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Memòria per a l’execució d’actuacions emmarcades en l’Agenda Compartida per a 
la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran 2020-2027. 
 
A) Entitat proposant. 
 
Nom de l’entitat/representant 
Fundació Cecot Innovació 

 
NIF: 
G61097994 

 
Adreça: 
C/ Sant Pau, 6 

 
Municipi: 
08221 Terrassa 

 
Representant legal: 
Oriol Alba Sendra 

 
Correu electrònic representant legal: 
oriol.alba@cecot.org 

 
Persona de contacte: 
Abraham Arcos 

 
Correu electrònic de contacte: 
gestioreempresa@cecot.org 

 
Telèfon de contacte: 
93 736 11 00 

 
L’entitat recupera l’IVA? :   

 No   Si 
Altre* 

 
 
Pressupost any anterior (entitats públiques)/ Volum facturació (entitats privades) :  
2.000.000 € 

 
Nombre mitjà treballadors/es any anterior: Homes: 16   Dones: 25   Total: 41 
 
Tipus d’entitat (hèlix) (escollir opció que correspongui):  

Acadèmia 
Teixit econòmic 
Administració pública 
Societat Civil - Ciutadania 

 
 
Àmbit territorial de l’entitat: 

Terres de Lleida   Pirineu i Aran 
Altre (Omplir i especificar en el cas d’àmbit territorial comarcal o municipal) 

Catalunya 
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* 
 
 
 
Àmbits sectorials de treball (escollir el que correspongui): 

 Agricultura, ramaderia i activitats forestals 
 Indústria alimentaria 
 Altres indústries 
 Construcció i instal·lacions 
 Logística i transport 
 Hosteleria i restauració 
 Esport, oci i lleure 
 Comerç al major o al detall 
 Activitats professionals 
 Educació  
 Altres / N.A.  (especificar) 

Reempresa és un mercat multisectorial de compravenda de petites i mitjanes 
empreses. 

 
 
 
B) Descripció general de l’actuació. 
 
 
B.1) Títol de l’actuació: 

 
Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida i la Fundació Cecot Innovació pel projecte Reempresa a la 
província de Lleida 

 
 
B2.) Descripció general: 

 
La patronal catalana Cecot, a través de la Fundació Cecot Innovació, amb la 
col·laboració de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de 
Catalunya, ha creat el Centre de Reempresa de Catalunya, per impulsar un model 
d’emprenedoria, pel qual una persona emprenedora pren el testimoni en la gestió 
d’una empresa ja existent, la qual compra en la seva totalitat per continuar l’activitat, 
salvaguardant el patrimoni empresarial individual i col·lectiu. 
 
Des de la posada en marxa del Centre de Reempresa de Catalunya al 2011 i fins al 
31 de desembre de 2021, s’han cedit un total de 3.392 Reempreses d’èxit que han 
suposat una inversió induïda de més de 162 milions d’Euros i han permès mantenir 
més de 9.578 llocs de treball directes.  
 
Des del 2017 s’ha constituït a Lleida el Marketplace de la Reempresa, amb la 
implantació de 12 punts d’atenció, distribuïts per tota la província i en col·laboració 
amb tots els Consells Comarcals lleidatans per donar un suport de proximitat en temes 
de relleu empresarial.  
     
Des de llavors i  gràcies  també  a  l’esforç  de manteniment  de  les  accions  
d’acompanyament  a  les  empreses  i  al  personal  tècnic, s’han assolit els següents 
resultats a la província de Lleida:  
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Transmissió de 209 Reempreses d’èxit 
Salvaguarda de > 454 llocs de treball directes 
Generació de 5’6 milions d’Euros d’inversió induïda  
Atenció, anàlisi i publicació de 538 ofertes de cessió  
Atenció i acompanyament a 755 projectes de reemprenedoria  
 
És per aquest motiu que es proposa la signatura d’aquest conveni de col·laboració, 
per seguir oferint eines i mecanismes específics per a l’impuls de la Reempresa a la 
província de Lleida amb l’establiment de programes conjunts de disseminació i 
recolzament al territori per seguir donant suport a la continuïtat de les empreses del 
territori lleidatà. 
 

Extensió màxima:  300 paraules. 
 
