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Presentació i reflexions: Reempresa i la crisi Post-Covid19 
 

 
El projecte Reempresa ja va ser dissenyat, durant la darrera crisi per donar una 
resposta estructurada a les dificultats de les empreses. És l’únic mecanisme 
adequat a la situació actual per la  seva capacitat d’intervenció en el territori per 
salvaguardar un volum massiu d’empreses. 
 
L’any 2017, la Fundació Cecot Innovació i el Consorci GLOBALLEIDA varen signar un 
conveni de col·laboració per a la implantació del projecte Reempresa a la demarcació 
de Lleida. 
 
L’objectiu prioritari era el d’establir un sistema generalitzat a la província pel qual un 
empresari que volgués cedir la seva empresa, així com un emprenedor que en volgués 
adquirir una en funcionament, tinguessin a disposició un servei estructurat 
d’acompanyament en el procés de compravenda d’empreses. Un Marketplace, físic i 
virtual, on disposar de les diferents oportunitats del territori i on rebre suport dels tècnics 
de promoció econòmica especialitzats.  
 
Com a mecanisme de resposta Reempresa ha estat, és i serà absolutament exitós amb 
milers d’empreses, i llocs de treball salvats en una intervenció coordinada de tots els 
punts d’atenció de la província de Lleida. 
 
 
La situació desprès de la pandèmia preveu el risc de tancament de milers d’empreses 
aquests propers mesos, és per això que el programa Reempresa ha de permetre 
enfocar els esforços a la seva adaptació immediata a les circumstàncies.  
 
 
A partir de l’1 de juliol del 2021 el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de 
Lleida agafa el relleu de la col·laboració establerta amb el Consorci GLOBALLEIDA i 
d’aquesta manera s’ha continuant oferint una cobertura del servei de Reempresa a la 
demarcació de Lleida, permetent que el servei es presti als 12 punts d’atenció operatius 
dels municipis seleccionats.  
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Reptes i Objectius Post-Covid19 
 
La vinguda de la pandèmia, la situació de confinament i les indicacions derivades dels 
decrets d’estat d’alarma i posteriors, han modificat radicalment la situació econòmica, 
les relacions laborals (incloses les dels tècnics municipals), les relacions interpersonals 
i les activitats empresarials, inclòs el tancament, reordenació i posterior reobertura 
controlada de les empreses.  
 
Reempresa disposa d’uns instruments de treball remot, d’accés universal i amb 
una intranet on oferir treball col·laboratiu per donar tota mena d’instruments de 
suport als punts d’atenció, front aquesta crisi post pandèmia incorporant metodologies 
provades per donar suport als tècnics. 
 
Això ha permès que, des de la primera setmana de confinament, després d’una activa 
revisió del personal tècnic, s’ha atès a les necessitats i les demandes de les empreses 
als punts d’atenció Reempresa de tota la província de Lleida i s’ha testejat la 
metodologia Lean per adaptar l’atenció a les persones i empreses a distància, marcada 
pel confinament. 
 
Totes aquestes reaccions ja han produït els seus fruits, i gràcies al conveni de 
col·laboració signat aquest segon semestre de 2021, i gràcies també a l’esforç de 
manteniment de les accions d’acompanyament a les empreses i al personal tècnic, 
durant l’any 2021 s’han assolit els següents resultats a la província de Lleida: 
 

Transmissió de 27 Reempreses d’èxit 

Manteniment de > 49 llocs de treball directes 

Generació de > 500.000 € d’inversió induïda 

Atenció, anàlisi i publicació de 42 ofertes de cessió 

Atenció i acompanyament a 54 persones reemprenedores 

 
El detall de les Reempreses d’èxit d’aquest any 2021 distribuït per comarques es mostra 
a la taula següent: 
 

COMARCA CASOS D'ÈXIT 2021

ALT URGELL 2

ALTA RIBAGORÇA 0

ARAN 2

GARRIGUES 2

NOGUERA 2

PALLARS JUSSÀ 5

PALLARS SOBIRÀ 1

PLA D'URGELL 1

SEGARRA 1

SEGRIÀ 8

SOLSONÉS 1

URGELL 2

TOTAL 27
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Aquest Informe de Seguiment recull les actuacions desenvolupades des de l’1 de juliol 
del 2021 fins al 31 de desembre de 2021 en el marc de l’acord per a la seva avaluació i 
aprovació per part de la Comissió de Direcció.  
 
