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ARTICLE D’OPINIÓ

FERNANDO SEBASTIÀ PRADES
VICEPRESIDENT DE L’AECE

REFLEXIONS SOBRE EL CAPITAL HUMÀ A L’EMPRESA
El temps està canviant a una velocitat inimaginable
per l’esser humà i les empreses que han sobreviscut
a la crisi s’han tingut que enfrontar a una profunda
transformació per adaptar-se a les noves necessitats d’un mercat cada cop més globalitzat.
Avui l’empresa ha d’oferir al mercat productes o
serveis competitius i per això, és necessari comptar
amb un equip humà compromès amb el projecte
empresarial, aprofitant al màxim el seu talent. Aparentment pareix senzill, però la realitat ho fa complicat ja que les relacions personals a vegades solen
ser complexes, no tothom té la mateixa actitud ni
aptitud.
No obstant, és necessari aprofundir en ... ¿com
podem aprofitar el talent dels empleats en benefici
de l’empresa?
1.- Formació adequada al lloc de treball i que l’empleat estigui degudament integrat en l’organització.
2.- La motivació i actitud són factors clau a l’hora de
desenvolupar el sentit de pertinència, és a dir,
que l’empleat senti ‘ empresa com un lloc on es
pugui desenvolupar professionalment i sentir-se
satisfet amb el treball que realitzi. Necessari
també fixar una retribució variable per objectius
en determinats llocs de l’organització.
3.- Potenciant la marca personal dels empleats podem potenciar la marca de la pròpia empresa. Si
l’empresa compta en bons professionals desenvoluparà millor la seva proposta de productes o
serveis i els potencials clients tindran major confiança per treballar en aquesta empresa.
4.- La innovació és fonamental per la supervivència
de l’empresa. Sovint no cal invertir grans quantitats de diners en innovació, aquesta sorgeix de
les idees de les persones i per tant, depèn de la
pròpia empresa estimular i incentivar les idees
dels seus empleats per fomentar la innovació,
(concurs d’idees). Un empleat en un alt sentit de
pertinència a l’empresa, estarà més compromès
i aportarà idees que puguin ajudar a la innovació. Tal com deia Steve Jobs ... “la innovació no
és qüestió de diners, és qüestió de persones”

En definitiva, les idees que es proposen tenen la
seva complexitat ja que les relacions personals són
complexes de per sí, no tothom té el mateix caràcter, ni la mateixa actitud i aptitud, però val la pena
provar-ho. Cal motivar els imputs positius de coneixement i actitud del personal davant del treball ja
que tal com deia Neville Isdell .. “Una empresa no
pot prosperar si no té als seus empleats implicats ”.
Les Administracions sobre aquest tema també tenen molt a fer, cal una llei d’educació degudament
consensuada i que no estigui al vaivé de la ideologia del partit polític de torn. Apostar definitivament per la formació dual de tal manera que el jove
quan s’incorpori al mon laboral estigui en condicions d’aplicar els seus coneixements al treball, les
empreses també hem de tenir alguna cosa a dir a
l’hora d’adaptar el currículum acadèmic a les necessitats formatives del futur empleat, ja que la formació dual del jove es realitza en règim d’alternança
entre el centre educatiu i l’empresa. Països de Europa com Alemanya, Àustria, Dinamarca o Suïssa, ens
porten molts anys al capdavant.
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ACTES AECE

NOU SISTEMA DE LIQUIDACIÓ DIRECTA
Hem realitzat una sessió informativa per explicar
el funcionament de la implantació del nou sistema
de liquidació directa (SLD), que segueix generant
consultes i que en aquesta jornada van poder
respondre, amb els experts i professionals de MC
Mutual.
Mario Asamà, responsable d’assegurament de les
prestacions al client MC Mutual, va desenvolupar
la jornada, pel que fa a la part més pràctica i amb
l’objectiu d’ajudar a assessors i mutualistes ampliant
els seus coneixements sobre aquest nou sistema.
Agrair, novament, a MC Mutual per dur a terme a
les nostres instal·lacions jornades d’actualitat i que
desperten molt d’interès en el sector.