B.3) Objectius: 

 
B.3.1) Objectiu general: 

 
Seguir desenvolupant el projecte Reempresa a la província de Lleida durant l’any 2022 i 
successius per donar una resposta estructurada a les dificultats de les empreses del territori i 
facilitar el relleu empresarial, per així seguir promovent la competitivitat i la sostenibilitat 
econòmica de les empreses lleidatanes.  
 

Descriure l’objectiu general que ha de ser clar, realista i assolible en el temps que duri l’actuació. 
 
 

B.3.2) Objectius específics: 
 

- Mantenir l’oferta del servei de Reempresa als 12 punts d’atenció lleidatans operatius. 
- Mantenir el Marketplace físic i virtual on els usuaris puguin rebre suport per part de l’equip 

tècnic de promoció econòmica dels Consells Comarcals de la província de Lleida. 
- Implantar la nova eina de gestió CRM per gestionar els usuaris i projectes de cada 

delegació. 
- Donar a conèixer el servei Reempresa a la província de Lleida per contribuir a 

salvaguardar les empreses lleidatanes, generant oportunitats de negoci al territori i així 
evitar el despoblament de les zones rurals. 

- Fer difusió i publicitat de totes les activitats previstes en aquest conveni de col·laboració 
a través de la web de Reempresa i de les xarxes socials per facilitar l’assistència als actes 
i la captació de nous usuaris. 

- Facilitar el relleu empresarial a les empreses lleidatanes que hagin de ser cedides, per 
salvaguardar el patrimoni empresarial del territori i mantenir els llocs de treball associats. 

- Ajudar a les persones emprenedores i reemprenedores a trobar la seva empresa objectiu 
i a posar en marxa els seus projectes d’autoocupació. 

- Garantir un sistema de registre d’informació i de protecció de dades a través del CRM. 
- Oferir suport tècnic i formació als 16 tècnics acreditats de la província, perquè els tècnics 

puguin gestionar els projectes i processos de reempresa de les seves delegacions. 
- Posar a disposició 60 hores d’assistència tècnica als processos d’acompanyament en els 

processos de compravenda d’empreses i en la valoració d’empreses. 
Descriure els objectius específics de l’actuació, els quals han de ser clars, mesurables, realistes i assolibles en el 

temps que duri l’actuació. 
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B.4) Contribució a la visió de futur compartida i als reptes globals  

 
• Oportunitats, àmbits prioritaris de desenvolupament (escollir la que correspongui): 

 
 Valorització integral de la producció agrícola i ramadera (bioeconomia de base 

agropecuària)   
 Modernització, digitalització i sostenibilitat de les cadenes de valor agroalimentàries  
 Valorització dels boscos (bioeconomia de base forestal) 
 Digitalització 
 Eficiència energètica i generació d’energies renovables 
 Resiliència climàtica en infraestructures i ecosistemes, rehabilitació i regeneració urbana 

 
 

• Obstacle que pretén superar: 
 

El principal obstacle que es pretén superar és el tancament de negocis solvents per 
falta de relleu empresarial. 
 
Més d'un terç dels professionals que actualment estan en actiu i que són propietaris 
d’una empresa arribaran a l’edat de jubilació durant els propers deu anys i, molt sovint, 
sense algú del seu entorn familiar a qui puguin cedir la seva empresa. De fet, sis 
cessions de cada deu són degudes a la jubilació de l’empresari.  
 
No tenir un relleu en la direcció de l’empresa per part de l’entorn familiar de l’empresari 
o bé, dins de la mateixa empresa sent un treballador qui n’assumeixi la direcció, obliga 
a l’empresari a trobar una tercera persona (desconeguda fins al moment) interessada 
en reemprendre aquesta empresa en funcionament.  
 
Sense el “market place” de Reempresa, que permet posar en contacte oferta i 
demanda, difícilment aquestes dues persones es trobarien. Pel que el futur d’aquesta 
empresa seria incert. 
 
El 93% dels municipis de la província de Lleida tenen menys de 5.000 habitants i és 
en aquests pobles petits quan més important és salvaguardar les empreses existents, 
que donen servei als seus veïns i generen riquesa i oportunitats al territori. 
 