 
A continuació es detallen les activitats realitzades durant la vigència del conveni de 
col·laboració. Es descriuen cadascuna de les activitats així com les millores i 
adaptacions arran de la crisi del COVID19. 
 
 

1. Serveis Generals 

 
En aquest apartat es detallen els serveis generals considerats per al correcte 
desenvolupament, seguiment i avaluació de l’oferta del servei de Reempresa a la 
província de Lleida en col·laboració amb el Patronat de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida – GLOBALLEIDA. 
 
 

1.1 Coordinació i direcció 

 
Les tasques de coordinació i direcció són les relacionades amb la conducció de l’execució 
i l’operativitat del projecte. Tenen la funció d’organitzar els equips de treball i de vetllar 
per al compliment dels objectius establerts. 
 
En col·laboració amb el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida – 
GLOBALLEIDA, des del Centre de Reempresa de Catalunya s’ha centralitzat la 
coordinació del desplegament de la Reempresa a les entitats locals adherides al conveni 
de col·laboració.  
 
La implementació del servei de Reempresa, en compliment de les recomanacions dels 
experts de Reempresa, ha requerit de la supervisió de la Directiva de Reempresa que, a 
les seves sessions bimensuals ha seguit i avaluat el desplegament del servei i la 
consecució dels objectius inicialment fixats.  
 
Degut a la situació actual, s’ha realitzat una reunió telemàtica bimensual entre el 
Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida – GLOBALLEIDA i el Centre 
de Reempresa de Catalunya per tal d’analitzar i avaluar la situació de cada punt d’atenció 
de la província de Lleida. Les reunions tenen la funció d’organitzar els equips de treball 
i de vetllar per l’acompliment dels objectius establerts. 
 
Després de cada reunió s’ha preparat un informe d’acta de seguiment, que recull els 
temes tractats i els acords presos a cada reunió. S’adjunten les tres actes a l’ANNEX 
d’aquest document. 
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Més enllà de les activitats contemplades a l’acord, recollides en aquest Informe de 
Seguiment, aquest desplegament territorial ha suposat, en cada cas: 
 
Mantenir el suport, l’assistència, la comunicació i seguiment de l’activitat 
desenvolupada amb els punts d’atenció desplegats, és a dir, el Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida i els Consells Comarcals de la província de Lleida.  
 
Implementar a tots els punts d’atenció, el nou circuit de derivació i atenció de nous 
usuaris, amb els qui s’ha consensuat l’enviament i derivació setmanal de les peticions 
rebudes des de www.reempresa.org i la seva inserció al CRM, per tot seguit poder-les 
atendre individualment i realitzar la presa de contacte. 
   
S’ha consensuat amb els tècnics responsables la difusió a través dels canals i punts 
d’atenció per tal d’augmentar la repercussió de les accions i dels serveis als respectius 
territoris i per augmentar-ne la participació dels seus residents.  
 
Des del Centre de Reempresa de Catalunya, a través dels seus recursos tecnològics, s’ha 
monitoritzat l’activitat de les àrees i avaluat el detall dels processos de reempresa 
iniciats, la qualitat i desenvolupament dels mateixos i les condicions sota les que s’han 
produït.   
 
 
 

1.2 Adaptació del Market Place i manteniment del landing page 

 

El Market Place del Centre de Reempresa de Catalunya s’efectua a través d’un mercat 
transparent per a la Reempresa a Internet juntament amb l’establiment d’un sistema 
complementari de gestió, el CRM del Centre de Reempresa de Catalunya. 
 
La col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida – 
GLOBALLEIDA i el Centre de  Reempresa de Catalunya ha suposat la gestió conjunta del 
Market Place de la Reempresa, el que ha suposat la realització d’adaptacions i millores 
d’aquests dos recursos. 
 
