualitat.

Enrique Alado

Juan José Royo

Mario Abelló
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ACTES ASSISTITS (gener-març)
•Dinar-col·loqui “Una economia més oberta a
una societat que canvia” per Joaquim Gay de
Montellà a Barcelona.

•Juntes Directives Foment i FEPIME.
•Reunions de treball equip del procés comunitari
Tortosa.

•Assemblea del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques.

•Junta Executiva i Assemblea Consorci per al
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.

•Trobada
Tortosa.

•Participació en tertúlies al Canal Terres de l’Ebre.
•Dinar-col·loqui amb el nou President de la Generalitat de Catalunya a Tortosa.

10 DE MAIG DE 2016
AL PARADOR DE TORTOSA

FEU LA VOSTRA RESERVA AL 977 440 088 o
aecebre@aecebre.org
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d’Institucions

Procés

Comunitari
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