El tancament d’empreses juntament amb l’envelliment de la població i l’escassa oferta 
de serveis disponibles als municipis petits, promou l’èxode dels habitants més joves 
de les zones rurals cap a les ciutats més grans.  
 
I el tancament d’un negoci, d’una empresa, no només perjudica a l’empresari, que 
perd l’oportunitat de recuperar el valor del que hi ha invertit. Si no que també afecta a 
tot el seu entorn: si tanca una empresa els seus treballadors se’n van a l’atur, la 
gestoria perd un client igual que els proveïdors que li subministraven productes i 
serveis. Si tanca una empresa tenim un local més buit, que sumat al tancament de 
d’altres locals propers, fan que es desertitzi un eix comercial. I si tanca una empresa 
hi ha una empresa menys que tributa impostos, liquida cotitzacions laborals, etc. 
 
En definitiva, si mantenim el teixit empresarial viu facilitant la transmissió d’empreses, 
tot el seu entorn econòmic i social en surt beneficiat. 
 

Extensió màxima: 200 paraules. 
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• Justificació de la contribució a la superació de l’obstacle: 

 
El Centre de Reempresa de Catalunya ha creat un mercat estructurat, transparent i 
dinàmic, que posa en contacte a tots aquells agents titulars d’una activitat empresarial 
que no volen continuar (les persones cedents) amb tots aquells agents que 
prefereixen donar continuïtat a una activitat empresarial existent a crear-ne una de 
nova (les persones reemprenedores). 
 
El Centre de Reempresa de Catalunya és un mecanisme adequat per fomentar el 
creixement econòmic de la província de Lleida i disposa d’instruments per implicar les 
institucions, per tal de coordinar-les i possibilitar la concentració de dades, informació 
i coneixement sobre el procés. 
 
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 a l’equip tècnic. 
 
Segons la Comissió Europea, cada any Europa perd aproximadament 150.000 
empreses, que representen 600.000 llocs de treball, exclusivament per ineficiències 
en la transmissió d’empreses. A més, també estimen que anualment es transmeten 
450.000 pimes salvaguardant més de 2 milions de llocs de treball. 
 
L’envelliment dels europeus fa preveure que en els propers 10 anys, un terç dels 
empresaris del continent es retiraran de les seves empreses. Es calcula que fins a un 
total de 690.000 empreses, la majoria pimes, el que correspon a més de 2’8 milions 
de treballadors, hauran de canviar de propietari cada any. 
  
Vista la capacitat de generació de riquesa, innovació i ocupació a costos sensiblement 
inferiors als de la creació exnovo, la majoria dels nostres veïns també han estructurat 
bases de dades i mercats (públiques, semipúbliques i privades) per facilitar la 
transmissió d’empreses. 
 

Extensió màxima: 200 paraules. 
 
 
• Objectius estratègics als quals contribueix: 

 
 Assegurar la viabilitat econòmica, social i ambiental de la producció agrícola, ramadera i 

forestal. 
 Enfortir la competitivitat del territori i la creació de llocs de treball, mitjançant l’impuls de la 

innovació sectorial i d’activitats emergents vinculades a les oportunitats identificades en la 
visió de futur compartida del territori. 

 Capturar el valor de la digitalització en benefici de la competitivitat i eficiència del teixit 
econòmic, de la millora dels serveis de les administracions públiques i de la inclusió social. 

 Impulsar un model de valorització i gestió sostenible del capital natural del territori, que 
n’asseguri la seva preservació, resiliència, productivitat i contribució a la neutralitat climàtica. 

 Afavorir el desenvolupament d’una sòlida base de capital humà arrelada al territori. 
 
• Justificació de la contribució als objectius estratègics: 

 
El Centre de Reempresa de Catalunya disposa d’un Market Place a Internet sota el 
domini www.reempresa.org, que facilita la trobada entre oferta i demanda d’empreses 

http://www.reempresa.org/


 
 

 6 

i facilita el relleu empresarial i la salvaguarda de les empreses del territori. Amb un 
click a la web de Reempresa es poden trobar ara mateix 1.231 oportunitats de negoci.  
 
Reemprendre un negoci en funcionament accelera el procés de viabilitat econòmica 
de l’empresa en el procés de creació, possibilita el refinançament i rellançament de 
les empreses, incentiva possibles emprenedors que no es veuen amb cor de crear la 
seva pròpia empresa, ja que accedeixen a la propietat d’una empresa sense haver 
de passar per la fase de crear-la i redueix la taxa de mortalitat empresarial. 
 