Amb la col·laboració es va estendre l’establiment a Internet d’un únic mercat 
transparent de cessions/reempreses amb les seves antenes locals en xarxa, que 
permeten que es trobin l’oferta i la demanda. Aquesta gestió conjunta ha mantingut 
l’objectiu inicial de facilitar la circulació del coneixement entre les diferents entitats 
participants, el respecte a la metodologia establerta i l’eficàcia en la gestió dels usuaris 
i processos en curs. 
 
Aquesta adhesió als recursos tecnològics i la seva adaptació per a una millor gestió 
territorial dels registres ha permès continuar amb l’establiment d’un mercat transparent 
a Internet: un dels principals objectius del Centre de Reempresa de Catalunya.  
 



 

8 

  

Gràcies a la col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de 
Lleida s’ha definit una nova pàgina web d’aterratge pròpia pel Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida i s’ha personalitzat el missatge de benvinguda per 
part del Sr. Joan Talarn, President de la Diputació de Lleida.  
 
 

https://www.reempresa.org/Pagines/Diputacio-de-Lleida-GLOBALLEIDA 

 
 
 

 
 
 
Reempresa.org 
 
La col·laboració ha permès el manteniment dels 12 Punts d’Atenció del Centre de 
Reempresa de Catalunya a la província de Lleida.  
 
Cada punt d’atenció gestiona la seva delegació i permet a cada persona tècnica 
acreditada, gestionar les demandes de les seves persones usuàries i la publicació i gestió 
d’anuncis propis.  
 
Aquest segon semestre de l’any 2021 hem validat i actualitzat les dades de contacte de 
tots els punts d’atenció, a fi i efecte de facilitar el contacte entre les persones usuàries 
interessades en rebre informació i assessorament amb l’equip tècnic de Reempresa.  
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CRM Reempresa 
 
Juntament amb la plataforma web, el Market Place està dotat d’un sistema 
complementari de gestió, el CRM del Centre de Reempresa de Catalunya, el qual permet 
fer un seguiment acurat dels processos de reempresa, la gestió de les persones usuàries, 
la gestió de les accions a dur a terme durant tot el procés i extreure’n les dades 
necessàries per a la presa en consideració de les circumstàncies en que es produeixen o 
no les reempreses.  
 
Així, es va procedir a fragmentar la base de dades per a diverses delegacions i perfils 
d’usuaris a fi de poder mantenir la confidencialitat de la informació i la gestió local dels 
registres entrats des de cada àrea de promoció econòmica.  
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D’aquesta manera, es va definir una Supradelegació pròpia per a l’entitat Patronat de 
Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida – GLOBALLEIDA que donés cobertura a 
les àrees de promoció econòmica dels Punts d’Atenció de Reempresa de la Província de 
Lleida. D’aquesta manera, dins de la Supradelegació del Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida – GLOBALLEIDA, cada àrea de cada entitat local 
disposa de delegació pròpia des de la que pot registrar i assistir a tots els usuaris i 
processos de reempresa.  
 
Amb aquesta fragmentació, que no exclusió, el Patronat de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida s’assegura la participació de tots els nous registres (usuaris) de 
Reempresa en els processos de creuament (matxing) que es produeixen entre les 
diferents delegacions, a la vegada que es manté una gestió privada i confidencial de les 
bases de dades pròpia de cada entitat local. 
 
El procés de Reempresa és un procés intermediat i que necessita del contacte entre les 
persones consultores per estudiar la viabilitat d’iniciar trobades o no entre persones 
cedents i reemprenedores coincidents. Per això, juntament amb la creació de les 
delegacions, s’ha donat d’alta als consultors i responsables corresponents, atorgant-los 
el perfil informàtic adequat en cada cas. Això és:  
 

 Tutor de delegació  

 Consultor de delegació. 
 
 
Durant el segon semestre d’aquest any 2021 s’ha adaptat i millorat l’eina de gestió CRM 
i s’ha actualitzat la documentació a disposició de l’equip tècnic, ubicada a la Intranet 
“Àrea Privada per a Consultors”. Dins d’aquesta àrea, l’equip tècnic té a la seva 
disposició un llistat de tots els documents, contractes i formats, que puguin necessitar 
en l’oferta dels serveis detallats en el procés de Reempresa als usuaris de la seva 
delegació. A més, s’han implementant dos nous serveis: el Servei de Valoracions 
d’empreses i el Servei Legal de Revisió de contractes.  
 