BONA PARTICIPACIÓ EN L’INICI DELS ESMORZARS AECE
Hem engegat un cicle de trobades empresarials amb
una nova dinàmica que ha tingut bona acceptació
i que desitgem es consolidi. Els ESMORZARS AECE
tenen com a finalitat fer contactes amb empresaris
del territori.

Estan programats un dijous al mes de 8:30h a 9:30h al
Restaurant El Parc de Tortosa, però ja s’està treballant
per poder-los realitzar per comarques i així facilitar la
participació de tots els interessats en voler assistir i
tindre la possibilitat, fent-ho a un lloc de proximitat.
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Breus d’actualitat

Breus

FOMENT RECONEIX L’ESFORÇ INVERSOR DE SEAT I LA
TRAJECTÒRIA EMPRESARIAL DE JAVIER GODÓ
Com cada any, Foment del Treball lliura les Medalles
d’Honor 2016 i IX Premis Carles Ferrer Salat. La cerimònia
ha estat presidida per Sa Majestat el Rei Felip VI on
s’ha distingit amb la Medalla d’Honor a la Trajectòria
Empresarial a Javier Godó, empresari del sector de la
comunicació o la cultura a Catalunya i fidel sempre a
l’esperit fundacional del d’un diari de referència com La
Vanguardia en la defensa d’una Catalunya oberta i d’una
Espanya plural. La Medalla d’Honor com a l’Empresari
de l’Any ha estat per a Fco. Javier García, President del

Consell d’Administració de SEAT. L’esforç inversor sense
precedents de 3.300 milions d’euros que està realitzant
la marca, amb nous models que refermen el camí cap a
l’excel·lència en els últims anys en totes i cadascuna de
les seves àrees.
Els Premis Carles Ferrer Salat d’aquesta edició han
distingit en Internacionalització a Grupo Indukern, en
Compromís Social a Condis Supermercats, en R+D+i a
Grupo Carinsa i en Medi Ambient a Salgot.

QUATRE ESTRELLES MICHELIN RECAUEN
A LES TERRES DE L’EBRE
La cuina ebrenca aconsegueix quatre estrelles Michelin, un reflex de l’excel·lent
gastronomia que tenim i gaudim.
El Restaurant les Moles d’Ulldecona aconsegueix l’estrella per quart any
consecutiu, el Restaurant Torre de l’Indià de Xerta, torna a aconseguir l’estrella,
amb el xef Fran López que n’obté una segona, amb el Restaurant Xerta de
Barcelona i l’Antic Molí d’Ulldecona aconsegueix la seva primera estrella amb
Vicent Guimerà al capdavant.
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Breus

250 EMPRESARIS ASSISTEIXEN ALS PREMIS CAMBRA 2016
El passat 24 de novembre a sant Carles de la Ràpita, es
van lliurar els Premis Cambra 2016 on el President de
l’AECE, José Daniel Cortijo va formar part del jurat que
va atorgar els guardons de la IV edició.
Nou empreses del territori en les modalitats de Internacionalització, Innovació, Millor Trajectòria, Responsabilitat Social i Emprenedoria, més dos reconeixements a
entitats per les seves iniciatives.
El lliurament va estar presidit pel President del a Cambra

de Comerç de Tortosa, José M. Chavarria i pel President
de la Cámara de Comercio de España, José Luís Bonet,
entre altres personalitats del món polític i empresarial
que a més dels premis, va homenatjar a José Luís Mora,
President de la Cambra durant nou anys, amb la medalla
d’or al Mèrit de la Cambra de Tortosa.
Felicitar a les empreses premiades que treballen i s’esforcen dia a dia al desenvolupament social i econòmic
del territori.
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Breus

M. HELENA DE FELIPE, REP EL
“PREMIO MEDITERRÁNEO”
COM A PRESIDENTA DE
AFAEMME
La Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del
Mediterráneo ha lliurat a la Presidenta de AFAEMME
(Association of Organisations of Mediterranean Businesswomen), una distinció en reconeixement a la tasca que està realitzant per a fomentar el poder de la
dona en l’àrea mediterrània.
Ha rebut el premi en el marc de la MedaWeek 2016,
setmana mediterrània de líders econòmics que celebra la seva dècima edició a Barcelona.