Per motius de la pandèmia, els confinaments i decrets d’estats d’alarma, hem detectat 
un increment en la demanda d’empreses lleidatanes. Gent resident a les grans ciutats 
han vist en els pobles una bona oportunitat per millorar la seva qualitat de vida. Cal 
posar en valor els pobles i les zones rurals perquè més gent vingui o hi retorni, ja que 
fins ara els joves han marxat dels pobles cap a les ciutats, i perquè els joves s’arrelin 
al territori és imprescindible trobar-hi oportunitats laborals. 
 
El repte comú és l’impuls de la transformació del model econòmic actual, com a 
resposta als problemes que pateix de forma estructural la província de Lleida, com és 
el cas del despoblament i el desequilibri territorial, facilitant la transmissió empresarial 
i la recerca d’oportunitats de negoci. 
 

Extensió: 200 paraules. 
 

 
• Prioritats transversals a les quals contribueix: 

 
 Transformació intel·ligent: de base científica, tecnològica i innovadora per a la generació i 

transferència de coneixement capaç de crear valor econòmic, social i ambiental compartit 
 Transformació justa: reequilibradora de dèficits d’infraestructures i de serveis, generadora 

d’oportunitats, que millori les condicions de vida i de treball, que fomenti el talent, 
l’ocupació de qualitat i l’emprenedoria i combati l’exclusió social.  

 
• Justificació de la contribució a les prioritats transversals: 

 
El Centre de Reempresa de Catalunya acompanya a les persones cedents i 
reemprenedores en tot el procés de la transmissió empresarial, i es tracta d’un 
acompanyament estructurat, professional, confidencial i gratuït.  
 
Per a les persones reemprenedores és menys arriscat i set vegades més fàcil 
reemprendre una empresa ja existent que crear-ne una del no-res. El fet de 
reemprendre ofereix l’oportunitat a aquelles persones emprenedores que volen iniciar 
un projecte pel seu compte d’aprofitar-se del coneixement i l’experiència de l’empresa 
al mercat i, en conseqüència, de garantir una llarga vida a l’empresa independentment 
dels seus propietaris. 
 
La part cedent, coneixedora del passat de l’empresa, transmet el Know how a la part 
reemprenedora, perquè aquesta pugui mantenir l’activitat i millorar-la. Un 80% de 
les persones reemprenedores han mantingut o fet créixer la facturació de 
l’empresa després de la seva compra. Pel que fa a la taxa de supervivència 
empresarial, el 87% de les reempreses d’èxit segueixen en funcionament a dia d’avui, 
l’11% ha tancat l’empresa, i hi ha un 2% dels casos on la persona reemprenedora 
s’ha convertit en cedent i ha tornat a vendre el negoci que havia reemprès.  
 

Extensió: 200 paraules. 
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• Contribució a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) (seleccionar 

el/s que correspongui/n): 
 
 1. Fi de la pobresa 
 2. Fam zero 
 3. Salut i benestar 
 4. Educació de qualitat 
 5. Igualtat de gènere 
 6. Aigua neta i sanejament 
 7. Energia neta i assequible 
 8. Treball digne i creixement econòmic 
 9. Indústria, innovació i infraestructures 

 10. Reducció de les desigualtats 
 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
 12. Consum i producció responsables 
 13. Acció climàtica 
 14. Vida submarina 
 15. Vida terrestre 
 16. Pau, justícia i institucions sòlides 
 17. Aliances pels ODS 

 
[Per a un més gran detall dels Objectius de Desenvolupament Sostenible veure el document “Transformar el nostre 

mon: L’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible” 
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/Coleccio_Documents/DOCUMENTS_21_Resolucio_NN

UU_AGENDA_2030.pdf] 
 
 
• Contribució a l’assoliment dels indicadors de benestar de l’OCDE (seleccionar el/s que 

correspongui/n): 
 
 Salut 
 Educació 
 Satisfacció de vida 
 Equilibri treball-vida 
 Seguretat 

 