 
Accés a través de l’enllaç:         www.reempresa.org/crm 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 

  

 
 
 
Integració web amb el CRM de Reempresa 
 
A través del CRM del Centre de Reempresa es permet publicar un anunci a la plataforma 
web per fer difusió del projecte cedent o reemprenedor dels usuaris, facilitant un 
Market Place de trobada entre oferta i demanda d’empreses. 
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1.3 Informes de Seguiment 

 
Tal i com es contempla al conveni de col·laboració, l’Informe de Seguiment és el 
document on es recullen les activitats realitzades pel Centre de Reempresa de Catalunya 
en el marc del conveni amb el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida 
– GLOBALLEIDA. 
 
El present informe analitza l’activitat realitzada durant el segon semestre de l’any 2021. 
Segons el conveni descrivim: 
 

 Detall de les activitats realitzades  

 Indicadors de resultat i seguiment  
 

2. Activitats de sensibilització i difusió 

 
Per tal de donar presència pública i posar de manifest la importància del fenomen de la 
Reempresa i la col·laboració entre el Centre de Reempresa de Catalunya i el Patronat de 
Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida – GLOBALLEIDA, es van realitzar varies 
presentacions públiques. 

2.1 Presentació pública de l’acord de Reempresa 

 
Per tal de donar presència pública de la signatura del conveni de col·laboració entre la 
Fundació Cecot Innovació i el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de 
Lleida, es va celebrar un Acte de Presentació Públic amb assistència dels representants 
institucionals d’ambdues entitats i amb la participació dels equips tècnics del programa.  
  
Tenint en compte la situació epidemiològica provocada per la Pandèmia del Covid19, 
l’acte es va realitzar de forma telemàtica a través de la Plataforma de Microsoft Teams 
i d’aquesta manera es van complir les normes de confinament i distància social. 
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2.2 Jornada de dinamització del mercat local  

 

La jornada de dinamització del mercat local és una activitat adreçada tant al personal 
tècnic dels ens locals, com a prescriptors del servei de Reempresa, tant d’entitats 
públiques com privades, de la demarcació de Lleida amb l’objectiu de donar a conèixer 
el servei, establir ponts de col·laboració entre les empreses i entitats, i difondre bones 
pràctiques, així com per fomentar el networking entre els assistents.  
 
Davant les actuals restriccions a trobades col·lectives físiques presencials i al 
manteniment de la distància social, aquesta jornada ha estat organitzada de forma 
virtual, a través de la Plataforma de Microsoft Teams.  
 

La Jornada titulada Reempresa, el mercat de compravenda de pimes de Catalunya es 
va celebrar el divendres 8 d’octubre a les 13:30h. 

 
La sessió va anar dirigida especialment a persones cedents i reemprenedores, a l’equip 
tècnic de Reempresa de la província de Lleida i també, a tothom qui vulgui saber què és 
Reempresa. I va comptar amb una assistència d’unes 21 persones. 
 

 

 
 

 
 
A la jornada també hi van participar dos testimonials d’èxit que varen explicar la seva 
experiència amb el servei de Reempresa:  
 
Mertxe París: reemprenedora d’èxit que per segona vegada s’anima a reemprendre una 
llibreria. Després de reemprendre amb èxit la Llibreria El Genet Blau de Lleida, aquest 
any ha reemprès una altra llibreria a Barcelona, la Llibreria Luz de Lula: una llibreria 
infantil que també té venda de joguines. 
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https://www.reempresa.org/La-Reempresa/Testimonials/Casos-d-exit/Reempresa-
ens-ha-fet-un-acompanyament-serios-i-que-ens-ha-donat-confianca 
 

 
 
Guillem Xanxo: cedent de l’únic forn de pa de Rialp: Fleca de Muntanya. El Guillem i la 
Mireia van obrir un forn de pa a Rialp (Lleida) al 2018 i ara al 2021 el volien cedir. Els 
cedents s'adrecen a Reempresa perquè els ajudem a trobar relleu, i gràcies també a la 
difusió per part de Repoblem, es posen en contacte amb el reemprenedor Lluís.  
El Lluís ja és forner i volia fer un canvi de residència. Al trobar la Fleca de Muntanya en 
cessió, de seguida s'hi va posar en contacte i van arribar a un bon acord. 
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2.3 Altres jornades de difusió  