PRESENTACIÓ DEL CENTRE TECNOLÒGIC DE CATALUNYA A
LES TERRES DE L’EBRE
de 600 professionals que ja han ajudat a més de 1.000
empreses de totes les mides i sectors a optimitzar
els seus processos de producció, a millorar els seus
productes i a crear-ne de nous.

Aportar les últimes tecnologies a les empreses de les
Terres de l’Ebre perquè puguin ser més competitives,
més innovadores i contribuir a fer créixer el seu negoci.
Aquest és l’objectiu d’Eurecat, Centre Tecnològic de
Catalunya, que ha celebrat una jornada aquest mes
de desembre a Amposta, on ha presentat les seves
capacitats i el programa “Més PIME”, destinat a
impulsar la innovació a les petites i mitjanes empreses.
L’expertesa d’Eurecat en les tecnologies de fabricació
i el seu gran coneixement en tecnologies transversals
aplicables a la majoria de sectors industrials “ens
permet donar una solució integral a les necessitats
dels nostres clients”, va subratllar Jaume Ferrús,
vicepresident d’Eurecat, durant la jornada.
Amb seu a Amposta, Eurecat és el centre tecnològic
més important de Catalunya i compta amb un equip

ACTES ASSISTITS (octubre-desembre)
• Juntes Directives i Assemblea General Foment i
FEPIME.

• Comissió de treball Acord Reactivació Econòmica
i Ocupació del Montsià.

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

• Premis Cambra Tortosa.

• Sessió de treball Espai Relació Institucional.

• Inauguració Fira Amposta.

• Inauguració curs acadèmic URV.

• Reunió Jurat d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Baix Ebre.

• Presentació EURECAT Terres de l’Ebre.

• Premis IDECE.
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Els Premis Emprèn de la Diputació impulsen
15 nous projectes empresarials nascuts al
Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre
El lliurament dels guardons, a l’Auditori Diputació, ha
inclòs la conferència del director de l’acceleradora
d’empreses start-up Wayra, Julián Vinué, i la presentació d’un libre amb les experiències d’anteriors premiats
Un total de 15 projectes empresarials del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre han estat reconeguts en
la quarta edició dels Premis Emprèn, un certamen que la
Diputació de Tarragona convoca anualment per fomentar
l’esperit emprenedor i la innovació i promoure l’economia
del territori amb la creació de noves empreses. La dotació
total dels Premis Emprèn és de 35.000 euros. El lliurament
d’aquests guardons s’ha dut a terme a l’Auditori Diputació,
en un acte encapçalat pel president de la institució, Josep
Poblet, i en el qual el director de l’acceleradora d’empreses start-up Wayra, de Telefónica, Julián Vinué, ha pronunciat la conferència Com afrontar una ronda d’inversió.
Mediterranean Sake, elaboració de sake japonès a partir
d’arròs del Delta de l’Ebre; Prokey Drinks, una beguda
probiòtica a base de kèfir d’aigua; Ebredrone, una empresa especialitzada en drons; Estudi Nua SCP, d’arquitectura i disseny, i EP!, una empresa de gestió de projectes i
formacions en temes socials i de salut, són els guanyadors
de l’edició d’enguany dels premis. A més, deu projectes
més d’arreu del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
han obtingut un reconeixement.
En aquesta edició, les categories s’han redefinit amb
l’objectiu d’adaptar-les als nous temps i arribar al màxim
d’àmbits i sectors. Dels 55 projectes presentats, 38 són
del Camp de Tarragona i 17 de les Terres de l’Ebre.
El lliurament dels guardons ha omplert l’Auditori Diputació. Han acompanyat Josep Poblet el diputat de l’Àrea de
Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, Joan
Josep Malràs, i diferents representants de la Diputació i
d’altres administracions i entitats. Julián Vinué, director de