 Treball 
 Medi ambient 
 Habitatge 
 Ingressos 
 Vida en comunitat 

[Les etiquetes proposades en aquest apartat corresponen als 10 temes seleccionats com a més importants per la 
població espanyola de l’OECD Better Life Index. De cara al 2022, es recomana també extreure’n els indicadors 

corresponents per a cadascun d’aquests apartats. http://www.oecdbetterlifeindex.org/responses/#ESP] 
 
 

 
B.5) Àmbit territorial del l’actuació: 

 
Terres de Lleida   Pirineu i Aran 
Altre* 

 
* Omplir i especificar en el cas d’àmbit territorial comarcal o municipal 

 
 
B.6) Metodologia  
 
• Procés realitzat per a la identificació i descripció de l’actuació (amb èmfasi en el treball 

col·laboratiu amb altres actors, ja siguin de la mateixa tipologia/hèlix o de diferents):  
 

 

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida dinamitzarà i captarà 
oferta i demanda de les potencials persones cedents i reemprenedores i les 
canalitzarà al Centre de Reempresa de Catalunya a través de les eines i instruments 
que es posaran a la seva disposició. 
L’equip tècnic que gestiona el servei de promoció econòmica a cada Consell 
Comarcal de la província de Lleida, coneixedor de la situació econòmica dels seus 
territoris i persona de referència per a les persones usuàries del territori, serà 
l’encarregat d’oferir el servei de Reempresa, seguint la metodologia i suport proposat 
pel Centre de Reempresa de Catalunya. 

http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/Coleccio_Documents/DOCUMENTS_21_Resolucio_NNUU_AGENDA_2030.pdf
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/Coleccio_Documents/DOCUMENTS_21_Resolucio_NNUU_AGENDA_2030.pdf
http://www.oecdbetterlifeindex.org/responses/#ESP
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Aquest any Reempresa implantarà una nova eina de gestió (CRM) que millorarà la 
usabilitat respecte el programa anterior. Sent així una eina més intuïtiva, àgil i útil per 
a totes aquelles persones tècniques dels diferents punts d’atenció.  
 
El nou portal CRM de Reempresa es diferència de l’anterior en:  

• Usabilitat: L’antic portal Reempresa estava programat en tecnologia 
SilverLight, un llenguatge de programació poc flexible de Microsoft. El nou 
portal està basat en la tecnologia web que tots coneixem (HTML, CSS, 
JavaScript i C#) llenguatges de programació comuns en totes les webs que 
visitem diàriament. Amb aquest canvi de programació per l’usuari final tindrà 
la sensació que està navegant per una web semblant a altres, i amb totes les 
característiques com són:  

o Multi-Finestra  
o Multi-Pestanya  
o Botons de endarrere i endavant, etc. 

  
• Menys repeticions entre entitats: A causa de que la usabilitat no era del tot 

adient i no permetia tenir dos registres oberts a la vegada es va optar per 
repetir els camps entre entitats. Per exemple, les dades del contacte es van 
repetint en gairebé totes les entitats, això era d’ajuda però també laboriós a 
l’hora de treballar-ho. Amb el nou portal s’ha fet un estudi exhaustiu de millora 
en el número d’entitats i les seves funcionalitats per a que la càrrega de treball 
sigui efectiva en el marc de treball de Reempresa.  

  
• Noves entitats: Una millora per ara i pel futur és que podrem anar afegint 

noves entitats en la mesura que es necessitin. En aquest cas, d’inici ja es 
comptarà amb l’entitat Interessos que permetrà gestionar de manera àgil els 
interessos generats per les persones usuàries a través de la plataforma 
Marketplace de Reempresa.  

 
Es realitzarà una formació específica sobre el nou CRM a l’equip tècnic de Reempresa 
i també s’editarà un repositori de tutorials i guies de l’eina per tal de que l’equip tècnic 
ho pugui consultar en qualsevol moment a través de la Intranet de Reempresa.  
 

Extensió: 300 paraules. 
 
• Hèlixs consultades en el procés d’identificació i preparació de l’actuació: 

 
 Acadèmia  
 Teixit econòmic   
 Administració pública  
 Societat civil - ciutadania 

 
• Entitats col·laboradores en l’execució de l’actuació: 

 
Nom de l’entitat Hèlix** NIF 
Patronal Catalana Cecot Teixit econòmic   G58195686 
Fundació Privada per a la Promoció de 
l’Autoocupació de Catalunya 

Teixit econòmic G61508834 

   
. 