  
Durant el segon semestre del 2021 hem realitzat altres presentacions públiques que ens 
han permès explicar la importància del fenomen de la Reempresa i de la col·laboració 
amb el Patronat de Promoció econòmica de la Diputació de Lleida – GLOBALLEIDA. 
Aquestes presentacions han servit per apropar als potencials empresaris cedents 
i reemprenedors, així com a la resta d’interessats, els serveis disponibles en el marc de 
la col·laboració i presentar la Reempresa com una alternativa a la creació d’empreses i 
reforçar el teixit empresarial de la província de Lleida.  
    
 
 
Participació a la Fira Agrària de Sant Miquel  
 
Reempresa va estar present a la Fira Agrària de Sant Miquel que es va celebrar 
presencialment a la Fira de Lleida des de 30 de setembre i fins al 3 d’octubre del 2021.   
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Participació a la Fira Municipàlia de Lleida  
 
Reempresa va estar present a la Fira Municipàlia de Lleida que es va celebrar 
presencialment a la Fira de Lleida del 19 al 21 d’octubre del 2021. 
 

 
 
 
 

3. Activitats de capacitació  

 
El procés de Reempresa és d’una enorme complexitat. No només per la manca d’un 
procés estructurat, sinó per la falta de coneixement i tradició al nostre país a l’hora 
d’afrontar processos de transmissió d’empreses. Davant d’aquesta situació, i amb 
l’objectiu de capacitar i dotar dels coneixements necessaris a l’equip tècnic dels 
diferents organismes d’ens locals, s’han dissenyat dues sessions formatives que 
permetran als consultors i al públic en general disposar del know-how necessari en 
qualsevol de les etapes de la cessió i reempresa d’una empresa. 
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3.1 Càpsules formatives especialitzades 

 
L’objectiu d’aquesta formació és aprofundir en aspectes molt concrets de la transmissió 
d’empreses, tals com el pla de cessió i el pla de Reempresa, i els aspectes legals, fiscals 
i laborals de la compravenda d’empreses, la valoració d’empreses, el finançament d’una 
transmissió o la comunicació del programa Reempresa, entre d’altres.  
 
Donada la dificultat de la realització de formació presencial es va proposar fer les 
càpsules especialitzades en format digital. En aquest sentit, es van organitzar dues 
webinars de dues hores de durada cadascuna. 
 
El programa i contingut de les dues sessions va ser el següent:  

 
 
CÀPSULA FORMATIVA  
Model CANVAS: Has definit el model de negoci de la teva empresa?  
 
Data:                24/11/2021  
Lloc:                 Plataforma Teams  
Durada:           2 hores, de 10h a 12h 
Docent:           Marta Aguilar  
Participants:  16 Participants a Teams 
 

El Model CANVAS, ha estat la temàtica que s’ha desenvolupat en aquesta primera 
jornada formativa adreçada a dotar, als tècnics del territori, de més eines i mecanismes 
en el procés  per definir el model de negoci  
 
El dia 24 de novembre va tenir lloc la jornada formativa,  Model CANVAS: Has definit el 
model de negoci de la teva empresa? adreçada als tècnics de promoció econòmica del 
territori i al públic en general.  
 
Amb aquesta formació s’han donat a conèixer els aspectes clau d’un negoci amb el 
model CANVAS: un model que s’adapta a les necessitats del món actual: Flexible, Precís 
i Adaptable. S’ha parlat del posicionament d’un negoci, de l’estructura de costos i 
ingressos i s’han definit accions per tal de potenciar el model de negoci. A més s’ha 
treballat per millorar les  habilitats comunicatives a l’hora de presentar el nostre negoci 
amb l’objectiu de trobar noves oportunitat o cercar finançament.  
 
El procés de Reempresa contempla un alt grau de complexitat i requereix de formació i 
experiència per poder donar un bon servei als usuaris. Reempresa ha modelat el 
protocol de transmissió i dona suport als tècnics de promoció econòmica del territori. 
Un programa que es planteja com un model d’emprenedoria en el conjunt del territori.  
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CÀPSULA FORMATIVA  
Quant val comprar una empresa? Parlem de valor i preu!  
 