l’acceleradora d’empreses start-up Wayra, de Telefónica,
ha ofert la seva conferència acompanyat de Josep Ballesté, tarragoní de naixement, CEO i cofundador de Emotions
AR, una start-up de Wayra, que ha llançat un servei basat
en el núvol en el qual les imatges estàtiques cobren vida
a través de la tecnologia d’imatge avançada. Ballesté i el
seu equip van aconseguir aixecar en una ronda d’inversió
d’ESADE BAN 350 mil euros, de fons privats i públics. D’altra banda, s’ha comptat també a l’acte amb la presència
de Mercè Tell, presidenta de la gestora de capital risc Avet
Ventures, una de les inversores del projecte de Ballesté.

Jornades de capacitació i acompanyament
Els Premis Emprèn són un dels eixos centrals de tot un
conjunt d’actuacions que des de l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació de la Diputació de
Tarragona es duen a terme per donar suport a les iniciatives emprenedores i al creixement econòmic, social i
sostenible del territori. Amb l’objectiu de millorar les competències dels participants, durant els mesos previs als
Premis es duen a terme diverses jornades de capacitació
especialitzades.
La Diputació també acompanya tots els projectes durant
el seu procés evolutiu, oferint-los assessorament en l’elaboració del pla d’empresa, així com accions específiques
per a la consolidació i les segones oportunitats empresarials. També coorganitza el Fòrum d’inversió CAT SUD, que
enguany es va celebrar el mes de novembre, per tal de
buscar fonts de finançament. A més, el 20 de desembre
tindrà lloc un Business networking en què persones emprenedores podran establir sinergies i tindran l’oportunitat
de mostrar els seus serveis i productes.

Experiències d’anteriors participants
El llibre Emprendre i innovar recull quinze experiències emprenedores dels participants d’edicions anteriors
d’aquests premis. La Diputació de Tarragona l’ha impulsat
en col·laboració amb la Càtedra de Foment de la Innovació
Empresarial de la URV i amb la periodista Núria Pérez.
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IX JORNADA CIENTÍFICA
LA TONYINA ROJA DEL MEDITERRANI A L’AMETLLA DE MAR:
INVESTIGACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT
Ens fem ressò de la 9a. Edició de la Jornada científica
de la tonyina roja, organitzada pel Grup Balfegó de
l’Ametlla de Mar.
Van acompanyar a la família Balfegó la Consellera
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,
Meritxell Serret i el Director General de Pesca de
Catalunya, Sergi Tudela.
En aquesta brillant jornada es va explicar la tasca
d’investigació en pro de la tonyina roja del Mediterrani
en treballs científics de diferents professionals del
món sobre les poblacions de tonyina i aspectes de
legislació internacional i nacional de pesca.
Una de les últimes intervencions va ser la de Manel
Balfegó, President del Grup, en la que reclama una
legislació lògica que defensi els drets de les empreses
pesqueres que porten anys treballant i als qui no se’ls
poden rebatre els seus drets.
Va finalitzar la sessió de treball amb la projecció del
curtmetratge “Mar de sueños, una vida entre atunes
rojos”, protagonitzada per Manel i Pere Vicent Balfegó
i el xef Martin Berasategui, ambaixador gastronòmic
internacional de Balfegó.