** Especificar acadèmia, teixit econòmic, administració pública, societat civil- ciutadania. 
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• Descripció del públic objectiu de l’actuació: 

 
Hèlix* Descripció** 
Teixit 
econòmic   

Persones emprenedores i reemprenedores que vulguin agafar el 
relleu en la direcció d’una empresa ja existent; i persones cedents que 
vulguin cedir la seva empresa per falta de relleu empresarial. 

Acadèmia Persones reemprenedores i cedents, equip tècnic i públic en general, 
que vulguin formar-se en temes de transmissió empresarial. 

  
*Especificar: Especificar acadèmia, teixit econòmic, administració pública, societat civil- ciutadania. 

** Extensió màxima per item: 50 paraules. 
 
 
C) Detall de l’actuació: capacitat, recursos, activitats,  cronograma i cost  
subvencionable. 
 
C.1) Responsable tècnic de l’actuació: 
 
Albert Colomer Espinet, director tècnic del Centre de Reempresa de Catalunya 

 
 
 
 
C.2) Descripció de la capacitat i experiència de l’entitat executora (i, en el seu cas, 
col·laboradores): 
 
La Patronal Catalana Cecot té per finalitat promoure i defensar èticament els 
interessos de les empreses associades, oferint serveis innovadors i de qualitat en 
resposta a les seves necessitat presents i futures, d’acord amb el desenvolupament 
social, natural i econòmic del seu entorn. 
 
La Cecot, a través de la Fundació Cecot Innovació, amb la col·laboració de la 
Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya, va crear al 2011 
el Centre de Reempresa de Catalunya per impulsar un nou model d’emprenedoria, 
pel qual una persona emprenedora pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja 
existent, la qual compra en la seva totalitat per continuar l’activitat, salvaguardant el 
patrimoni empresarial individual i col·lectiu. 
 
Des del 2011 el Centre de Reempresa de Catalunya s’ha convertit en el principal 
mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya, gràcies a la 
col·laboració d'una extensa xarxa d'organismes públics, organitzacions empresarials 
i entitats professionals formada per més de 81 entitats públiques i privades, inclosos 
tots els Consells Comarcals de la província de Lleida gràcies a la signatura d’aquest 
conveni de col·laboració amb el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de 
Lleida, que vetllen amb l’objectiu comú de salvaguardar el patrimoni empresarial dels 
seus territoris.  
 
El Centre de Reempresa de Catalunya va guanyar al 2017 el Premi Europeu de 
Promoció Empresarial, un premi organitzat per la Direcció General de Mercat Interior, 
Indústria, Emprenedoria i Pimes de la Comissió Europea que té l'objectiu de fomentar 
l'emprenedoria tot promovent projectes exitosos i donant-los a conèixer perquè puguin 
servir d'inspiració a altres persones o entitats. 
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I a més, Reempresa forma part de Transeo, l’associació europea del sector de la 
transmissió de petites i mitjanes empreses a Europa que té per objectiu promoure 
l’intercanvi de bones pràctiques i coneixement entre entitats del sector per tal 
d’estimular la transmissió de pimes a tota Europa, així com representar-ne els seus 
interessos a llarg termini. 
 

Extensió màxima: 300 paraules. 
Si l’entitat té experiència en l’execució de projectes finançats amb recursos de Promoció Econòmica cal detallar-ho 

aquí. 
 
C.3) Descripció dels recursos humans i materials que s’utilitzaran en el desenvolupament 
de l’actuació (recursos de l’entitat executora i, si s’escau, de les col·laboradores): 
 
Per a l’execució del present conveni de col·laboració es posarà a disposició l’equip 
tècnic del Centre de Reempresa de Catalunya, format pel personal de la Fundació 
Cecot Innovació, la patronal Cecot i la Fundació Privada per a la Promoció de 
l’Autoocupació de Catalunya, que s’encarregarà de coordinar l’execució del projecte. 
 
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 i 
el Centre de  Reempresa de Catalunya suposarà la gestió conjunta del Market Place  
de la Reempresa.  
  