Data:               30/11/2021  
Lloc:                 Plataforma Teams  
Durada:           2 hores, de 10h a 12h 
Docent:           Carla Jambrina  
Participants:  22 Participants a Teams 
  

Quant val comprar una empresa? Parlem de valor i preu! A càrrec de la Carla Jambrina, 
responsable del servei de valoració d’empreses de Reempresa.  
  
En aquesta càpsula formativa hem intentat donar resposta a la pregunta: quant val 
comprar una empresa? Hem fet una introducció a la valoració d’empreses i als aspectes 
a tenir en compte alhora de preparar la valoració d’un negoci. Hem comentat la 
diferència entre Valor i Preu. I finalment, hem explicat els tres principals mètodes de 
valoració d’empreses més comuns que s’apliquen en els projectes cedents de 
Reempresa.  
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Impartides les dues sessions formatives vàrem preguntar a l’equip tècnic quina valoració 
en feien i les seves opinions van ser molt positives.  
 
Donada la impossibilitat d’impartir les sessions de formació presencialment, els tècnics 
van valorar positivament la opció de realitzar-les telemàticament mitjançant l’aplicació 
de Microsoft Teams, ja que va evitar desplaçaments i va facilitar l’assistència dels tècnics 
a les sessions.  
 
Pel que fa als continguts, la seva resposta també va ser molt positiva.  
 
En general, els tècnics consideren molt necessària la realització d’aquestes trobades per 
dos motius: la formació continua és molt necessària i l’actualització de coneixements i 
continguts, a fi i efecte de donar un bon servei als seus usuaris, i també, perquè és un 
espai de trobada i de networking dels tècnics de tot el territori, que facilita el contacte i 
l’intercanvi d’experiències.  
 
 

4. Elaboració de nous materials promocionals 

 

En el marc de la col·laboració, s’han elaborat nous materials promocionals necessaris 
per a la difusió i sensibilització de la transmissió d’empreses. Seguint i complint amb el 
llibre d’estil i logotip corporatiu del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de 
Lleida – GLOBALLEIDA.  
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4.1 Toolkit de difusió de les activitats per les Xarxes Socials 

 
A causa de la crisi del Covid19 es planteja la necessitat de fer la màxima difusió possible 
del servei de Reempresa a totes aquelles persones usuàries que no coneixen el servei i 
per mitjans no presencials, pel que el suport paper passarà a ser secundari. S’ha realitzat 
un paquet comunicatiu específic utilitzant suports digitals, elements virtuals i gravacions 
per a la seva disseminació en Xarxes Socials.  
 
S’ha editat i actualitzat el material de difusió i comunicació disponible a la Intranet de 
Reempresa, per a que tot el personal tècnic en puguin fer ús per difondre el servei de 
Reempresa i les activitats a través de les seves respectives pàgines web i les seves xarxes 
socials.  
 
Tots els materials elaborats han estat consensuats amb els responsables de comunicació 
del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida – GLOBALLEIDA  seguint 
les indicacions de respecte al seu llibre d’estil i imatge corporativa. 
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4.2 Infoanimació   

 

Aquest semestre s’ha realitzat un nou vídeo d’infoanimació per facilitar una difusió 
pròspera adaptada a les noves fórmules de captació i informació a través d’internet i les 
xarxes socials.  
 

Donada la difícil situació econòmica de moltes empreses provocada per la pandèmia del 
Covid19, la infoanimació ha volgut explicar com funciona el procés de transmissió d’una 
empresa. L’objectiu d’aquesta infoanimació ha estat presentar el recorregut que ha de 
seguir una persona que vol comprar o vendre una empresa en funcionament: des de la 
presentació de les parts, fins a la signatura del contracte de compravenda. 
 
La infoanimació ha estat consensuada amb els responsables de comunicació del 
Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida – GLOBALLEIDA  seguint les 
indicacions de respecte al seu llibre d’estil i imatge corporativa. 
 