Tots els assistents a la jornada van gaudir d’una
trobada gastronòmica exclusiva amb tonyina roja pel
xef Nandu Jubany, que va interpretar de forma brillant
19 aperitius i plats.
Des de l’AECE, felicitar a l’equip del Grup Balfegó per
la tasca que realitzen, la dedicació i professionalitat
en que ho fan i demostrant que són una empresa de
referència al territori.
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FINS ON LA RESPONSABILITAT DE L’EMPRESARI EN CAS D’ACCIDENT LABORAL?
Quan es produeix un accident de treball en una empresa tots ens preguntem: Quins treballadors o departaments poden tenir alguna responsabilitat?
Imaginem-nos una empresa de mida mitjana o gran. Tots estarem
d’acord en que l’Administrador de la Societat no realitza totes les funcions d’una empresa; l’habitual és que existeixi una estructura organitzacional en la que es distribueixin i deleguin les diferents funcions
per oficines, àrees o departaments. Per exemple, una d’aquestes àrees
podria ser la de qualitat, prevenció de riscos o seguretat i salut.
Si es produeix un accident, seran les persones d’aquesta àrea les responsables del mateix?, ho serà l’empresari? o, ho serà la pròpia empresa?
Per a respondre a aquesta pregunta, es tindrà que determinar si la
delegació ha estat correcta i, per a això, la delegació de funcions en
l’empresa té que reunir els següents elements:
1. La persona en la que es delega té que tenir formació i capacitats
adients per a les tasques assignades.
Seguim amb el departament que hem pres com exemple abans: un
departament de qualitat, prevenció de riscos o seguretat i salut. Per a
que la delegació sigui correcta i, d’aquesta manera, es separi adequadament la responsabilitat, l’empresa té que disposar de personal qualificat i format per a això; i, a més, en continu procés de reciclatge. En
aquest sentit, l’alta direcció d’una empresa mai podria defensar la falta
de responsabilitat en un accident si el sistema de prevenció de riscos
que ha establert està format per persones no competents en la matèria.
2. Es té que proveir a la persona delegada dels mitjans econòmics,
materials i tècnics suficients per al desenvolupament de l’activitat
encomanada.
Per exemple, el departament abans indicat té que disposar dels mitjans necessaris per complir les funcions delegades: si l’empresa no les
proporciona EPIS (equips de protecció individual) o recursos econòmics
i logístics per formar als treballadors, la delegació no s’haurà produït
d’una manera correcta i, per tant, la responsabilitat serà de l’empresa

i de l’empresari (i d’aquells que exerceixin les funcions de direcció).
3. A més de dur a terme una correcta delegació (i, per tant, complir els
dos punts anteriors), la persona que delega té que controlar, vigilar i
supervisar l’activitat delegada; o bé, establir els mètodes necessaris
per a això.
Per exemple, si en una empresa es produeix un accident i es dur a terme una adequada delegació de funcions, però no existeixen mesures o
procediments per a verificar que s’està actuant correctament en l’àrea
delegada, l’empresa i l’empresari podran tenir responsabilitat en cas
d’accident.
La direcció de l’empresa té que formar, dotar de recursos i supervisar a la persona en qui delegui la prevenció
de riscos o seguretat i salut, en cas contrario serà responsabilitat de l’empresari o l’empresa.
En relació a lo anterior, es preciso tenir en compte que, actualment, les
persones jurídiques poden cometre delictes. Per evitar que se’ls consideri responsables, el Codi Penal estableix la figura dels “models d’organització i gestió” o “programes de prevenció de riscos penals” (més
coneguts com “Compliance Program Penal”). Aquests programes de
compliment no sol poden servir per atenuar o exonerar a l’empresa de
la seva responsabilitat en cas d’accident sino també per acreditar que
a l’empresa existeixi un sistema de control i vigilància que impedeixi
que es deleguin funcions de forma incorrecta. En aquest sentit, a l’hora
de clarificar les responsabilitats de cada càrrec en una empresa, els
“programes de prevenció de riscos penals” poden ser una ferramenta
molt útil al Jutjat.
NOTA: Cal precisar que a pesar de que el delicte contra la seguretat i
salut dels treballadors no forma part del catàleg de delictes que poden
cometre les persones jurídiques com a tal, sí que poden imputar-se
als òrgans de direcció i control, així com el personal de l’empresa (comandaments intermedis, tècnics de prevenció, etc.), i aplicar-se a les
empreses les mateixes mesures punitives que estableix el catàleg.
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