Al 2021 s’ha definit una Supradelegació pròpia per a l’entitat Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida que ha donat cobertura a les àrees de promoció 
econòmica dels Punts d’Atenció de Reempresa de la Província de Lleida. S’ha 
fragmentat la base de dades creant les 12 delegacions lleidatanes a fi de poder 
mantenir la confidencialitat de la informació i la gestió local dels registres entrats des 
de cada Punt d’Atenció de la província. D’aquesta manera, cada Consell Comarcal 
disposa d’una delegació pròpia des de la que pot registrar i assistir a tots els usuaris 
i processos de reempresa.  
 
Ara al 2022, caldrà mantenir l’accés al Patronat de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida al sistema de registre de la informació CRM del Centre de 
Reempresa de Catalunya, per tal que les seves delegacions associades puguin 
mantenir el servei de Reempresa als seus territoris.    
  

Extensió màxima: 300 paraules. 
 
C.4) Justificació integrada de l’actuació proposada en relació a d’altres projectes i/o 
actuacions que es duen a terme en el territori objecte d’actuació: 
 
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. 
 
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. 
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El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida forma part de la Xarxa 
de Col·laboradors del Centre de Reempresa de Catalunya, agafant el relleu del que 
fins a 30 de juny de 2021 havia estat el Consorci GLOBALLEIDA. Gràcies al Patronat 
de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, els Consells Comarcals de la 
província de Lleida segueixen sent un Punt d’Atenció oficial del Centre de Reempresa 
de Catalunya. 
 

Extensió màxima: 300 paraules. 
 
C.5) Termini d’execució: 
 
Data inicial: 01/01/2022  Data final: 31/12/2022  



 
 

 12 

 
C.6) Activitats: [Proposta simplificada o de quadre-resum] (afegir files si es necessari) 
 
 

# Nom Descripció 
[màxim 100 paraules] 

Termini d’execució Cost 
subvencionable* Data inici Data fi 

1 Serveis Generals - Coordinació i direcció 
- Adaptació del Market Place i 

Landing Page 
- Informe de seguiment 

01/01/2022 31/12/2022          1.150,00 €    
      1.361,25 €  

 
400,00 € 

2 Activitats de 
sensibilització i 
difusió 

- Presentació pública de l’acord 
de Reempresa 

- Jornades de dinamització del 
mercat local 

01/01/2022 31/12/2022 490,00 € 
 

800,00 € 

3 Activitats de 
capacitació 

- Activitats de formació i 
networking amb l'equip tècnic 

- Formació i assessorament 
individualitzat amb l'equip 
tècnic   

01/01/2022 31/12/2022 1.850,00 € 
         

730,00 €  
 

4 Elaboració de nous 
materials 
promocionals 

- Toolkit de difusió de les 
activitats per les Xarxes 
Socials  

- Infoanimacions 

01/01/2022 31/12/2022 360,00 € 
 
 

780,00 € 
5 Assistència tècnica 

als processos 
d’acompanyament 

- Help Desk en la gestió del 
Market Place 

- Help Desk en el 
desenvolupament de 
Processos de Reempresa 

- Assistència tècnica als 
processos d’acompanyament 
i en la valoració d'empreses 

01/01/2022 31/12/2022 870,00 €  
 

 870,00 €  
  
 

5.280,00 € 

Total     14.941,25 €  
₋ Com a mínim una de les activitats ha d’estar  orientada al treball col·laboratiu, preferentment en format de 

múltiple hèlix. 
₋ Cal incloure com a mínim una activitat destinada a comunicació i difusió de l’actuació i dels seus resultats  
* el cost subvencionable només inclourà l’IVA en cas que l’entitat no el pugui recuperar, en concordança amb la 
casella seleccionada en l’apartat A) . En cas que l’IVA sigui recuperable, no s’ha incloure en el càlcul del cost 
subvencionable. 
 
 
 
C.7) Pla de Finançament (afegir files si es necessari): 
 

Finançament Total 
Fons propis *     2.988,25 €  
Subvenció sol·licitada    11.953,00 €  
Altres (detallar)  
.....  
.....  