 
Infoanimació emesa al desembre del 2021, dedicada a explicar el procés de 
transmissió d’una empresa: 
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5. Assistència tècnica als processos d’acompanyament 

 
La transmissió d’una empresa és un moment crucial a la vida d’un negoci i, a l’igual que 
l’etapa de creació, necessita de la consideració de tota una sèrie d’aspectes per a la 
consecució d’una transmissió exitosa. 
 
El Centre de Reempresa de Catalunya pretén oferir un servei que concedeixi solucions a 
mida en cada etapa de la transmissió i ofereix, a cada cedent i reemprenedor, participar 
d’un procés modelitzat que l’acompanyarà durant totes les etapes de cessió i reempresa 
d’un negoci en funcionament.  
 
Considerant aquest protocol, juntament amb la metodologia disponible, es pretén 
disposar d’una visió general del procés de transferència de la propietat i gestió de 
l’empresa, ja sigui interna (a treballadors i/o familiars), com a tercers. El personal 
consultor de Reempresa ha de conèixer perfectament aquest protocol i saber quines 
consideracions ha de respectar a l’hora d’assessorar un implicat en la seva presa de 
decisions. 
 
Per tal d’oferir més garanties als usuaris de Reempresa dins del conveni de col·laboració 
amb el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida – GLOBALLEIDA i per 
tal d’oferir recursos d’assistència als tècnics formats de les entitats locals, es va posar a 
disposició del Patronat i de les entitats locals una sèrie de recursos d’assessorament i 
assistència.  
 
 
En aquest sentit, es van definir tres tipus d’actuacions: 
 

o Help Desk en la gestió del Market Place 
o Help Desk en el desenvolupament de Processos de Reempresa 
o Assistència tècnica als processos d’acompanyament i en la valoració d’empreses 

 
 

5.1 Help Desk en la gestió del Market Place 

 
Per tal d’assistir a l’equip consultor de les entitats locals en la seva gestió diària de la 
plataforma web (www.reempresa.org) i del CRM de gestió, els tècnics han tingut a la 
seva disposició un Help Desk de caire informàtic per tal d’oferir solucions a tots aquells 
impediments o dubtes que puguin sorgir en l’ús diari d’aquests recursos tecnològics. 
 
La naturalesa d’aquestes consultes fan referència als requisits necessaris per al correcte 
accés a la infraestructura des de les seus locals de cada entitat, assessorant-los en els 
canvis a considerar en els seus sistemes per tal de poder accedir als servidors de la Cecot 
on resideix la plataforma web i el CRM.  
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Aquest suport tècnic resol les incidències de reassignació dels projectes, eliminació de 
comptes duplicats, sincronització d’anuncis amb la web, problemes d’accés a la 
plataforma del CRM, canvi de contrasenya d’accés, etc.  
 
Durant la vigència del conveni de col·laboració, s’han comptabilitzat més de 27 
consultes. Tots els punts d’atenció han utilitzat aquest servei.  
 
 
 

5.2 Help Desk en el desenvolupament de Processos de Reempresa 

 
De la mateixa manera que s’ha habilitat un Help Desk de consultes informàtiques per a 
la gestió del Market Place de Reempresa, s’ha posat també a disposició de la 
col·laboració un Help Desk de consultes relacionades amb el desenvolupament dels 
processos de transmissió d’empreses i sobre la seva interacció amb el protocol 
modelitzat des del Centre de Reempresa de Catalunya. 
 
D’aquesta manera, i a través de l’equip de consultors de Reempresa, s’han atès 
consultes telefòniques i via e-mail dels consultors de les entitats locals que així ho han 
necessitat. Aquest Help Desk ha significat la bústia de recepció de tots aquells dubtes 
sobre l’organització del servei a les entitats locals, així com l’encaix dins del circuit 
d’atenció als usuaris. 
 
Des de l’1 de juliol del 2021 i fins al 31 de desembre de 2021 s’han comptabilitzat més 
de 22 actuacions o consultes, via e-mail o telefònicament. Tots els punts d’atenció han 
utilitzat aquest servei.  
 
 
 

5.3 Assistència tècnica als processos d’acompanyament i en la valoració 

d’empreses 

 
Complementàriament al recurs de Help Desk telemàtic, s’ha posat a disposició de la 
col·laboració un servei de jornades de consultoria i acompanyament als tècnics que 
ofereixen el servei de Reempresa. 
 
Aquesta acció permet oferir assessorament als tècnics i equips de les entitats locals en 
la seva adaptació a la Reempresa i en l’oferta del servei de Reempresa al seu punt 
d’atenció.  
 
Principalment, contempla assessorament individualitzat a persones cedents i 
reemprenedores ateses des de cada Punt d’Atenció Reempresa d’àmbit local i també 
intermediació en la gestió dels processos de negociació entre els usuaris cedents i 
reemprenedors dels diferents punts d’atenció. 
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L’acompanyament significa segurament el valor afegit més important que els tècnics de 
les entitats locals poden rebre en l’oferta del servei de Reempresa als seus usuaris. 
 
El total d’hores realitzades en acompanyament per aquest semestre ha estat de 30 
hores. Tots els punts d’atenció han utilitzat aquest servei.  

 

 

 

6. Resum de les actuacions 

 

El resum de les actuacions previstes en el conveni i les actuacions realment executades, 
es mostra a la taula següent: 
 

 

ACTIVITATS 2S 2021 
  

Objectiu Resultat 

1.      Serveis Generals   

1.1.        Coordinació i direcció 1 Executat 

1.2.        Adaptació del Market Place i manteniment de la Landing Page 1 Executat 

1.3.        Informes de seguiment 1 1 

2.      Activitats de sensibilització i difusió   

               2.1.        Presentació pública de l’acord de Reempresa 1 1 

               2.2.        Jornada de dinamització del mercat local   1 1 

3.      Activitats de capacitació    

3.1.        Càpsules formatives especialitzades  2 2 

4.      Elaboració de nous materials promocionals   

4.1.        Toolkit de difusió de les activitats per les Xarxes Socials  1 Executat 

4.2.           Infoanimació  1 1 

5.      Assistència tècnica als processos d’acompanyament   

5.1.        Help Desk en la gestió del Market Place 1 Executat 

5.2.        Help Desk en el desenvolupament de Processos de      
              Reempresa 

1 Executat 

5.3.        Assistència tècnica als processos d’acompanyament i en la   
                            valoració d’empreses 

30 30 
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7. Liquidació segons partides del Conveni 

 

La taula següent mostra el pressupost de despeses, que correspon a cada activitat 
realitzada en el marc d’aquest conveni de col·laboració. 
  
 
 

PRESSUPOST DE DESPESES    

ACTIVITATS Unitats 2021 

 
1.      Serveis Generals   655,00 €  

1.1.         Coordinació i direcció 1 270,00 €  

1.2.         Adaptació del Market Place i manteniment de  
               la Landing Page 1 160,00 € 

 

1.3.         Informes de seguiment 1 225,00 €  

2.      Activitats de sensibilització i difusió   890,00 €  

2.1.         Presentació pública de l’acord de Reempresa  1 490,00 €  

2.2.         Jornada de dinamització del mercat local 1 400,00 €  

3.      Activitats de capacitació   1.250,00 €  

3.1.         Càpsules formatives especialitzades 2 1.250,00 €  

4.      Elaboració de nous materials promocionals    570,00 €  

4.1.         Toolkit de difusió de les activitats per les   
               Xarxes Socials  1 180,00 € 

 

4.2.         Infoanimació 1 390,00 €  

5.      Assistència tècnica als processos    
         d’acompanyament   3.258,63 € 

 

5.1.         Help Desk en la gestió del Market Place 1 258,63 €  

5.2.         Help Desk en el desenvolupament de  
               Processos de Reempresa 1 450,00 € 

 

5.3.         Assistència tècnica als processos   
               d’acompanyament i en la valoració    
               d'empreses 30 2.550,00 € 

 

TOTAL DESPESES DEL PROJECTE   6.623,63 €  

 
 
 
 

 APORTACIÓ 

Aportació Patronat de Promoció Econòmica de  
la Diputació de Lleida (90%) 

5.961,27 € 

Aportació Fundació Cecot Innovació (10%) 662,36 € 

TOTAL 6.623,63 € 



 

  

 

 

 