Total** 14.941,25 €  
[*Fons propis o procedents d’altres aportacions, d’acord amb la normativa vigent] 
** El total ha de coincidir amb l’import total del cost total subvencionable en els termes quantificats en la taula C6 
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C.8) Detall del cost subvencionable per activitat  (afegir files si es necessari): 
 

Activitat Personal Inversió Fungible Assist. 
Externa 

Dietes i 
Viatges 

Total 

Serveis Generals   2.911,25 €  
 
 

    2.911,25 €    
 

Activitats de sensibilització 
i difusió 

1.290,00 €     1.290,00 € 

Activitats de capacitació   2.580,00 €  
 

    2.580,00 €   
 

Elaboració de nous 
materials promocionals 

1.140,00 €     1.140,00 € 

Assistència tècnica als 
processos 
d’acompanyament 

7.020,00 €     7.020,00 € 

Total 14.941,25 €  
 

    14.941,25 €  
 

 
 
 
C.9) Indicadors del grau d’acompliment de les activitats (afegir files si es necessari): 
 

Activitat Indicador Mitjà de verificació 
Serveis Generals Es formalitzaran tres reunions de coordinació 

(a l’inici, meitat i tancament) amb l’objectiu 
de planificar i executar les activitats previstes 
en la present proposta de col·laboració. 
Es mantindrà el Market Place propi del 
Patronat de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida i el CRM específic per a 
cadascun dels 12 punts d’atenció de la 
província de Lleida. 
S’editarà un informe de seguiment que reculli 
totes les activitats executades en el marc 
d’aquest conveni de col·laboració. 

Microsoft Teams 
 
 
 
Accés a la Landing page 
 
Accés al CRM 
 
 
Informe de seguiment 

Activitats de 
sensibilització i 
difusió 

S’organitzarà una presentació pública de 
l’acord de Reempresa i dues jornades de 
dinamització del mercat local de la 
Reempresa a Lleida. 

Microsoft Teams 
Web Reempresa i 
Xarxes socials 

Activitats de 
capacitació 

S’organitzaran tres activitats de formació i 
networking amb l'equip tècnic: dues sessions 
de 3h cadascuna estaran dedicades a la 
formació tècnica del nou CRM de gestió. La 
tercera sessió formativa de 3h de durada 
serà una trobada de networking amb l’equip 
tècnic i treballarem algun aspecte específic 
de la Reempresa.   
S’editarà un repositori de tutorials i guies de 
l’eina CRM per tal de que l’equip tècnic ho 
pugui consultar en qualsevol moment a 
través de la Intranet de Reempresa.  
Es posarà a disposició del nou equip tècnic 
que s’incorpori al servei de Reempresa 
durant l’any, d’una formació individualitzada 
perquè puguin gestionar el més ràpidament 
possible els seus punts d’atenció.  

Microsoft Teams 
 
 
 
 
 
 
 
Intranet de Reempresa 
 
 
 
Microsoft Teams 
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Elaboració de 
nous materials 
promocionals 

S’editaran cartells per fer difusió i publicitat 
de totes les activitats previstes en aquest 
conveni de col·laboració a través de la web 
de Reempresa i de les xarxes socials per 
facilitar l’assistència als actes i la captació de 
nous usuaris. I dos vídeos d’infoanimació per 
fer difusió dels serveis de Reempresa a 
través de les xarxes socials.  

Web Reempresa i 
Xarxes socials 

Assistència 
tècnica als 
processos 
d’acompanyament 

S’oferirà suport tècnic en la gestió del Market 
Place i en el desenvolupament dels 
processos de Reempresa a l’equip tècnic. I 
60 hores d’assistència tècnica als processos 
d’acompanyament i en la valoració 
d'empreses. 

CRM 

 
 
 
 
 
C.10) Lliurables per activitat (afegir files si es necessari) 
 

 

 
Per a la justificació de les accions de col·laboració derivades de la present proposta de 
col·laboració, al final de la vigència del conveni de col·laboració, la Fundació Cecot Innovació 
realitzarà un informe de seguiment que inclourà el detall de les activitats realitzades. 
 

Activitat Lliurable 
Serveis Generals Informe de seguiment 
Activitats de sensibilització i difusió Informe de seguiment 
Activitats de capacitació Informe de seguiment 
Elaboració de nous materials promocionals Informe de seguiment 
Assistència tècnica als processos d’acompanyament Informe de seguiment 


